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the kindergarten – foundation of contemporary education – Bistra Yonovska, 
psychologist at Edelweiss Kindergarten, Pleven

405 детската градина в облачната система на образованието – Стефка 
Рабаджиева, директор на ДГ №77 „Магнолия“, София, Елена Петкова, 
старши учител в ДГ №77 „Магнолия“, София 
the kindergarten in the cloud system of education – Stefka Rabadzhieva, 
director of Kindergarten №77 “Magnolia”, Sofia and Elena Petkova, senior 
teacher of Kindergarten №77 “Magnolia”, Sofia

414 SteM обучение – формула на успеха – Снежина Любенова, учител в ДГ 
„Слънце“, гр. Левски 
Stem training – a formula for success – Snezhina Lyubenova, teacher at 
Kindergarten “Slance”, Levski

419 Корелация между уменията за моделиране и вариативното и комбинативно 
мислене при 4–5-годишни деца – Диана Петрова, главен учител в Детска 
градина №6 „Българче“, гр. Перник 
correlation between modelling skills and variable and combinatorial thinking in 
children aged 4–5 years“ – Diana Petrova, head teacher at Kindergarten № 6 
„Bulgarche”, Pernik
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432 „вкусно и полезно“ – минипроект в детската градина за изграждане на 
здравословен начин на живот у децата – Даниела Ангелова, учител, и 
Денка Стратиева, старши учител в ДГ „Зорница“, гр. Сливен 
‘tasty and healthy’ – a mini-project promoting healthy living for children 
in preschool age – Daniela Angelova, teacher; and Denka Stratieva, senior 
teacher at “Zornitsa” Kindergarten, Sliven, Bulgaria

441 седма част. добри праКтиКи в детсКата градина: резЮМета 
на доКлади на детсКи учители, ресурсни учители и 
психолози
Part 7. beSt Kindergarten PracticeS: abStractS oF PaPerS 
bY Kindergarten teacHerS, reSource teacHerS, and 
PSychOlOgiStS

443 Формиране на ценности чрез екипната работа между учители, родители и 
деца – Мариана Георгиева и Илина Николова, учители в ДГ №66 ,,Елица“, 
София, Панчарево 
creation of value through teamwork between teachers, parents and children – 
Mariana Georgieva and Ilina Nikolova, teachers at Kindergarten №66 “Elica”, 
Sofia, Pancharevo

446 предизвикателствата пред съвременния учител за ефективна екипна 
работа със семейството в предучилищното образование – Виолета 
Севестакиева и Ралица Русева, учители в ДГ №12 „Лилия“, гр. София 
challenges facing the contemporary teacher for effective teamwork with the 
family in preschool education – Violeta Sevestakieva and Ralitsa Ruseva, 
teachers at Kindergarten №12 “Liliya”, Sofia

449 емпатията на учителя в педагогическото взаимодействие в детската 
градина – Димитринка Йотова, старши учител в ДГ „Радост“,  
гр. Драгоман 
the role of the teacher’s empathy in the pedagogical interaction in 
kindergarten – Dimitrinka Yotova, senior teacher at Kindergarten “Radost”, 
Dragoman

451 използване на социалните и емоционални умения на децата със 
специални образователни потребности за развитие на самоувереност и 
самочувствие – Белгин Юмерова, психолог в ДГ „Елица“, гр. Сливен 
using the social and emotional skills of children with special educational needs 
to develop self-confidence and self-esteem – Belgin Yumerova, psychologist at 
Kindergarten “Elitsa”, Sliven
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453 използване на SteM концепцията при работа с деца със специални 
образователни потребности – Ралица Стоянова, ресурсен учител в ДГ 
„Зора“, гр. Червен бряг 
using the SteM approach in interactions with children with special educational 
needs – Ralitsa Stoyanova, resource teacher at Kindergarten “Zora”, Cherven 
bryag

455 докато играем, можем всичко да узнаем: учене и игра чрез конструиране – 
Боянка Генова и Камелия Игнатова, старши учители в ЧДГ „Доверие“, 
гр. София 
to play is to learn in a fun way: learning and playing through building – 
Boyanka Genova and Kamelia Ignatova, senior teachers at Kindergarten 
“Doverie”, Sofia

458 приказката през призмата на въображението  на съвременните пет-
шестгодишни деца – Ралица Костадинова, учител в ДГ №38 „Дора Габе“ 
Fairy tales through the prism of the imagination of contemporary 5–6 year-old 
children – Ralitsa Kostadinova, teacher at Kindergarten №38 “Dora Gabe”, 
Sofia

461 приятели на колела: възпитаване на децата от предучилищна възраст в 
безопасно и толерантно поведение на пътя – Невена Кирилова, учител в 
ДГ №90 „Веса Паспалеева“, София 
Friends on wheels: educating preschool children in safe and tolerant behaviour 
on the road – Nevena Kirilova, teacher at Кindergarten №90 “Vessa 
Paspaleeva”, Sofia

464 арт вълшебства – възпитаване на здравословни навици чрез изкуство – 
Гергана Стефанова, учител ДГ №38 „Дора Габе“, София 
art wonders – teaching healthy habits through art – Gergana Stefanova, teacher 
at kindergarten №38 “Dora Gabe”, Sofia

466 общуване с природата в „растяща класна стая“ – Николина Трифонова, 
старши учител ДГ №90 „Веса Паспалеева“, София 
interacting with nature in a ‘growing classroom’ – Nikolina Trifonova, senior 
teacher at Kindergarten №90 “Vesa Paspaleeva”, Sofia
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469 осма част. отличени творби от наЦионалния КонКурс 
за детсКа рисунКа „Моята лЮбиМа детсКа градина“, 
организиран от българсКия наЦионален КоМитет  
за предучилищно образование–оМеп и регионалния 
КоМитет оМеп–сливен по случай 140-годишнината от 
отКриването на първата детсКа градина в българия
Part 8. aWard-Winning WorKS FroM tHe national 
cHildren’S Painting coMPetition on toPic “MY FaVourite 
Kindergarten”, organiZed bY tHe bulgarian national 
OmeP cOmmittee and the Sliven regiOnal OmeP cOmmittee 
in hOnOUr Of the 140th anniverSary Of the eStabliShment 
Of the firSt Kindergarten in bUlgaria



Първа част.  
ПРЕДУЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ В 

СВЕТОВНА, ЕВРОПЕЙСКА И НАЦИОНАЛНА 
ПЕРСПЕКТИВА: ПЪТ КЪМ ПРОЕКТИРАНЕ 

НА ПОСТИЖЕНИЯ, ПРЕОДОЛЯВАНЕ  
НА НЕРАВЕНСТВА И СЪХРАНЯВАНЕ  

НА ЦЕННОСТИ

Part 1.  
PRESCHOOL EDUCATION FROM WORLD, 

EUROPEAN, AND NATIONAL PERSPECTIVES: 
ROAD TO ESTABLISHING ACHIEVEMENTS, 

OVERCOMING INEQUALITY AND PRESERVING 
VALUES
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THE HUMAN RIGHT TO EARLY CHILDHOOD 
EDUCATION: kEYS TO ADVANCING IN ITS 

ACHIEVEMENT

Prof. Mercedes Mayol Lassalle
University of Buenos Aires, Argentina

OMEP World President
e-mail: mercedes.mayol@omepworld.org

Abstract: Young children (from birth to 8 years old) are not usually per-
ceived as rights-holders’ citizens. For more than a hundred years, many human-
ists and civil society organizations, such as, “organisation Mondiale pour l’edu-
cation Préscolaire”, oMeP (in english, World organization for early childhood 
education) have been developing a strong work for the realization of the rights 
and integral well-being of early childhood, emphasizing the right and the need 
of quality care and education for all. the Convention on the Rights of the Child 
(UN-CRC), the Sustainable Development Goals and the Education 2030 Agenda 
are important pathways for defining and orienting the necessary public policies 
to fulfil the rights enshrined. Knowing its scope and content, making a critical 
reading of the defined commitments, and monitoring public policies developed 
by each State Parties can help to overcome incongruencies between children lives 
and experiences, policy initiatives, educational curriculum, pedagogies, and so-
cial practices. the debt to early childhood is undeniable, access to ecce is still 
a privilege of few children rather than a right for all. Humanity must protect the 
little ones and ensure their happiness and development. in order to build a fair, 
peaceful and democratic world, all society must heed the ethical call of human 
rights of the un-crc, demanding the real enjoyment of human rights from birth 
and developing effective and universal education and care policies.

Keywords: children’s rights, early childhood education, convention on the 
rights of the child, Public Policies, Sustainable development
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ЧОВЕШКОТО ПРАВО НА ОБРАЗОВАНИЕ 
В РАННА И ПРЕДУЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ: 
КЛЮЧОВИ ПОДХОДИ, ОСИГУРЯВАЩИ 

НЕГОВОТО РЕАЛИЗИРАНЕ

проф. Мерседес Майол Ласал
Университет в Буенос Айрес, Аржентина

Световен президент на ОМЕР

Резюме: обикновено на малките деца (във възрастовите граници от 
раждането до осемгодишна възраст) не се гледа като на граждани, които 
имат определени права. през последните над сто години много хуманитар-
ни активисти и организации на гражданското общество, каквато е светов-
ната организация за предучилищно образование (оМеP), полагат големи 
усилия за опазването на правата и осигуряването на цялостното благопо-
лучие на децата в периода на ранното детство, подчертавайки правото на и 
нуждата от качествена грижа и образование за всички. Конвенцията на оон 
за правата на детето (Кпд), Целите за устойчиво развитие и дневния ред в 
образованието – „образование 2030“ – са важни инструменти за дефинира-
не и насочване на необходимите публични политики по реализирането на 
заложените права. познаването на техния обхват и съдържание, аналитич-
ната интерпретация на дефинираните в тях ангажименти и мониторингът 
на публичните политики, разработвани от съответните държавни органи, 
могат да спомогнат за преодоляване на несъответствията между начина на 
живот на децата и техните преживявания, политическите инициативи, об-
разователните програми, педагогическите подходи и социалните практики. 
неоспорим е фактът, че сме в дълг към ранното и предучилищното детство. 
достъпът до предучилищно образование в световен план все още е при-
вилегия за малко деца, а не неотменно право за всички. човечеството би 
следвало да опазва децата и да подсигури тяхното щастие и развитие. за да 
можем да изградим един справедлив, мирен и демократичен свят, цялото 
общество трябва да последва нравствения апел на Кпд за опазване на чо-
вешките права и да изисква спазването на тези права от момента на самото 
раждане, както и разработването на ефективни и универсални политики за 
образование и грижа.

Ключови думи: права на детето, предучилищно образование, Конвенция 
за правата на детето, публични политики, устойчиво развитие 
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Advocating for early childhood education and care

the human rights perspective is the consequence of the historical process 
and struggles for human rights that allows the recognition of young children 
as rights holders. the Convention on the Rights of the Child (UN-CRC) (un, 
1989) is the result of huge efforts that began long before its approval in 1989. 
during the twentieth century, there were many initiatives to promote children’s 
wellbeing, and activists and civil society organizations who worked for public 
understanding of children’s citizenship, since birth. 

oMeP is the oldest and largest global organization committed to early 
childhood. it was founded in Prague in 1948, supported by uneSco, and has 
become a big network of professionals dedicated to the defense of the right to 
early childhood care and education (ecce) considering its availability, ac-
cessibility, acceptability, and adaptability.

in 1950, oMeP’s World President, Suzanne Herbinière-lebert, stated: 
“We want early childhood to have, everywhere, everything it needs, everything 
to which it is entitled: protection, but also education” (oMeP, 2018). She pro-
posed a vision that went beyond public policies based on the needs of children, 
by appealing to the recognition of their citizenship and enforceability of their 
human rights.

leaders in oMeP were among many international stakeholders who 
helped to design and ratify the un-crc. currently, the un-crc is the most 
ratified international treaty in the World. in 2005, oMeP collaborated with 
the committee on the rights of the child (crc) to define General Comment 
No. 7: Realization of children’s rights in early childhood (crc, 2006).

today, oMeP members continue working on political advocacy before the 
united nations, agencies and governments demanding full commitment with 
the “right to education during early childhood as beginning at birth and close-
ly linked to young children’s right to maximum development (art. 6.2)“ (un, 
1989). this definition expands the concept of education that cannot be iden-
tified with schooling and defines education as a social practice for the enrich-
ment and mobilization of a comprehensive and holistic development process. 

education is a process that presents a special quality as it is both a right 
and a tool that enables the enjoyment of other rights. We can therefore affirm 
that education is a social good and a right from which no one can be excluded. 
Moreover, the right to education makes possible other rights and the full ex-
ercise of citizenship. again, education goes far beyond from formal schooling 
to embrace the broad range of life experiences and learning processes which 
enable children, individually and collectively, to develop their personalities, 
talents, and abilities and to live a full and satisfying life within society. this 
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perspective was also reaffirmed in 2010 by ministers, heads of delegations, 
representatives of united nations agencies, development cooperation agencies, 
civil society organizations, education agents and experts in the World Confer-
ence on Early Childhood Care and Education: Building the Wealth of Nations. 
this statement also defined and guided the action of States, which cannot be 
limited to providing formal education, nor only care services (uneSco, 2010).

nowadays, oMeP action is based on three pillars, the human rights per-
spective, making efforts for the realization of the un-crc, the education 
2030 Framework for action, for the achievement of the Sdg4: “ensure inclu-
sive and equitable, quality education and promote lifelong learning opportuni-
ties for all” (un, 2015), and another related goals and early childhood peda-
gogy, founded on a play- based approach which gives children´s autonomous 
participation and their right to culture and knowledge.

Early childhood human rights and the 2030 Education Agenda

the un-crc, adopted in 1989, sets out broad definitions from the inter-
national Human rights Framework, which establish obligations that State par-
ties and communities must respect. this system is composed of several interna-
tional human rights treaties and other instruments that have been adopted since 
1945 and gives legal basis on inherent human rights. (Mayol lassalle, 2021)

this legal and political framework is intimately related to the Sustainable 
Development Goals that were approved by most of the countries of the world at 
the united nations Summit on Sustainable development, in September 2015. 
this global agenda calls for a decade of action for sustainable development and 
pledged to mobilize financing, enhance national implementation, and strength-
en institutions to achieve the goals by 2030, leaving no one behind (un, 2015)

For several years, many activists, including oMeP’s members, worked 
to ensure that early childhood was considered in the main plans of the 2030 
world’s agenda. at the conclusion of this work, there were over one hundred 
and sixty-nine Sdg targets defined. out of these targets a total of forty-eight 
are deemed to be highly relevant to children. therefore, most of oMeP advo-
cacy effort align with the un Sdg 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10 and 16. Some targets 
are particularly centered on young children, for example, target 2.2 commit 
states “to end all forms of malnutrition, including achieving, by 2025, the inter-
nationally agreed targets on stunting and wasting in children under 5 years of 
age”. target 3.2 establishes that, “by 2030, end preventable deaths of newborns 
and children under 5 years of age, with all countries aiming to reduce neonatal 
mortality to at least as low as 12 per 1,000 live births and under–5 mortality to 
at least as low as 25 per 1,000 live births”. (un, 2015)
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States have undertaken Sdg 4 to “ensure inclusive, equitable and quali-
ty education and promote lifelong learning opportunities for all“ (un, 2015). 
target 4.2 establishes that, by 2030, States will: “ensure that all girls and boys 
have access to quality early childhood development, care, and pre-primary ed-
ucation so that they are ready for primary education” (un, 2015). this goal 
shows some conceptual problems that are necessary to overcome:

a. First of all, it fails to clearly overcome ecce fragmentations presenting 
two types of approaches: one focused on “care and development” and the other 
on “preschool education”. it is time to leave behind these two different tradi-
tions and address a wide-raging perspective for ecce public policies. care 
and education are inseparable social practices, and both are necessary to re-
alize child holistic development. Public policies for ecce must be based on 
the Educare approach, proposed in general comment n°7 (crc, 2015). this 
will assist stakeholders in overcoming extensive debates over the dichotomies 
between care and education guaranteeing a holistic perspective and compre-
hensive public policies. 

b. likewise, the concept of development must be clarified. development 
is a general principle and a human right stated in article 6 of the un-crc. 
ensuring survival and physical health are priorities, as well as other forms of 
development. State Parties must be reminded that high quality educare must 
encompass all aspects of development. Moreover, young child’s health and psy-
chosocial wellbeing are interdependent with other developmental outcomes. 
the un-crc establishes that 

the right to survival and development can only be implemented in a 
holistic manner, through the enforcement of all the other provisions of 
the convention, including rights to health, adequate nutrition, social se-
curity, an adequate standard of living, a healthy and safe environment, 
education, and play (arts. 24, 27, 28, 29 and 31), as well as through 
respect for the responsibilities of parents and the provision of assistance 
and quality services (arts. 5 and 18). (un-crc, 1989)

c. Whereas, development is not just a question of maturation in particular 
trajectories, because it is rather associated but tends to present as rather asyn-
chronous when disaggregated by categories. development is made possible as 
a result of the interactions between each child with his/her culture and environ-
ment. also, it is facilitated, guided and influenced by significant other persons. 
children’s learnings may widen and diversify development achievements, ac-
cording to the contexts of upbringing. Quality of learning opportunities and 
experiences offered to babies, toddlers and infants is sustained by the knowl-
edge and competences of their families and caregivers. For this reason, ecce 
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public policies must ensure support to families and caregivers, in order to better 
guarantee fertile environments and broad social and cultural interaction (i.e., 
opportunities for enhanced variety in material and living entities experiences). 
in both the un-crc (un, 1989) and general comment no. 7 (crc, 2005), it 
is emphasized the obligation of States to support families to ensure comprehen-
sive wellbeing of young children. in section 20 of the general comment no. 7 
(crc, 2005), the committee on the rights of the child affirms that: 

early childhood is the period of most extensive (and intensive) parental 
responsibilities related to all aspects of children’s wellbeing covered by 
the convention: their survival, health, physical safety and emotional se-
curity, standards of living and care, opportunities for play and learning, 
and freedom of expression. accordingly, realizing children’s rights is 
in large measure dependent on the wellbeing and resources available to 
those with responsibility for their care. recognizing these interdepen-
dencies is a sound starting point for planning assistance and services to 
parents, legal guardians, and other caregivers (crc, 2005)

c. regarding the closing portion of target 4.2, the notion of “pre-primary 
education so that they are ready for primary education” presents a narrow vi-
sion of early childhood education since it is considered only as preparatory for 
future learning during basic education. Educare of young children has value in 
itself. For example, the aim to enhance both personal and social development 
as well as cultural literacy (understood in its broadest sense as acquisition and 
re-creation of culture). as uneSco acknowledged, 

early childhood care and education (ecce) is increasingly recognized 
around the world as an essential element in realizing a wide range of ed-
ucational, social, and economic rights. international evidence finds that 
the development of cognitive, language, physical and socio-emotional 
skills during the early childhood period provides the critical foundations 
to enable children to develop to their full potential in school and life. 
(uneSco, 2021)

Perhaps, part of these limitations exists due to the education 2030 agenda 
and action Framework (uneSco, 2016). Within this framework States have 
committed to comply and guarantee only one year compulsory and free pre-
school education before primary school. However, support from birth is the 
recognized within the un-crc (i.e., before elementary/primary school).

likewise, the indicators and targets present difficulties for monitoring 
the commitments and achievements that States are accomplishing on behalf 
of ecce. Some non-governmental organizations (e.g., WHo, uneSco and 
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uniceF) are the custodian agencies, which requires great efforts of coordina-
tion, cooperation, and articulation of information. undoubtedly, strong politi-
cal and technical commitments are still required to advance in ecce definition 
and realization. 

throughout 2021 oMeP worked among uneSco, uniceF and other 
non-governmental organizations to conceptualize and produce the Global Part-
nership Strategy (GPS) for Early Childhood (uneSco, 2022). this Strategy 
was created to counter trends in education which do not serve child rights in 
accordance with the un-crc. For example, to overcome the reduction and 
closure of services for health, nutrition, sanitation, and child protection in all 
world regions and to push the realization of the target 4.2. its vision is: 

early childhood fundamental rights and services are the foundation 
for achieving positive child development, family well-being, lifelong 
learning, and sustainable development; therefore, all nations will give 
their highest priority to investing in ecce/ecd services by 2030. 
(uneSco, 2022)

the gPS as a comprehensive strategy, aims to support the design and im-
plementation of ecce policies through strengthening multi-stakeholder sup-
port. the effort was launched in december 2021. driven by the core principle 
of the 2030 agenda for sustainable development, leaving no child behind, the 
gPS aims to ensure inclusive, accessible, affordable, gender-responsive, eq-
uitable, and developmentally considerate ecce services for all children. the 
global action plan will be driven in the following five strategic areas: 

 − Harness evidence for action and rights. 
 − leverage data, monitoring, and evaluation for accountability.
 − Promote country efforts to scale-up access, inclusion, equity, and quality. 
 − collaborate with countries and international agencies to strengthen pol-
icy, governance, financing, and advocacy. 

 − galvanize international and national coordination and cooperation.

Challenges in ECCE public policies

in order to make a quick synthesis of ecce systems and policies, regard-
ing the un-crc and the education 2030 agenda, four essential features of 
the right to education (un-ceScr, 1999), must be considered (tomasevski, 
2004):

a) Availability: supply ecce centers and programs in sufficient quantity 
and with adequate conditions for their operation: buildings, sanitary facilities, 
drinking water, qualified educators with living wages, teaching materials, etc.
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b) Accessibility: vacancies must be open without discrimination, that is, 
accessible to all. this implies guaranteeing material accessibility (related to its 
geographical location and connections with means of transport) and economic 
accessibility, ensured by the free offer.

c) Acceptability: approaches, educational practices, and pedagogical meth-
ods must be appropriate to the evolutionary stage and cultural identity of chil-
dren, considering all aspects that make a quality proposal. 

d) Adaptability: refers to the requirement of flexible care and education, 
which adapts to the needs of societies and communities as well as to varied 
cultural and social contexts. 

if we focus on the availability and accessibility of ecce centers, reali-
ty shows us an extremely scarce supply and a slow, fragmented, and uneven 
growth, despite their recognized long-term benefits for person and society. Kin-
dergartens and preschools are often part of the structure of education systems. 
it is evident that accessibility to ecce institutions is currently more progres-
sively offered to younger children and that enrolment has increased, especially 
in the 4–6 age segment. However, according to recent studies, only 1 in two 
children attend preschool one year before entering primary school (uniceF, 
2019). However, the public and free offer for children between 0 and 3 years 
old is still scarce and, as the private offer is greater, access is strongly depen-
dent on the possibility of families to pay. on the other hand, the supply of social 
protection services is also not sufficient to meet demands. availability, as we 
see, is crossed by fragmentations, inequalities, and inequities. in addition, there 
is an extreme diversity in the ways of naming institutions and programs, and a 
variety of social mandates as the result of diverse historical, social, and politi-
cal processes (Mayol lassalle, M. et al., 2019).

When we analyze the adaptability and acceptability of ecce, quality 
problems and lack of adaptation to the needs and rights of children and fami-
lies are also observed. it has been stated that it is not possible to care without 
educating, nor to educate without caring, they are inseparable and neces-
sary social practices for the full development of children and that is why we 
should not continue to sustain programs de-symbolized and poor. it is unfair 
that a large portion of children should only receive basic care linked to their 
survival and physical protection. nor can we accept over-schooling early 
childhood pointing to an isomorphism of early childhood education with the 
more traditional primary school and that have generated loss of play, disci-
plinary teaching and evaluation practices focused on the control of academic 
results and institutional effectiveness, but compromise children’s happiness 
and wellbeing.
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Closing remarks

While acknowledging the progress made since the adoption of the 
un-crc, the Sdgs, and the 2030 education agenda, it is still necessary to 
reorient and strengthen legal frameworks, public policies, and pedagogies for 
ecce, starting from the basis of the human rights paradigm.

the legal frameworks must be improved, contradictions and omissions 
must be addressed to build a comprehensive and strategic system for ecce.

the public policies aimed at ecce must be developed if we want to 
achieve the commitments made in the 2030 agenda. States must revise and 
renew policies to:

a) overcome fragmentation to guarantee the principles of integrality and 
intersectorality. the articulation and coordination must be ensured among the 
different government sectors and the diverse territorial levels, building coher-
ent, long-term policies, and assuring the participation of families and commu-
nities. it is also necessary to tackle and articulate ecce with children’s right to 
health and food security. (oMeP, 2021)

b) reduce inequity, by ensuring free and universal access, for all children 
for birth to basic education, without discrimination. it will imply the creation 
of a variety of community and institutional formats, because children and their 
families live in different contexts and have diverse needs.

c) assure quality, which is an attribute of the right to education and a cen-
tral dimension for its realization. this includes a wide range of actions, from 
investing in buildings, facilities, and material conditions, to insuring profes-
sional, ethical, and humanizing practices. to guarantee quality in ecce, public 
policies concerning the educators, are a priority: States must attend their con-
tinuous education, fair remuneration, dignified work conditions and determine 
ratios, according to the age of children. 

d) ensure financing: Public budgets should clearly raise the investment in 
ecce. throughout the region, a strong political decision is required to reorient 
public budgets towards the youngest, to overcome the current fragmentation, 
exclusions, and inequities, prioritizing children deprived of their rights.

e) strengthen research on ecce policies and practices: it is necessary to 
consolidate information systems and data collection, for the implementation 
and monitoring of policies and procedures, especially those focused on chil-
dren from birth to 3. this will allow the development of solid diagnoses and 
contribute to the design of more informed public policies, adjusted to diverse 
realities and sovereign child rights.

the debt to early childhood is undeniable, especially for children from 
birth to 3 years old. it is essential that the States, stakeholders, and societies, de-
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velop a strong system for ecce, with new legal and political framework, im-
plementing adequate pedagogical approaches and effective actions for social, 
cultural, and political inclusion of children, as rights holders. in order to build 
a fair, peaceful and democratic world, all society must heed the ethical call of 
human rights of the un-crc, demanding States to fulfil their commitments; 
but at the same time, all the communities have to hold the responsibility of the 
rights, life, wellbeing, and happiness of the youngest.

oMeP in collaboration with activists and ngos, has assumed the commit-
ment to mobilize paths to allow the realization of young children human rights:

1 – together with the right to education initiative (rte), and other orga-
nizations oMeP advocates for a legally binding international legal framework 
that guarantees an explicit right to free, quality, and compulsory pre-primary 
education. 

2 – also, oMeP promotes the approval of a United Nations Decade for 
Early Childhood in order to place children and their citizenship at the center of 
the action of the States, develop comprehensive plans and strategies to ensure 
the development, well-being and dignity of boys and girls from birth and foster 
the fulfilment of the goals of the 2030 agenda, reorienting and energizing the 
policies and plans of the States, the action of families, communities, and all 
sectors.

in order to build a fair and peaceful world, everyone must be involved in 
early childhood activism and advocacy. 

a caring world – where young children can fully realize their human rights 
with dignity – can and must exist for all children. 
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Abstract: this paper analyses changes in the upbringing and education of 
children in early years. it starts from changes in family functioning and the need 
to supplement family upbringing. in response to these changes, early childhood 
education settings appear not only to help working families, but also as insti-
tutions that can reduce initial educational disparities amongst the children and 
contribute to their long-term well-being. the text discusses the concepts of “best 
interest of the child” and “quality” from the perspective of educational policies 
and re-questioning actual participation of the child.
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Резюме: настоящият доклад анализира промените във възпитанието и 
образованието на децата в ранна възраст. отправната точка са промените в 
начина на функциониране на семейството и необходимостта от допълване 
на възпитанието, което се дава в семейството. в отговор на тези промени 
образователните звена в ранното и предучилищното детство не само под-
помагат работещите семейства, но и като институции спомагат за намалява-
не на образователното неравенство между децата и допринасят за тяхното 
благополучие в дългосрочна перспектива. настоящият текст разглежда кон-
цепциите „в най-добър интерес на детето“ и „качество“ през призмата на 
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образователните политики и новия поглед към въпроса за действителното 
участие на детето в процеса. 

Ключови думи: фокус върху детето, права на детето, образователни зве-
на в ранното и предучилищното детство, качество, уязвими деца 

Introduction

life in modern society is marked by intense social, economic and politi-
cal changes. the dominance of scientific, technological development and the 
media is felt, while current values are changing under the influence of global-
isation.

Society, family, childhood, parenthood and old age are also in the process 
of constant metamorphosis, which requires each individual to adapt to new 
circumstances and take on newly conceived roles. the changes are reflected in 
the existing roles of parents and the possibilities of their actions (especially pa-
rental authority), as well as the understanding of the nature of the modern child 
and childhood. these changes have affected the overall context of growing up, 
so some scholars talk about the childhood crisis (bašić, 2012), and within that 
the emergence of “accelerated childhood, poisonous childhood, media child-
hood and institutional childhood” (Šagud, 2015).

it would be wrong to conclude that all social changes have had a negative 
impact on the upbringing of children. With the adoption of the convention on 
the rights of the child (un, 1989), children are recognised as subjects with 
rights, and are accepted as active, competent researchers of their own environ-
ment and creators of their own development (bašić, 2011). the changed view 
of the child and childhood has encouraged understanding and appreciation of 
the perspective and perception of children as active participants in their own 
learning, thus generating discussions about child’s position in the modern so-
ciety (bašić, 2011; clouder, 2014; Sylva, 2010). although childhood has been 
a focus of interest for scientists, these changes have led to a re-examination of 
child wellbeing, and in this context the importance of the environment for early 
childhood learning and development (dahlberg et al., 1999).

the wellbeing of a child can be viewed from different perspectives, so it 
is impossible to unambiguously define it as a concept. Musgrave (2015) states 
that, despite child’s wellbeing presents a global phenomenon, it is interpreted 
depending on the social context of the child’s upbringing. if we approach 
child’s wellbeing from the point of view of the environmental quality, then 
it can be concluded that such an environment is stimulating, and the child’s 
needs for development and learning are recognised and met. determining an 
enabling environment for children’s learning varies depending on the scien-
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tific approach. Speaking of a stimulating environment, rodger (2012) starts 
from the child’s interest and current stage of development, through setting 
challenging but achievable goals. Sommer, Pramling Samuelsson and Hun-
deide (2010) state that for children’s learning, in addition to the material, the 
social environment is also important, with an emphasis on the important key 
person with whom the child connects. Mcdowal clark (2017) emphasises 
the importance of the environment enabling children to gain a variety of ex-
periences to ensure more successful learning. given the results of research 
indicating the link between a supportive environment and child development 
(e.g., bridges & Hoff, 2014; gopnik et al., 2003; Moss & Petrie, 2002; Pa-
patheodorou & Moyles, 2009), it is reasonable to conclude that for the de-
velopment of children is equally necessary to ensure the material and social 
environment.

growing up, children belong to different communities that have an impact 
on their learning and development. these communities have a duty to provide 
a supportive environment for the development and learning of early and pre-
school children. in the first years of life, the family has the most important role. 
it is the primary educational community in which the child learns and adopts 
the culture of the society in which the family exists (belsky, 2008; ribbens 
Mccarthy & edwards, 2011; Visković, 2016; Višnjić-Jevtić, 2021). despite 
the undeniable importance of the family, it would be wrong to conclude that 
all families are equally stimulating for the child. Wagner-Jakab (2008) consid-
ers stimulating families to be those functional families that enable the child a 
complete psychophysical development appropriate to his individual abilities. 
dysfunctional families are characterised by a lack of communication and emo-
tional distance, which does not correspond to a stimulating environment for 
child’s development (rosenfeld, 2010; olson, 2011).

changes in modern society have affected the upbringing of children and 
the redistribution of responsibilities within the family. From the division of 
roles in which women took care of the children and the household, and the 
father took care of the family financially, a new one took place in which both 
partners work. in this sense, the parenting role of the father, who is increasing-
ly involved in all aspects of the child’s upbringing, has undergone significant 
change (cabrera et al., 2000; Fagan & barneth, 2003). However, despite the 
joint care of both parents, the modern family needs social assistance in raising 
a child, and family rearing is complemented by the education and care aspect 
of early and preschool education (ecec) as the first out-of-home education-
al community the child encounters. consequently, it is justified to question 
whether the institutionalization of childhood is a problem or a solution to the 
problem of modern society.
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Role(s) of ECEC institutions?
ecec settings are intended for the youngest population, for whom the 

most optimal immediate environment is growing up in functional families. the 
fact that nurseries are entered by children from the age of six months raises the 
question of whether early and preschool education institutions are taking on the 
educational role of the family. Vandenbroeck et al. (2013) conclude that the in-
clusion of young children in ecec institutions can affect parenting in a variety 
of ways. Moss (2013, p. 3) also problematises the early enrolment of children 
in eec institutions and points out that “despite the undeniable importance of 
ecec, it is not necessary to include children in ecec institutions before the 
age of three”. Most scholars, however, focus on the benefits that organised 
ecec has in society. its social wellbeing is reflected in the greater employabil-
ity of both parents (Sommer et al., 2010), represents an economically viable 
investment (Heckman, 2011) and provides the child with a developmentally 
appropriate and stimulating environment (Pramling Samuelsson & asplund 
carlsson, 2008; Singer, 2015; Višnjić-Jevtić, 2022).

ecec institutions need to be seen as complementary to family upbring-
ing, which presupposes respect for family diversity, respect for family culture 
and an understanding of different values. With an individual approach to each 
child, and indirectly to each family, teachers and other educational profes-
sionals should meet the different needs of each individual child and design 
a stimulating surrounding for each of them. the stimulating setting in ecec 
institutions is adapted to the different needs and interests of different children 
who come from different backgrounds, unlike the family setting where every-
thing is focused on one or several children. but, just like the family setting, 
the setting in the institution must ensure complete development, adapted to 
the individual needs of each child. numerous studies (bouillet, 2018) show 
that attending ecec settings is particularly important for vulnerable children, 
providing them with an equal starting position with children growing up in a 
supportive environment.

ECEC settings as arenas of equalizing opportunities

the right to quality education and care are fundamental rights of every 
child. the quality of early childhood education and care (hereinafter ecec) 
contributes to the wellbeing of children, including reducing the risk of so-
cial exclusion. the recommendation on High Quality early and Preschool 
education Systems (council of the european union, 2019) emphasizes the 
importance of institutional ecec as one way to equalize an individual’s ed-
ucational opportunities, the starting point of academic education, and life-
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long learning. the diversity of modern societies is reflected in the diversity 
of identities of children, so the ecec settings is commonly understand as 
an arena for social inclusion (Sønsthagen, 2020; Višnjić-Jevtić et al., 2021). 
children from culturally diverse communities face multiple difficulties. 
Some of them are lower participation in the educational process, adjustment 
to cultural contexts, peer violence, and mental health problems (Stevens & 
Vollebergh, 2008). cooperation between educators and parents is a key pre-
requisite for the wellbeing of children, especially vulnerable ones (garvis et 
al., 2022; Višnjić-Jevtić, 2022). Some research shows that parents of chil-
dren with a migrant background do not have enough confidence in educators 
or institutions due to cultural differences (for example, diet and educational 
approaches) (Sadownik, 2020). understanding the broader context of chil-
dren’s cultural, ethical and linguistic identity points to the need of applying 
culturally appropriate pedagogy. it implies respect for minority cultures and 
the implementation of cultural patterns of minority groups in the educational 
process. Pedagogical approaches and procedures are adapted to the authentic 
educational situation. the approach is individualized, so adaptability is ex-
pected from ecec professionals (Višnjić-Jevtić et al., 2021). the individual 
approach enables the equalization of the starting positions of all children, 
depending on their interests, possibilities and needs. in modern society, this 
approach is often described as an approach in the best interests of the child 
and/or child-centred approach.

Children agency as the best interest of the child

the concept of the best interest of the child derives from the convention 
on the rights of the child (un, 1989) and is more often considered in edu-
cational policies than in the ecec curriculum. Višnjić-Jevtić, Sadownik and 
engdahl (2021) point out that this is a concept that most often arises from the 
perspective of adults. although the approach is based on the image of the child 
as an active and competent individual, adults still need to interpret the best 
interests in accordance with their experience of the child’s needs and interests. 
it is possible, therefore, that an approach that advocates for the affirmation of 
children in reality contributes to their marginalization. ecec settings, advocat-
ing for the best interest of the child should promote and advocate respect for the 
convention on the rights of the child (un, 1989) with particular emphasis on 
children’s participation.

children’s participation in decision-making is a key idea of the convention 
on the rights of the child (un, 1989), and consequently, should be a guideline 
for working in ecec settings. child participation levels are most often eval-
uated based on the Hart Participation Scale (Hart, 2013) or the Shier Partic-
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ipation Model (Shier, 2001). Starting from these two models, it is possible to 
conclude that children’s participation is most often at an unsatisfactory level. 
the determinants of the ecec curriculum in the republic of croatia (MZoS, 
2015) are based on the principle of listening to children’s needs and interests. 
unfortunately, if children’s participation is understood only at this level, then it 
represents the lowest level of children’s involvement.

one of the models of participation in relation to children’s rights, developed 
within the ecec setting, is the five-dimensional model of children’s rights da-
vis (2014). the first dimension refers to the support of children’s rights as the 
basic of children’s upbringing and education. the second dimension concerns 
the recognition of children’s rights to active and agent participation. davis 
(2014) thus promotes the definition of the right to participate as readiness and 
preparation for the active role of the child in society. Most attempts to imple-
ment child participation are led by adults, thus representing direct opposition to 
the idea they initially advocated. the third dimension relates to the recognition 
of collective rights and the gathering of people in a community for which sus-
tainability is a goal.

davis (2014) argues that very often human rights arise from the point of 
view of the individual as a right holder. in the current situation when crises 
reflect on the community, there is a need to change that point of view from indi-
vidual to collective responsibilities and actions. the fourth dimension concerns 
the recognition of intergenerational rights, fairness and justice for all, including 
future generations. our common future means: “.... development that meets the 
needs of the present without compromising the ability of future generations to 
meet their own needs.” (Wced, 1987, p. 41). the fifth dimension relates to the 
recognition of bio-centric and eco-centric rights. 

every child has the right to express their views, feelings and desires in 
all matters that concern them, and their views must be considered and taken 
seriously. this right applies at all times, e.g., during the child’s stay in the ed-
ucational institution. adults, whether parents or teachers, are responsible for 
enabling the child’s participation therefore, they must adjust the way they listen 
according to the age and maturity of the child (crc, 2009). considering the 
child’s attitudes implies openness to change. this is not just an act of listening 
to the child, but it requires an open and sensitive approach and a positive at-
titude towards the application of children’s ideas in decision-making. it is the 
openness to changes initiated by children that can be argued from the aspect of 
children’s participation in kindergarten. on the one hand, we have documents 
that emphasise the importance of respecting children’s interests and choices, 
and on the other hand, these choices do not include real support for the chil-
dren’s agency. by limiting choices (e.g., play, toys, or activities) we create the 
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illusion of children’s participating in decision-making. children make deci-
sions within our choices without the real power that the agency makes. it is 
necessary to discuss whether it is adults’ fear of losing authority, or whether it is 
insecurity in children’s competencies. accepting the second dimension of law 
according to davis (2014) enables the development of responsible stakehold-
ers in a sustainable society, and thus the process of their social empowerment 
(Holt, 2014).

Quality in ECE pathway towards equity

Modern society seeks to respond to growing inequalities in society by 
adopting the Sustainable development goals – Sdgs (un, 2015). the goals 
are aimed at eradicating poverty, towards the sustainability and resilience of 
society, ensuring inclusion and equality. ecec is one of the key factors in 
transformation of society. therefore, ecec settings around the world seek to 
incorporate Sdgs into their curricula, with particular emphasis on quality ed-
ucation (Sdg 4), child wellbeing (Sdg 3), gender equality (Sdg 5), and in-
equality reduction (Sdg 10).

unfortunately, the conditions in which children grow up around the world 
are not the same therefore, the child’s wellbeing on a global scale may be called 
into question. coVid-19 pandemic conditions indicated inequalities in access 
to water and hygiene (Wagner & Pramling Samuelsson, 2019), children living 
temporarily or permanently on the streets (deb et al., 2020), girl child marriag-
es (efevbera & bhahba, 2020). looking at these and similar global problems, 
ensuring wellbeing is questionable. in addition, children at risk of social exclu-
sion are particularly vulnerable. research shows (bouillet, 2018) that children 
at risk of social exclusion are children who are more than averagely exposed to 
violation of socio-emotional and/or psychophysical integrity. therefore, their 
participation in the life of the community is limited. Social exclusion implies 
both, social non-recognition and non-acceptance which further restricts access 
to, and the use of public services. Mitchell and Meagher-lundberg (2017) stat-
ed that state policies should ensure conditions for vulnerable families to feel 
welcome in ecec settings. although global policies stressed importance of 
ecec, archambault, côté and raynault (2020) explained obstacles faced by 
disadvantaged families accessing ecec. to access ecec families should have 
the ability to perceive, seek, reach, pay and engage with ecec institutions. 
Some of these factors are responsibilities of policies, but engaging may be im-
proved by ecec institutions providing those families with positive experience 
of ecec. developmentally appropriate and supportive education reduces the 
risk of poverty and prevents children from growing up in poverty, from remain-
ing poor (Field, 2010). 
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despite the undeniable benefits of attending ecec settings, the quality of 
these institutions is crucial to ensure long term effects. european union (2014) 
reffered to quality in early childhood education as:

• accessibility (accessibility and affordability of ecec to all children 
and families, encouraging participation, strengthening social cohesion 
and respect for diversity);

• Staff (initial education, lifelong learning and appropriate working con-
ditions);

• curriculum (holistic development of the child, cooperation and reflec-
tion);

• Monitoring and evaluation (information that supports quality improve-
ment, bearing in mind the best interests of the child);

• education policies and funding (responsibility and cooperation of dif-
ferent levels of government and the right to accessibility).

although the above categories are measurable, so the analysis of each 
of them can determine the quality of ece settings, it should be emphasized 
that the actual quality is still a process and not a sum of individual categories. 
clifford, reszka and rossbach (2010) talk about structural quality (adult-child 
ratio, teacher education) and process quality (interactions, learning opportuni-
ties). Sheridan, Williams and Pramling Samuelsson (2014) state that pedagog-
ical quality, which is recognizable in practice/process, is determined by four 
dimensions (society, teachers, children, and the learning environment) that are 
in constant interaction.

the oecd (2021) states that 87% of children aged 3–5 are enrolled in 
ece settings. at the same time, research shows that 7–10% of children of early 
and preschool age are at risk of social exclusion (gudmundsson et al., 2013; 
Wichstrøm et al., 2012). compared to vulnerable children, quality ece pro-
grams can make a transformative change, especially in socioemotional out-
comes (Shafiq et al., 2018). competent ece systems reduce unequal starting 
positions in early childhood, not in a way that ensures a “one-fits-all” approach. 
a child-centered approach provides an environment in which equal does not 
mean the same, but equally means an environment that differs according to the 
needs and interests of the individual but gives everyone an equal chance.

Conclusion

it’s been 185 years since Froebel open his first kindergarten (Muelle, 2005). 
educational practices were changed since that time. contemporary educational 
practices and policies focus on a child-centered approach. an approach that 
enables every child to grow up in a safe and stimulating environment in which 
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she/he is valued as a co-creator of her/his own education. the convention on 
the rights of the child (un, 1989) has made a significant difference in under-
standing the child as an individual with rights, and, understanding society’s 
responsibility to ensure that these rights are respected. although the number of 
children included in the system of early and preschool education is increasing, 
those children who need it the most are still less involved. Quality ece systems 
make it possible to reduce educational disparities and provide a stimulating 
environment that improves the child’s development. in addition to a stimulat-
ing environment, for some children, early and preschool institutions are places 
where their physiological and emotional needs are met. For some children, 
ece settings are the only places where they feel safe and protected. in such 
an environment, it is possible to achieve self-actualization that leads to later 
academic achievement and, indirectly, to better employability, economic status 
and life satisfaction.
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Резюме: след 140 години история и съвременна действителност българ-
ското предучилищно образование е достоен носител на непреходни във вре-
мето ценности. попило в себе си напредничавите идеи на европа, самото то 
част от нея, създава оригинално педагогическо наследство с български дух.

превратностите в историческата съдба на българия и петвековното ос-
манско владичество върху нашите земи не сломяват стремежа на българите 
към развитие на книжовността и просветата. и има защо – защото, както 
казва „патриарха на българската литература“ иван вазов, „не се гаси туй, 
що не гасне“.

в „златния век“ на българия чрез писменото слово достига светлината 
на просвещението. паисий хилендарски в османското владичество създава 
„история славянобългарска“, за да напомни величието на българската кул-
тура. създаден е първият български светски учебник – „буквар с различ-
ни поучения“, от петър берон. Многобройни са примерите за пазителите 
на просветното дело, за да се достигне до образованието в освободените 
български земи, когато идеите на европа дават насоченост, изпреварваща 
времето.

я. а. Коменски, ж.-ж. русо, й. х. песталоци, й. Ф. хербарт, Ф. а. 
дистервег, Ф. в. Фрьобел, М. Монтесори, ж. о. декроли и други педаго-
зи-реформатори създават своите световни приноси за образованието. това, 
което ги обединява в единна кауза, е правото на образование за всяко дете; 
образование от ранно детство; равенство в образованието за момичетата и 
момчетата; връзка на образованието с живота; участие на родителите в об-
разованието на техните деца; задължително безплатно начално образование.

върху тези идеи се надгражда и нашето образование: идеен проект за 
„забавачница“ на драган Цанков, 1874 г.; първа детска градина в свищов, 
създадена от никола живков, 1882 г.; закон за обществените и частните 
училища, 1885 г. (министър р. Каролев); закон за народното просвещение от 
1891 г. (министър г. живков) и други нововъведения.

mailto:eroussinova@yahoo.com
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от новата история на образованието знакови са: законът за народната 
просвета от 1948 г., за създаване на единна образователна система; законът 
за предучилищно и училищно образование от 2016 г. с включване на пред-
училищното образование като степен в общото образование. българското 
предучилищно образование, стъпило на здрави традиции, продължава на-
пред за бъдещето на поколенията.

Ключови думи: хуманизъм, образователни ценности, предучилищно об-
разование, устойчиво развитие

EDUCATIONAL VALUES PRESERVED  
AND ENRICHED THROUGH THE AGES

Prof. Elena Roussinova-Bahoudaila, PhD
Sofia University “St. Kliment Ohridski”

Ex-president of OMEP Bulgaria and honorary member of OMEP World

Abstract: after 140 years of history and modern reality, the bulgarian pre-
school education is a worthy bearer of timeless values. incorporating the progres-
sive ideas of europe and being itself a part of it, creates an original pedagogical 
heritage with a bulgarian spirit.

the vicissitudes in the historical destiny of bulgaria and the five centuries 
of ottoman rule over our lands did not break the drive of bulgarians toward the 
development of literature and education. and there is a reason – because, as the 
“patriarch of bulgarian literature” ivan Vazov says, “you cannot quench what’s 
not for quenching”.

in the “golden age” of bulgaria, the light of enlightenment arrives through 
the written word. in the time of ottoman rule, Paisii Hilendarski created “Sla-
vonic-bulgarian History” to remind of the greatness of bulgarian culture. the 
first bulgarian secular textbook was created – “Primer with different teachings”, 
by Peter beron. there are many examples of guardians of educational work that 
culminate in the achievement of education in the liberated bulgarian lands, a time 
when the ideas of europe give direction ahead of time.

J.a. comenius, J.J. rousseau, J.H. Pestalozzi, J.F. Herbart, F.a. disterweg, 
F.W. Fröbel, M. Montessori, J.o. decroly and other reformist educators make 
their global contributions to education. What unites them in a single cause is the 
right to education for every child; early childhood education; equality in educa-
tion for girls and boys; connection of education with life; participation of parents 
in the education of their children; compulsory, free primary education.
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our education is also built on these ideas: the conceptual design for a “nurs-
ery” by dragan tsankov, 1874; the first kindergarten in Svishtov, founded by 
Hikоla Zhivkov, 1882; the law on Public and Private Schools, 1885 (Mr. r. 
Karolev); the Public education act of 1891 (Mr. g. Zhivkov), and other innova-
tions.

From the modern history of education, of significance are: the law on Public 
education, 1948, for the creation of a unified educational system; the law on Pre-
school and School education, 2016 with the inclusion of preschool education as a 
degree in general education. based on strong traditions, the bulgarian pre-school 
education continues to move forward for the future of generations.

Keywords: humanism, educational values, preschool education, sustainable 
development

педагогиката е горда и щастлива наука. в нейното обособяване и раз-
витие са участвали гениални учени не само за своето време, а и за днес, 
на които изказваме признание и възхищение от съвременното звучене на 
идеите им за ролята на образованието за отделния индивид и за общество-
то като цяло. големите научни постижения са изградени върху емпиричен 
и логистичен подход, при което са структурирани в единство предходен 
опит, целево реформиране и перспективна предвидимост в развитието на 
процесите в системата човек – среда – общество.

исторически принос на българия за европа е въвеждането на писме-
ността и нейното разпространение сред славянските народи. опазване-
то на книжовността и разгръщането на просветното дело в историческия 
„златен век“ бележат връх в оформянето на нацията. езикът, на който е 
написана паисиевата „история славянобългарска“, разкрива дълбокото 
значение на историческото наследство и въжделенията на просветителите 
за бъдещето на поколенията.

въпреки съдбовното потъпкване на достиженията в нашите земи в 
петвековното османско владичество, ценностната система на народа е 
съхранена. постигнато е правото на самоопределение, просвета, образо-
вание и прогрес.

постиженията в духовния живот намират обобщен израз в непреход-
ни и неподвластни на времето ценности. основните стожери са: хуманиз-
мът, равенството, отговорността, правата, които оформят характера на 
европейското мислене за образованието. Книгите като основен носител 
на знание, както и образованието в европейските университети, подготвят 
почвата за промени в разбирането на обществото за ролята на образова-
нието.
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българските просветни дейци опознават и съхраняват модерните в 
европа идеи за образованието и ги прилагат съобразно българските про-
светни традиции и социално-културни условия в страната.

първият български светски учебник „рибен буквар“ на д-р петър бе-
рон е публикуван през 1824 г. 

през 1835 г. е създадено първото светско училище в габрово.
през 1874 г. драган Цанков предлага теоретичен модел на системата 

на общественото предучилищно възпитание като образователна степен, 
на която се постига всестранно развитие на детето.

в привременния устав за народните училища от 1878 г., по времето 
на Марин дринов, е отразено следното: 

 − задължително образование за двата пола; 
 − задължително, безплатно първоначално училище;
 − откриване на училища във всяко селище;
 − светско и научно образование; 
 − своевременна подготовка на учители.

ако първата в света детска градина на Фрьобел отваря врати за малки 
деца през 1840 г., у нас в свищов през 1882 г. е открита първата забавач-
ница за деца от 2 до 7 г., организирана от никола живков, еднакво за мо-
мичета и момчета, по метода на Фрьобел.

през 1891 г. георги живков със закона за народното просвещение въ-
вежда задължително и безплатно обществено предучилищно възпитание. 
организира се висш педагогически курс за подготовка на детски учител-
ки.

след 1944 г. до 1986 г. българското образование се обогатява приори-
тетно с постиженията на руската педагогическа школа. теорията на пред-
училищното възпитание и обучение, поставена на академично равнище, 
съдейства за научната подготовка на учителите и творческата им реализа-
ция в практиката на детските градини. 

приносът на проф. дпн елка петрова е значим за предучилищното 
образование и чрез него за цялата образователна система. същевременно 
богатото педагогическо наследство на западните класици остава главно в 
академичните курсове по история на педагогиката, сравнителната педаго-
гика, психологията. научните приноси на проф. найден чакъров, проф. 
жечо атанасов, проф. генчо пирьов са забележителни за педагогическата 
наука. израстването на плеяда от техни достойни ученици е дар за българ-
ското образование.

за просветните дейци поуката от успешното образование е в съхраня-
ването на националната просвещенска култура и обогатяването ѝ чрез над-
хвърлящи времето си европейски философски и педагогически концепции:
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 − връзка на образованието с живота; 
 − учене през целия живот;
 − образование за всяко дете; 
 − правата на детето еднакво за момичета и момчета; 
 − образование от ранно детство.

Каква богата педагогическа култура в наследство придобива, развива 
и прилага в действие нашето образование, че ние и сега се позоваваме на 
непреходните ценности в образователните идеи на предшествениците ни 
и усъвършенстваме теоретичната база чрез иновативна практика!

Връзка на образованието с живота

образователните концепции са провокирани от потребностите на 
обществото за интелектуално и морално израстване на нови поколения, 
което изисква обновяване на методологията и технологията на педагоги-
ческата наука.

оформя се приоритетно съсредоточаване върху цялостното образова-
ние, което според йохан хайнрих песталоци (1746–1827) пресича всички 
възможни аспекти на живота. изисква се широта в подготовката на учи-
телите, която им дава умение да образоват учениците чрез специфични-
те знания не само в училище, но и извън него. опитът в образователния 
процес и социализацията оформят спонтанното разгръщане на детската 
самоизява в приоритетни самостоятелни дейности. за детето в предучи-
лищна възраст това е играта.

песталоци посочва особеностите на културата на обществото като ос-
новен свързващ елемент. идея съдържателна, перспективна, обогатена в 
съвремието с ново съдържание и резултатно приложение. тук е заложена 
връзката между формалното и неформалното образование, въпрос с осо-
бена актуалност в наши дни.

реформаторските идеи за глобалното влияние на средата за образова-
нието, връзката на образованието с културата, интегралното образование, 
сътрудничеството между учениците и със семейството бележат образова-
нието като непрекъснато усъвършенстваща се система, повлияваща раз-
витието на обществото. но за това е нужно самото общество да осмисли 
ролята на образованието за бъдещето на поколенията и това е знаковата 
мисия на Фридрих август Фрьобел (1782–1852), който се застъпва за пе-
дагогическа работа с деца под седем години с активното партньорство на 
родителите – обучение в детската градина, открити практики, съвместни 
дейности. разработва учебни материали, т.нар. дарове, с които съчетава 
играта с ученето на детето. Книгата му „образованието на човека“ (1826) 
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е фундаментална база на новото образование. Фрьобел издига тезата, че 
предучилищната педагогика е отделен „клон“ на педагогиката и развива 
интегрални функции по отношение на другите отрасли. определя детска-
та градина като част от образователния опит на детето – концепция, осъ-
временена у нас чрез основополагане върху единни образователни стан-
дарти от детската градина до края на пълния образователен цикъл. 

за най-висока морална ценност жан-жак русо (1712–1778) приема 
живота в гражданското общество („обществен договор“), в което се осъ-
ществява свобода и равенство за всеки гражданин. разбирането за поло-
жително възприятие на човешкото същество формира хуманно отноше-
ние към цялата палитра на социалния и културен живот: уважение към 
естествения живот, свободата и индивидуалните различия. основна зада-
ча в обучението според него е да се стимулира желанието на детето да се 
учи, да развива своите интереси и способности, да се възпита и подготви 
бъдещият гражданин.

Учене през целия живот

тази крилата мисъл на великия ян амос Коменски (1592–1670) вълну-
ва и днес със своята проницателност за постигане на въздейственост вър-
ху личността чрез образованието и самообразованието на всички етапи от 
индивидуалния живот. според Коменски човек трябва да е нещастен, ако в 
даден ден или час не е усвоил нещо ново и не е прибавил нищо към своето 
образование (кн. „великата дидактика“, 1633–38 г.). негово е сравнението 
на обучения човек с дърво, притежаващо свой собствен корен.

при изграждането на съвременните образователни модели тезата за 
ученето през целия живот се оформя като важна стратегия в механизма 
на личностното развитие с два основни компонента – самодейността и 
активността на индивида.

самодейността играе голяма роля за ритмичността, насочеността и 
качеството на ученето, тъй като се основава на знания, умения и отно-
шения, протичащи в динамична взаимовръзка. именно те са дефинирани 
като равнища на образователните стандарти у нас, а тяхната оригинална 
авторска разработка води началото си от образователната програма „въз-
питание на детето от 2- до 7-годишна възраст“, 1993 г. в концепцията 
на програмата обучението приемствено се надгражда според целите на 
познанието, на преобразуването на личния опит и на преживяванията, га-
рантиращи активната позиция на детето.

активността на самите деца като важен фактор в образованието 
е изведена и доказана в педагогическата дейност на Фридрих вилхелм 
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Фрьобел. Фрьобел определя мястото и ролята на детската градина като 
част от общото образование, която съдейства за цялостното и активно 
израстване на детето (кн. „образованието на човека“, 1826). най-естест-
веният начин за постигане на качество в ученето е чрез позоваването на 
играта, която е изворът на детската самодейност и активност.

Фрьобел съчетава грижата, образованието и обичта към децата в пос-
ланието към възрастните: „елате да живеем за нашите деца.“ и изисква: 
опазване индивидуалността на всяко дете; индивидуален подход за всяко 
дете; възпитаване на отговорност, независимост и самочувствие у всяко 
дете.

Ф. а. дистервег (1790–1866), наричан „учител на учителите“, разви-
ва идеята за самодейността и активността като главен принцип на обу-
чението. съчетаването на природосъобразност и културосъобразност в 
образованието на децата придава възпитаващ характер на обучението и 
актуалност в перспективата на педагогическото общуване. от една стра-
на, се подкрепя заложеният в детето потенциал, от друга, се гарантират 
възпитание и обучение, основаващи се на съвременната култура.

нов образователен модел в предучилищното образование предлага 
Мария Монтесори (1870–1952), който модел поради дълбоко заложения в 
него хуманизъм се прилага успешно в световната педагогическа практика. 
педагогическо верую на Монтесори е: „аз обучавам децата, а те мен ме 
учат как да бъдат обучавани“. за основни фактори приема: естествения 
вътрешен план на детето, неговия практически и сетивен опит, независи-
мостта и самостоятелността на детето.

и в наши дни педагогическите идеи, образователните средства и ма-
териали на Монтесори са използвани в педагогическата практика в реди-
ца страни, в т.ч. и у нас, поради цялостната им насоченост към изгражда-
нето на самостоятелна, независима, позитивна индивидуална личност на 
детето. 

жан овид декроли (1871–1932) поставя като изискване към учили-
щето то да е продължение на естествената среда на детето. детето да е 
в пряк контакт със заобикалящия го свят, който е основният източник на 
мотивацията за учене. полезността на знанието води до интерес към пре-
образуване на елементите на личностния опит, което възпитава самостоя-
телност, желание за учене и самочувствие. свързаните с живота дейности 
са преживени и тези живи елементи трайно се съхраняват в индивидуал-
ния опит.

детето е центърът, в който се преплитат науките, необходими за ре-
ализирането на даден проект. то е субектът, който осъзнава собственото 
си аз.



47

Концепцията на декроли предлага нов всеобхватен метод – метода 
на проектите. децата и учениците са приети като „съавтори“ на учебната 
материя, реализират свои познавателни интереси и потребности, оценя-
ват и проектират. учителят насочва, подпомага, консултира, осигурява 
самостоятелност за индивидуална изява на детето.

изповедта на елен Кей, глухонямо и сляпо дете, впоследствие обра-
зована до научната степен „доктор“ жена, разкрива огромната роля на об-
разованието за децата със специфични проблеми при ученето. Мечтите 
ѝ за училището на бъдещето, представени в книгата „векът на детето“ 
(1900), са свързани с правата на децата. и най-важното – детето да се пре-
върне в свободно и независимо същество.

през 90-те години на миналия век новите програми за работа в дет-
ските градини обогатиха разбирането за качество на образованието. по-
стави се акцент върху позицията на детето при възприемането, изпроб-
ването и изразяването на собствен опит. тази промяна стана следствие 
от новата постановката за целите на възпитанието, които са в основата 
на интегралното обучение, включващо в единство: цели на познанието, 
на преобразуване на опита и на преживяванията, с утвърждаването на 
детето като индивидуална личност в центъра на педагогическото вза-
имодействие.

постигна се създаване и прилагане на иновативни образователни мо-
дели с категоричен ефект върху академичната подготовка и професионал-
на дейност на учителите и тяхното самочувствие на творци. в система-
та на общото образование първенството в нововъведенията се отреди на 
предучилищното образование, където се постигат устойчиви цели, зна-
чими за по-нататъшния живот на индивида. ученето през целия живот 
като постановка и проекции за осъществяване се съхранява и обогатява 
в съвременното предучилищно образование и на следващите степени на 
образователната система. 

законът за предучилищното и училищното образование от 2016 г. ут-
върди предучилищното образование като елемент в структурата на общо-
то образование. забавено, но необходимо включване в законодателството.

Образование за всяко дете

няма изпреварваща времето си идея за образованието, на която ян 
амос Коменски да не е автор или съмишленик. неговата „велика дидак-
тика“ през XVii в. посочи своя велик адресат – детето. и заслужено го 
признаха за „бащата на съвременната педагогика“, създал научната систе-
ма на педагогиката. през вековете и сега здраво е вплетен в духовността 
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на човечеството стремежът към образование и прогрес. Коменски поставя 
основните пилони на образователния напредък:

– образование от ранна възраст;
– образование, съобразено с възрастовия и индивидуален потенциал;
– образование за момичетата като равни с момчетата; 
– образовaние за всяко дете; 
– образование без разлика на социална принадлежност, религия и пол.
при обосноваването на целите на възпитанието йохан Фридрих хер-

барт (1776–1841) използва диференцирания подход в параметъра на въз-
можни цели и необходими цели. Многостранните интереси се изграждат 
и на двете равнища, като осигуряват плавен преход от едно към друго 
знание. това изисква кръгът на интересите да става по-пълен и по-ши-
рок. Многостранните интереси допринасят за формиране на вътрешна 
свобода в избора на дейност и партньори в резултат на „многостранната 
възприемчивост на човека“. Колко съвременно звучи тази теза, нами-
раща място в проблематиката за постигане правата на индивидуалната 
личност! 

върху целите на възпитанието се изгражда връзката индивидуализа-
ция– диференциация, към която много съвременни учени насочват вни-
манието си, работейки за устойчиво образование. разсъжденията са ни 
добре познати от първите интерпретации за ученето на реформаторите 
педагози и съвременното акцентиране върху диференциация–индивидуа-
лизация в посока усъвършенстване на обучението. и двата подхода имат 
своето място в усъвършенстването на образователния процес. първосте-
пенно утвърждаването на индивидуализацията като всеобщ принцип на 
педагогическо взаимодействие трасира пътя за нови изследвания и ино-
вативни практики. 

великите педагози, оставили траен отпечатък в историята на образо-
ванието, никога не са отделяли предучилищното възпитание и обучение 
от цялостната образователна система, базирайки се на закономерностите 
на онтогенетичното, приемствено развитие на индивида. значението на 
първите години за развитието е потвърдено от всички изследователи и е 
свързано с необходимостта от образование от ранна възраст.

седемнайсетте цели на устойчивото развитие 2020–2030, разрабо-
тени от оон за глобално развитие на обществото, намират в наши дни 
стратегическо място при усъвършенстването на образованието в посока 
включването на значими аспекти в ученето през целия живот. Качество-
то на образованието придобива нови измерения, кореспондирайки все 
по-отчетливо със самообразованието, особено в по-високите възрастови 
периоди.
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обогатяването на познанието за правата на човека/детето в съвре-
менното образование се свързва с личностното израстване, така че ин-
телигентната компетентност да се развива в единство с емоционалната 
удовлетвореност от полезността на обучението и позитивността на въз-
питанието.

поставят се основите на гражданското образование през материя, 
подкрепяща система от позиционни действия. академичното, социалното 
и индивидуалното участие на детето в образованието дават тласък в осъз-
наването на себе си в образованието и социалния живот.

световната организация за предучилищно образование (оМеп) по-
сочи в декларацията на своята 69-та асамблея (2017) неотложната задача 
пред правителствата: „стабилно, приоритетно инвестиране в грижата и 
образованието на децата“. Мир, достоен живот, семейство, качествено об-
разование, права за закрила, грижа и подкрепа на всяко дете (Конвенция 
на оон за правата на детето, 1989). оМеп по света и у нас достойно 
участва в образователни инициативи за мирен свят, просперитет на обра-
зованието и благополучието на децата.

актуалността на инициативата на униЦеФ „най-големият урок – да 
променим нашия свят: програма 2030 за устойчиво развитие“ в сътрудни-
чество с партньори е в практическото прилагане на Конвенцията за пра-
вата на детето.

решаващи са спешните колективни действия по света за опазване на 
мира, закрила правата на децата и гарантиране на тяхното участие в из-
граждане на бъдещето.

у нас със закона за предучилищното и училищното образование 
(2016) образованието е утвърдено нормативно за национален приоритет – 
гарантира се за всяко дете съвременно качествено образование с равен-
ство в правата от детската градина до завършването на общообразовател-
ното училище. приема се недопускане на дискриминация, съхраняване 
на културното многообразие, хуманност и толерантност, ранно детско 
развитие и подготовка за училище, подкрепа на творческия потенциал на 
децата и учениците.

задължителното предучилищно и училищно образование е безплат-
но, светско, с иновативен характер при запазване на ценностите на бъл-
гарската образователна традиция. държавата е гарант за развитието на 
образованието.

подготовката на педагогическите кадри центрира ценностите на об-
разованието и на детето, с равностойна значимост на академичната под-
готовка и вдъхновението от учителската професия. историята на пред-
училищното образование дава образци на безгранична обич към децата, 
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без която е невъзможно да се стопи рутината и да се разкрие необятният 
творчески свят на детето и учителя. 

според известния американски писател и журналист сидни харис 
„голямата цел на образованието е да превърне огледалата в прозорци“. 
време е да отворим „прозорците“ и да приемем новите предизвикателства 
в разширяване на кръгозора за живота, за перспективите на предучилищ-
ното и училищното образование, за бъдещето на децата!
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дискусията за приноса на предучилищното образование в навечери-
ето на 140-годишнината от първата детска градина в свищов на никола 
живков е особено актуална. обсъждането във взаимовръзка на демокра-
тичните традиции на предучилищното образование с иновативните моде-
ли през XXi в. има ключово значение за избора на обществото на адек-
ватна политика за предучилищно образование и подготовката на кадри за 
следващите години напред.

не само защото още от своето създаване тази образователна инсти-
туция се изгражда като оригинална и уникална форма за образование на 
детето при прехода към училищен живот. нещо повече – по подобие на 
Ф. Фрьобел тя представлява своеобразен институт за съвместен живот с 
педагозите и с родителите за подрастващите и се определя като степен на 
посредничеството чрез игри с игровите дарове, като „ключ за външния 
свят“ и „средство за пробуждане на вътрешни светове“. и още – играта „е 
най-висшият израз на човешкото развитие в детството, тя е единственото, 
което свободно изразява всичко случващо се в душата на детето (boldt, 
eichler, 1982: 85–87). затова и „детинска мъдрост. ръководство за въз-
питание и обучение на деца от 1 до 3 години в дома и от 3 до 7 години в 
училищата „детски градини – Kindergarten“ по методата на Фребеля с 532 
фигури за строение, плетение, ткание, рисувание и пр. и пр“ (ч. i, варна, 
1887) като първо методическо ръководство за детската градина обединява 
образователни възможности за потенциала на всяко дете (Колев, 1999: 20).

тези унаследени демократични традиции се продължават у нас с при-
знаването на „уважение към всеки субект и с прилагане на принципа на 
Мария Монтесори, че „детето е строителят на една неповторима човешка 
индивидуалност“ (Montessori, 1995: 44–47). ето защо подрастващите имат 
нужда от самостоятелност и сигурност, за да се развие напълно техният 
потенциал. Целта на образованието според Монтесори-педагогиката е да 
се грижим за покълването и порастването на тези семенца на вътрешната 
природа и уникалния потенциал на децата. 

определението на обществените предучилищни заведения законода-
телно се постановява още чрез наредбата-закон за предучилищно образо-
вание от 1934 г. (обн. бр. 218 на „държавен вестник“ от 1934 г.). според 
нея детските градини имат за цел да подпомогнат чрез подходящи игри, 
песни, ръчни занятия и беседи цялостното развитие на децата от 5 до 7 
години. 

в „годините на ускорените темпови на социално-икономическото и 
научни-техническо развитие се повишава ролята на детската градина“. 
програмата за възпитание на детето от 1977 г. (програма за възпитателна-
та работа в детската градина, 1977) поставя идеята за цялостно развитие 
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и се насочва „към всестранното и хармонично развитие на детската лич-
ност и висока степен на социално-педагогическа готовност за успешно 
обучение и възпитание в началното училище“. един от новите акценти 
се определя от екипа он университетски преподаватели и експерти от 
Министерството на народната просвета. това е обновяването на раздела 
„запознаване с околната действителност“, което трябва да съдейства за 
„ефективното развитие на умствените способности на децата“, свързани с 
„развитието на детето напред“. 

в тази програма (пак там: 19–64) се въвеждат общите цели за всеки 
възрастов период, които да са на вниманието на учителя – особености във 
възрастовата характеристика за всяка детска група и примерен дневен ре-
жим чрез времетраене на занятията и игрите, както и на организацията на 
хранене, сън, тоалет, изпълнение на трудови поръчения.

позитивно развитие на традициите в образователната политика е 
програмата за възпитателната работа в детските градини от 1984, раз-
работена от университетски преподаватели, директори и учители в дет-
ските градини. в нея се „утвърждават нови принципи и подходи за пре-
дучилищното възпитание: научност, развиващ характер на програмното 
съдържание в обучението, спираловидност и системно-интегрален под-
ход“ (Колев, 1995: 172). акцентира се върху многостранното развитие на 
подрастващите и тя наистина гарантира една широка основа за истинско, 
активно и с приложни възможности за практиката методическо насочване 
на учителя. разширява се неговият избор за съподчиняването на основ-
ните и на конкретните теми, зададени по образователни раздели, те се 
коментират като насоки за работа, а не като задължителен брой занятия 
по тримесечия. променя се и точното посочване в режима на часовите 
разпределения за деня, а се задават времеви интервали от минути за съ-
ответните групи, които учителят може да избира, но все пак в рамките на 
определения режим за деня. 

в резултат на прехода след 1989 г. и с обявяването и спечелването на 
конкурс за нова програмна документация за детската градина от Минис-
терство на науката и образованието (№ 33–02–01 от 24.09. 1993) се опре-
делят нови приоритети в утвърждаването на педагогическия хуманизъм 
във взаимодействието между деца, учители и родители. одобрени са две 
програми за възпитание като педагогически концепции, избрани в кон-
курса измежду 17 кандидатствали авторски колектива, които са публично 
оповестени. 

ще представя иновативността на едната от тях – „програма за въз-
питание на детето от две- до седемгодишна възраст“ (1993), тъй като 
съм един от академичните преподаватели на су, участвали в нея. тя 
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предполага плавен междуинституционален преход „детска ясла“, „детска 
градина“ и „училище“, „която насочва, съветва, окуражава, учи на твор-
чество“ (русинова, е. и др. 1993: 2). разработена е за пръв път цялостна 
система от: програма за детето от две- до седемгодишна възраст с кон-
цептуалната основа, участвала в конкурса на МоМн, комплект игрови 
книжки за деца в пет образователни зони, Книга за учителя, три Книги за 
родителите („Моето дете“ за 2–3-годишни, 4–5-годишни и 5–7-годишни 
деца) с представяне на водещите тенденции към родителите, които оп-
ределят интеракцията с педагозите в образователната институцията като 
модел за проява на обединяване на очакванията на родителите и стила на 
учителя. 

основните цели на тази програма са: въвеждане на детето в предмет-
ната и социалната среда; ориентиране на детето в общочовешките цен-
ности; свободно изразяване и придобиване култура на поведение у детето; 
развитие на проявяваните от детето предпоставки за творчество. Като но-
вовъведение е целите да се диференцират в: 1) цели на преживяванията, 2) 
цели на познание и 3) цели на преобразуването на дейността. във всяка от 
образователните зони тези цели се застъпват по специфичен за тях начин.

образователното съдържание е разположено в сечение на тематични 
пет глобални образователни зони, формулирани от позицията на детето и 
обособени в игрови книжки за всяка от възрастовите степени: Моят свят; 
аз и другите; аз и природата; аз празнувам; светът е голям. всяка една от 
зоните е зададена със степен на неопределеност и по този начин обхваща 
широки параметри за срещи на учителя и детето/децата в индивидуален и 
в групов план, а в тях няма структурирани отделни теми, те се създават от 
учителя и децата при използването на игровите книжки. 

прави впечатление въвеждането на нова терминология в предучилищ-
ната педагогика: програмното съдържание не е водещо, а образованието, 
което е свързано със субективния опит и култура; програмните раздели са 
заменени от образователни акценти, които се включват във всяка зона и 
във възрастов план и усъвършенстват културата в двигателен, емоционал-
но-волеви, социален, познавателен и естетически план. 

така иновация за прехода към XXi в. е, че всяка образователна зона 
включва всички образователни акценти, като осигурява „в различни об-
ласти емоционално-положителното и оценъчно отношение на детето“ 
(русинова, е. и др. 1993: 5). по този начин съдържанието в темите по 
акценти се задава и надгражда в степените „възприемане – изпробване – 
изразяване“. 

педагогическото взаимодействие се поставя в центъра като реализи-
рани степени на постигането на образователните цели, диференцирани за 
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2–3-годишните, 4–5-годишните и 5–7-годишните деца. Формулировката 
на самите образователни акценти се променя съобразно културологичната 
насоченост към детето и детската група: „ориентиране в света и овладя-
ване на култура на поведение“, „овладяване на езика и култура на речта“, 
„основи на математическата култура“, „Култура на детския труд и кон-
струиране“, „Музикална култура“, „овладяване на двигателната култура“. 
положителна иновация за прехода към ххi в. е, че занятията като мини-
мизирани схеми на уроци от началното училище се заменят от педагоги-
ческата ситуация, която се определя като еквивалент на социалната ситуа-
ция. там социалните предвиждания се изграждат в съвместна активност с 
другите (възрастни и връстници) като цели на взаимодействието. в Книга 
на учителя (русинова, е. и др. 1993: 130–152) се задават образователни 
акценти към деца, непосещавали детската градина и включени в предучи-
лищната подготовка по образователни акценти. това диференциране е в 
синхрон с принципите на интеракцията и субект-субектния подход в лич-
ностноориентирания модел на образование, утвърждаващ се в духа на де-
мократичното наследство и през началото на XXi в. нов прочит на демо-
кратичните идеи е и отнасянето на придобитата култура съобразно опита 
на детето към систематизирани идеи за проучване на проявите на детската 
активност чрез показатели за наблюдение – познавателно развитие, емо-
ционално-волево развитие, социално развитие и общодейностни умения. 
в последния параграф с „Методики за проучване на проявите на детската 
активност“ се представят инструкции и реализирани с детето в глобал-
ните зони насоки за използването на инструментариум по конкретните 
критерии, които са показателни за проявите на развитието в различните 
аспекти на културните изяви на подрастващите. така в хода на интерак-
цията за учителя се гарантират информативни бланки за обобщаването на 
проявите на подрастващите, без да се налага психометрична процедура. 

във връзка с разработването на концепцията за единната система 
„детска градина – начално училище“ и задължителната подготовка за 
училище през 2003 г. интегрирането на образователните направления се 
задава от програмата за задължителна подготовка от 2003, разработена 
от преподаватели и водещи учители с утвърден професионализъм. въз-
никват оригинални програмни системи, например „ръка за ръка“ (гюров 
и др., 2003) също с авторско участие, която задава в отделно книжно тяло 
концептуалния модел на педагогическата система за постигането на си-
гурност на детето – бъдещ ученик, изградена върху компетенции, които 
му гарантират успех както в общата, така и в специалната подготовка. 
гарантират се чрез двайсет ключови ядра в опита – характерност, хуман-
ност, относителност, съзидателност, креативност, абстрактност, услов-
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ност, системност, идентичност, нормативност, критичност и др. (гюров и 
др., 2003: 66), които по седем се съдържат в тематичното съдържание на 
всяко едно от образователните направления, които заменят образовател-
ните акценти от 1993 г. тази иновативна интеграция чрез ключовите ядра 
изразява еднакъв шанс за образование на етноси и културни общности 
особено при задължителния характер на предучилищната подготовка от 
2003 г. за 5–7-годишните деца. това е в известен смисъл възпроизведена 
от първата половина на XX в. демократична традиция, но и иновация за 
образованието на XXi в., ориентирано към глобализираното общество – 
подрастващата личност да бъде подготвена в субективен план така, че да 
има култура за срещи с възрастни и връстници. така в педагогическите 
ситуации, потвърдени като основна форма на интеракция от предходната 
документация на 1993 г. (МоМн, 1993), се дава възможност детето да 
изяви общочовешкото като степен на реагиране на идентичност, и при 
това свободно да демонстрира своята собствена културна традиция. това 
ядро от умения и способности се определя като компетентност на детето 
за ориентация в междуетническа среда при съчетаване на традиции и но-
ваторство в задължителната подготовка за училище. съдържателно се по-
стига продължаването на традицията за постигнато сечение: готовност – 
обучаемост в институционален план от документацията през 1993 г., но и 
надграждането ѝ чрез формулираните очаквани резултати като минимум 
образователни изисквания. Както вече се подчерта, в програмната систе-
ма „ръка за ръка“ моделът на предучилищната подготовка има структура, 
резултат от тристепенното надграждане на: социална готовност – познава-
телна готовност – специална готовност за училище. по този начин включ-
ването на детето в него се базира на глобалните процеси на социалното 
научаване, гарантирани от преднамерените и непреднамерените педаго-
гически ситуации в предучилищното възпитание до 6–7-годишна възраст. 
интегрират се кондиционалното (научаване чрез игра и трансформиране 
на условията на средата в пресъздаване и опознаване) и концептуалното 
учене (осъзнато в обучаващи, игрово-познавателни и практико-приложни 
педагогически ситуации). 

известните вече начини на действие и анализ се интегрират в субекти-
вен план с новите, необходими за усвояване способи – в педагогическа-
та ситуация възникват сложни динамични образи и представи, в които се 
отразява и степента на самостоятелно или групово търсене на способи за 
решаването на познавателна задача. ситуациите се диференцират като ре-
гламентирани като вариант на преднамерени (интегрирането на целите на 
педагога с тези на очакванията на децата) и нерегламентирани като вариант 
на непреднамерените (свободно избрани във времето от подрастващите). 
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нещо повече – определено нововъведение е, че се представят при-
мерни похвати за организирането на педагогическата ситуация в средата 
за интеракция с нейните основни параметри. вижда се несъвпадението те 
да следват схемата на занятието (урока) и да не са задължително в опреде-
лена строга последователност във времето за разлика от урочните форми. 
това са изведените в програмната система „ръка за ръка“ (гюров и др., 
2003) от колектив от учители, директори и преподаватели от Факултета 
по предучилищна и начална педагогика (Фнои), доказали в практиката 
своя опит в интеракция с деца и ученици примерно подредени параметри: 
готовност за обединяване към съвместна дейност или партниране, работа 
в екип, група; формулиране на актуални цели, желания, очаквания в за-
висимост от връзката „емпиричност-рефлексивност“; обединяване около 
общи цели, формулирани в индивидуален или в групов план; поддържане 
на чувството за сигурност при прилагане на похвати за постигане на цели-
те. съпреживяване на постижения, удовлетвореност от успеха, оценяване 
на продукти, открития. Като новост при извеждането на интерактивни и 
хуманноориентирани образователни модели е фактът, че екипът, разрабо-
тил програмната система, е обобщил в практиката положителен опит по 
нейното прилагане и експериментиране чрез водещи преподаватели в су 
(Фнпп и диуу), както и директори и учители в базови детски градини в 
софия – 8 дг „проф. дн елка петрова“, 7 дг „детелина“ и др. 

след приемането на зпуо (2016) и неговото допълнение от 2021 г. 
във връзка със стратегия „европа 2020“ се акцентира на интелектуал-
ния, устойчивия и приобщаващия растеж в нови програмни системи от 
2014 до 2018 г. същевременно се актуализират и програмни системи като 
„ръка за ръка“ (2003–2018) , „абв игри“ (2014–2018), а повишаването на 
качеството на предучилищното образование и във връзка със „стратегия 
европа 2030“ е приоритет за европейското образователно пространство, 
свързано с образованието в устойчиво развитие – овладяването на умения 
за правила за енергийната ефективност, използването на иКт за устой-
чиво развитие. във връзка с това е важна необходимостта от: 1) съответ-
стващи за възрастта програми за качествено образование; 2) система за 
осигуряване на качеството; 3) стандарти за мониторинг на качеството във 
всяка европейска страна. 

повишава се интересът към образователните алтернативи – училища-
та „Монтесори“ и „валдорф“, „домашното образование“, „демократични 
образователни институции“ и редица други. противно на стандартизира-
ните образователни практики от индустриалната ера раждащите се днес 
алтернативи ангажират младите хора в активно, смислено, отговорно от-
ношение към света и ги поощряват да участват в строежа на една спра-
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ведлива, грижовна и устойчива култура. утвърждават се фундаментални 
принципи: уважение към всеки човек, устойчиво равновесие, децентрали-
зиране на управлението, разделение на политическата, икономическата и 
културната сфера и всеобхватен мироглед. тези ориентири за качеството 
на институцията се очертават като иновации за преосмислянето на пред-
положения и за оценяването на институцията в образователната система. 

другата посока, в която се съдейства за иновации на образованието, 
равнозначно на култура, е фактът, че се съдейства за промяна на ориен-
тацията на обществото към включването на детето от 4-годишна възраст 
в процеса на активна социализация, разбирането за шансовете, които се 
предоставят чрез образованието за обогатяването на житейската пози-
ция на индивидуалността, така че тя да се види като част от хуманното 
общест во. педагозите иноватори са обедини по посока на: 

• взаимодействие при взаимен респект или при взаимно признаване; 
• осигуряване на климат, който дава сигурност на всеки, че неговият 

опит и мнение са ценни, уважени и никой няма да ги подцени; 
• изграждане на предпоставка за политическите, професионалните и 

обществено-хуманитарните оценки, около които да се обединим за 
иновативно образование на демократичното европейско общество. 

иновациите и подготовката на иновативни учители се свързват с 
всички етапи и степени на образование, както се задават и от проекта на 
Мон, 2021 г. (19 януари 2021), за приемане на национална програма „по-
вишаване компетентностите на преподавателите от държавните висши 
училища, подготвящи бъдещи учители“. тук би трябвало да бъдат вклю-
чени според мен детската градина, предучилищното, началното, основно-
то и средното образование, както и финансираните с частни и с публични 
средства грижи и образование в центровете за работа с деца. 

очакваме това от започналия проект на Мон и създадената „нацио-
нална мрежа от университетски центрове за иновативни образователни 
технологии“, финансирана от Мон по проектна дейност, с участието 
на министъра, на преподаватели от су „св. Климент охридски“, вту 
„св. св. Кирил и Методий“, ру „ангел Кънчев“, тракийския университет 
и др. акцентът засега се поставя върху използването на данни в електрон-
ния облак за обучението на студенти по всички специалности. при раз-
работването на концепцията на иновативните технологии са обединени 
организациите „дигитална национална коалиция“, „академична общност 
по компютърни системи и информационни технологии“, „национален 
център за дистанционно обучение“ и „национално представителство на 
студентските съвети в българия“. преследват се задачите да се: запази 
водещата роля на учителите в образователната система, развива тради-
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ционното обучение, както и синхронното, асинхронното дистанционно 
обучение, смесеното (традиционно и електронно), да се използват ино-
вативни образователни технологии и иновативни дидактични модели за 
преодоляването на класно-урочната система с разнообразни организа-
ционни форми. 

в рамките на организационните структури на оМеп, на социалните 
мрежи чрез професионални сайтове на детски учители, на резултатите от 
проведени научно-практически регионални и национални конференции 
по проблемите на предучилищното образование при участието на факул-
тетите, подготвящи бъдещи учители, мога да твърдя с убеденост, че таки-
ва варианти на интерактивни и иновативни технологии се заимстват вече 
около десетилетие от добрите преподаватели и учители. тук положителни 
иновативни примери са: разработеният проект „виртуална детска гради-
на“ (Фнои, 2015), интерактивните ресурси по програмни системи в раз-
лични издателства с участници от Фнои, су, от пФ, от вту и др. те са 
определено с насоченост към подготовката на студентите чрез участието 
на преподаватели и докторанти, както и на учители, практикуващи тези 
програмни системи. 

положително е използването на този изследователски опит, отразен в 
концепцията на „национална мрежа от университетски центрове за ино-
вативни образователни технологии“ (2022), създаването на университета 
във виртуалното образователно пространство, т.е. сайт, чрез който да се 
получава не само пълна информация за училището/ университета, но и 
да се предоставят всички или повечето административни и образователни 
услуги, и на първо място – ефективно дистанционно обучение. 

в заключение, бих искал да отбележа, че в българия още от XX век и 
досега се реализира най-демократичната система за усъвършенстването 
на творческите иновации в образованието, които са доказани в 140-годиш-
ната теория и практика именно от обединяването на автори от академич-
ната общност с учители от водещите детски градини. от представените 
етапи на това демократично наследство и неговото обновяване се доказ-
ват убедително тенденциите на надграждане и позитивно утвърждаване 
на традиции и иновации в тяхната взаимна връзка. те задават обвързване-
то на индивидуално значимото и социално очакваното при гарантирането 
на педагогическото взаимодействие и динамиката на институционализи-
рането на предучилищното образование и неговия просперитет за идните 
поколения колеги от общността ни, утвърждаваща академична и образо-
вателна институционална креативност. 
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след освобождението, на 10 август 1882 г., в град свищов никола 
живков открива детска градина. редица причини стават предпоставка 
този исторически факт да се счита за началото на институциализирането 
на предучилищното образование в българия. идеята за предучилищното 
образование възниква у нас още преди освобождението, като се свързва 
с имената на драган Цанков през 1861 г. и никола живков през 1874 г., 
които първи поставят въпроса за общественото предучилищно образова-
ние, и то съобразно конкретните условия. законът за началното учение 
за източна румелия от 1880 г. на йоаким груев изгражда структурата на 
училищата като сходна с тази в Княжество българия, като предвижда и 
„детски училища“ за деца от 3 до 7 години. в закона за народното просве-
щение от 1891 г. на георги живков се предвижда в детските училища за 
деца от 3- до 6-годишна възраст да се осъществява подготовка за основ-
ното училище. законът за народното просвещение от 1909 г. на никола 
Мушанов оформя единна система на народното образование, като за всяка 
степен се осигуряват подготвени учители и се постига диференциация на 
педагогическата подготовка в цялостната система. 

разглеждането на училищното законодателство през изминалите поч-
ти 140 години с акцент предучилищното образование се свързва още с 
имената на иван д. шишманов, стоян орманджиев, генчо пирьов и на-
редбите-закони от 1934 г. и 1944 г., със законите за народната просвета 
от 1948 г. и от 1991 г. и разбира се, с името на проф. дпн Елка Петрова и 
нейните ученици. 

а те са пряко свързани с профила по предучилищна педагогика в 
софийския университет „св. Климент охридски“ и най-вече с катедри-
те „предучилищна педагогика“ – едната в софийския университет, съз-
дадена през 1974, а другата в неговия филиал в град благоевград, сега 
Югозападен университет „неофит рилски“. в тази връзка не можем да 
подминем и списание „предучилищно възпитание“, както и етапите в 
развитието на предучилищното образование като: разработването на про-
грами за възпитателната работа през 1978 и 1984 г., насоките за възпи-
тателно-образователна работа от 1990 г. „детски свят“, утвърждаването 
от 1993 г. на двете национални програми за предучилищно образование, 
определянето на държавните образователни изисквания за предучилищ-
но възпитание и подготовка на децата за училище – наредба №4 от 2000 
и 2005 г., конституирането на подготвителната група в детската градина 
като задължителна чрез промените в закона за народната просвета, как-
то и разработването на програма за нейното функциониране през 2003 г. 
всички тези процеси, пряко или непряко свързани с дейността на двете 
катедри „предучилищна педагогика“, доведоха до възможности за реа-



65

лизиране на възпитанието и обучението на базата на редица образовател-
ни програмни системи, разработване на многобройни учебни помагала и 
други образователни продукти.

ще се опитаме да очертаем развитието на науката през този период.
първо. Можем да започнем със следната мисъл, която звучи изклю-

чително актуално дори и днес и доказва тезата ни, че е необходимо да се 
вгледаме по-обстойно в изследванията през последните 60 години. „ако 
проследим развитието на теорията и практиката у нас по тези въпроси, ще 
видим, че доскоро се допускаха много грешки. дълго време различните 
дейности се използваха в практиката изолирано една от друга, без доста-
тъчно да се разработва теоретично тяхното място и роля за практиката в 
детската градина“ (петрова, 1967: 5–6).

обобщението в тази насока може да се отнесе към недостатъците на 
системата на управление на предучилищното образование, главно като 
финансиране на образованието, и то по посока липсата на истински пазар 
в системата на образованието, липсата на конкуренция при предоставя-
нето на образователните продукти или услуги, което води като цяло до 
по-ниско качество на образованието. 

с какво обикновено свързваме последното – качеството на образова-
нието, в нашия случай – образованието на студентите педагози. високото 
качество на подготовката на студентите е съотнесена към възможността 
за осигуряване на сравнимост на обучението им с европейските образо-
вателни модели и мобилност на студентите. Ключови думи тук са ори-
гиналност и гъвкавост при присъединяването на нашето висше образова-
ние към европейските стандарти и тяхната хармонизация. но това изисква 
ясна и точна конкретизация, която предполага гарантиране и ефективност 
на връзките между отделните институции, свързани с образованието и 
обучението на студентите, от една страна. от друга – детските градини, 
училищата в рамките на самото обучение, практическата реализация, ста-
жът като част от стратегията за професионалната реализация и развитие 
на бъдещите педагози. това означава наистина практическо приложение 
на съответното познание по предмети и предметни области с цел разви-
тие, и то в границите на възможната информираност и сътрудничество 
между учители, родители, общество. от тази гледна точка можем да има-
ме планиране, изпълнение, оценяване и развитие не само на конкретното 
преподаване, но откриване на мястото му в границите на други педаго-
гически дейности и тяхното управление. тази стратегия предполага из-
ползването и систематизирането на собствения опит на бъдещия педагог 
от този на другите и сравнимост на получените резултати в границите на 
собственото му професионално развитие. така ще могат да се развият и 
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способностите за използването на разнообразна информация и комуни-
кационни технологии в границите на конкретната социокултурна среда 
като предпоставка за педагогическа интерпретация. работата на учените 
в тази насока доведе до създаването на образователните стандарти по от-
ношение на ключовите специалности, свързани с предучилищната педа-
гогика – „предучилищна педагогика“, „предучилищна педагогика и чужд 
език“, „предучилищна и начална училищна педагогика“.

Второ. проблемите, свързани с познавателното, социалното, психи-
ческото и цялостното развитие на децата, както и взаимодействието им 
със семейството, връстниците и околната среда, в най-общ план са прио-
ритет на учените от двете катедри по предучилищна педагогика по посока 
на възпитанието и обучението. от тази гледна точка възпитанието е об-
ласт от научното познание, обхващаща функцията на обществото, свърза-
на с подготовката на подрастващите за живота. в методологически аспект 
структурирането на тази област се реализира чрез педагогиката, а във въз-
растов аспект – конкретно за предучилищната възраст специфичността се 
реализира чрез предучилищната педагогика.

ето защо, според учените от двете катедри, за всеки образователен 
акцент или направление се обособяват междупредметни връзки на инте-
гриране при овладяването на определени знания, умения и отношения. по 
това една съвременна образователна програма за подготвителната група 
на детската градина се отличава от останалите действащи в национален 
план. реализира се концептуалният модел на програмата за тристепенната 
структура на училищната готовност – социална, познавателна и специал-
на, но при задаване на функциите на всички съдържателни направления 
за преходи. от тази гледна точка липсата на ясна методологическа пози-
ция извън двете утвърдени национални програми от 1993 г. и замяната на 
основните принципи на научното познание в рамките на предучилищната 
педагогика с т.нар. системи довеждат педагогическата практика до невъз-
можност за ориентация в рамките на образователния етап. за съжаление 
в настоящия момент нещата не са по-различни. съобразно закона за пре-
дучилищното и училищното образование в частта за предучилищното об-
разование липсва учебна програма, а е налице наредба за държавните об-
разователните стандарти, които се превръщат в своеобразна програма. от 
методологическа гледна точка това означава липсата на единство и съиз-
меримост между стандартите по отделните образователни направления, 
интегралност между отделните ядра и абсолютна терминологична или 
понятийна безпомощност при интерпретацията и тълкуването на форми-
те на обучение. според дебатите между и във двете катедри това води и 
до нарушаване на йерархията и разбирането на смисловата същност на 
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държавните образователни стандарти, учебните програми и държавните 
образователни изисквания за оценяване като система.

Трето. тези особености в сравнителен план показват закономерната 
връзка между педагогиката, предучилищната педагогика и психологията 
и от там близостта в предметите на тези науки. на тази основа учените 
от двете катедри „предучилищна педагогика“ констатираха, че дефор-
мацията в тълкуването на тази закономерна връзка често пъти се отра-
зява негативно при решаването на въпросите, свързани с възпитанието, 
развитието, обучението. подмяната или двузначното тълкуване на тези 
фундаментални въпроси довежда до разминаване или смесване на науч-
ни области, учебни програми, дидактически системи, държавни образо-
вателни стандарти. смесването на процесите в развитието на децата и в 
тяхното възпитание от позициите на психологията или педагогиката води 
до абстрактно тълкуване на процесите на развитие на децата съобразно 
условията, в което то протича. различните подходи към формирането на 
личността на детето – психологически или педагогически, без нужната 
диференциация не дават възможност да се видят точно и ясно социално-
педагогическите изисквания на обществото в този процес. ето защо не 
трябва да се смесват механично двата подхода. те не са тъждествени, но 
образуват едно динамично единство. безсмислено става от тази гледна 
точка определянето на дидактически единици, без ясно да се знае как-
ви цели се преследват от педагогическа или психологическа позиция, от 
възпитателна или обучаваща позиция. за съжаление в повечето от т.нар. 
програмни системи, дидактически системи, авторски програми се полу-
чава точно това разминаване. но все пак и тук е необходимо да направим 
някои задължителни констатации. Като пример ще посочим странната 
дискусия, разиграла се главно в определени, т.нар. образователни сайтове 
по повод промени в наредба №5 за предучилищното образование – дър-
жавните образователни стандарти по направленията в предучилищното 
образование от 03.06.2016 г., отнасяща се до използването на „стандарти-
зирани диагностични тестове за определяне на готовността на детето за 
постъпване в училище“. всичко това е обосновано със своеобразна тер-
минология, която заменя психодиагностиката с измислени твърдения за 
„дидактометрични очаквани резултати“. разбира се, че не може да сме 
съгласни да се търсят резултати, единствено свързани с познавателната 
сфера – усвояване на знания. нали всички се стремим да се намали ин-
формационния натиск върху децата, а в същото време акцентираме върху 
знанията? явно разработилите закона за предучилищното и училищното 
образование небрежно са пропуснали в онази част от закона, отнасяща 
се до предучилищното образование, да предвидят наличието на учебна 
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програма, програма за възпитателно-образователната работа в детската 
градина или учебни програми по отделните направления. вместо това се 
получава така, че държавните образователни изисквания или стандарти 
изпълняват ролята на програма, което противоречи на научната логика. 

Четвърто. поставеното преди близо 140 години начало на предучи-
лищното образование в българия винаги е било неразривно свързано с 
европейската традиция – това показват анализите в публикациите на коле-
гите ми през годините, които отразяват постиженията на предучилищното 
образование в българия.

обособеното и актуализирано влияние на редица елементи от микро- 
и макросредата върху детското развитие е в основата на съответна възпи-
тателна и образователна стратегия, които ще съдействат за постигането на 
най-благоприятен социализиращ ефект.

през определен период предучилищното образование се приемаше 
като незадължителна част от образователната система, след която пред-
стои основната училищна степен със задължително начално образование. 
и двата етапа, независимо от степента на задължителност, не са самостоя-
телни звена в рамките на образованието. с въвеждането на задължителна-
та предучилищна подготовка от 2003 г., благодарение основно на учените 
от двете катедри, законодателно се призна необходимостта от „единна со-
циално-педагогическа система – детска градина – начално училище“. тук 
трябва да припомним в тази връзка за инициативата от катедра „предучи-
лищна педагогика“ на софийския университет „св. Климент охридски“ и 
лично моя за среща на всички подобни катедри, което доведе през същата 
година до тази фундаментална промяна в образователната ни система.

така двата най-сензитивни периода в живота на детето се утвържда-
ват като взаимносвързани етапи в рамките на основното образование. с 
приемането на образователните стандарти за начално и предучилищно 
образование, макар и с известна разлика във времето на публикуването 
им, се признава значимостта на детството като образователен приоритет 
на обществото на XXi в. за това има, разбира се, основания от социал-
но-икономически характер, обуславящи необходимостта от нововъведе-
нието в образователната политика. необходим ли беше този компромис 
от методологична гледна точка относно виждането за предучилищното 
образование като задължителна част от образователната система? 

ще се опитаме да видим какви са отделните доводи на колегите от 
двете катедри „предучилищна педагогика“ . тук става дума преди всичко 
за преосмисляне на самата същност на базовите педагогически явления, 
на тяхната взаимовръзка и на съдържанието на отразяващите ги кате-
гории и основни понятия. това е изключително важен метод, водещ до 
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логически проблем на педагогическата теория, който тук можем само да 
фиксираме – дотолкова, доколкото нормативността при работата с деца-
та е свързана и със съществуващата неяснота в досегашните дефиниции 
на възпитанието и образованието и неизчистените взаимоотношения със 
социализацията. при това всеки един анализ е пределно затруднен и от 
безразборното смесване на понятията „човек“ (като индивид), „субект“ 
(на дейността и отношенията), „личност“ и „индивидуалност“, както и от 
недостатъчното използване в педагогиката на резултатите от съвремен-
ните изследвания на различните направления във философията, на кул-
турологията и социологията, на социалната психология и психологията 
на личността относно същността и функциите на различните обществени 
структури, влиянието на културния контекст и множествеността на чо-
вешките прояви в социума.

Пето. Какво се получава в днешната ситуация, обяснено в духа на 
традициите, положени от двете катедри „предучилищна педагогика“? 
детето се ориентира към информация и дейности, водено главно от со-
циално-психологически механизми, съвместими с нагласите му към гру-
повата динамика. за родителите това не кореспондира с техните нагласи 
главно по посока на ученето и атрибутите, свързани с тази дейност, също 
като нагласи и отношение. ето защо се променя и центърът на семей-
ната социализация. недопустимо (най-малкото защото е самоотричащо 
се) е значимостта на детската градина, а и на всяка друга структура, да 
се легитимира само чрез подготовката за следващата според колегите. 
от друга страна, не е толкова лесно да се обоснове като довод „включе-
ността“ на детската градина в „единна социално-педагогическа система 
детска градина – начално училище“, защото това засега е фикция, а ако 
някога се постигне, то педагогическият процес с 3–11-годишните деца 
би трябвало да се изгражда върху принципите на работата в предучи-
лищна възраст и с активното участие на игровата дейност. при децата 
от предучилищна и начална училищна възраст се развиват потребности 
и способности, механизми на интелекта и поведението, които имат оп-
ределящо значение за формирането им като личности. така учените от 
двете катедри обосноваха, че потребностите на обществото и възрасто-
вите особености на децата ще фиксират онези социални механизми на 
иновациите – друг ключов момент в този подход. за всички нас, учени-
ците на проф. дпн елка петрова, в иновационен момент се превръща 
възможността за формирането, изграждането у децата през годините на 
способност за включването им в символичното представяне и пресъзда-
ване в общуването на различни аспекти от условията на съществуването 
на културата, играта и езика.
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следователно става въпрос за въвеждането на индивида в обществото 
или групата, за влиянието, което се упражнява върху него от различните 
фактори, или за израстването на индивидите в обществото и групата. ето 
защо в настоящата публикация се доказва, че бързите обществени проме-
ни понякога изпреварват научните отговори към педагогическата практи-
ка и в този променен обществен, социален и психологически контекст и 
трите субекта в образователната система: учители, родители и деца, имат 
различни нагласи, очаквания и възможности за реакции. това за нас е об-
разователна политика с огромни възможности при професионалната реа-
лизация, стандартите за компетентност, критериите за оценяване и не на 
последно място – за разработването на отделни програми, различни мате-
риали, учебници, обслужващи, както става ясно – и двете страни. резулта-
тът до момента е обнадеждаващ – подготовката на студентите за предучи-
лищното и началното образование се основава на модел за квалификация, 
който улавя последователността в обучението на децата и учениците, като 
оттук бъдещият професионализъм се свързва със способност та на учи-
телите да следват детето през всичките му учебни години, т.е. студенти-
те-педагози след време да се възприемат не просто като учители по опре-
делен предмет или предмети, а като „учители на децата“.

Като своеобразно обобщение ще приведа мисли на проф. дпн Елка 
Петрова, които ние, учениците ѝ, се стараем да следваме:

– „Можем да приемем, че ролята на предучилищното образование 
в образователната система за цялостно формиране на децата и тяхното 
пълноценно включване в реалния живот ще бъде един от най-актуалните 
проблеми на новия XXi век.“

 − „през новото столетие е необходима актуална концепция за връзка-
та между детската градина и началното училище – приемственост-
та изисква единни програми, реализирани съобразно спецификата 
на съответното звено.“

 − „закономерно е педагогическото взаимодействие и ефективността 
на този процес през новото столетие да се опосредстват от съвре-
менни дидактически средства.“

 − „развитието на способностите и преосмислянето на възрастовите 
граници при определяне продължителността на образованието се 
свързват с програмни и методически изменения. съвсем логично е 
да се предполага, че новият учител ще прилага нов изследовател-
ски подход в педагогическия процес.“

 − „емоционалните и естетическите приоритети на образователната 
работа в детската градина поставят и проблема за приема на сту-
дентите по предучилищна педагогика“ (петрова, 2001: 5–9).



71

само ще поясня, че тези мисли са публикувани в първия брой на сп. 
„предучилищно възпитание“ за 2001 г. (петрова, 2001: 5–9), и ще вметна, 
че твърде важно е да се знае кои колеги сме в редакционната колегия на 
списанието с главен редактор доц. д-р димитър гюров. това беше изклю-
чително важно по отношение на развитието на теорията и практиката на 
предучилищното образование и областите, в които всеки от нас е работил 
като научна компетентност.

споменатите аспекти на теорията и практиката на предучилищно-
то образование неизменно се свързват с имената на преките ученици на 
проф. дпн елка петрова – учени от двете катедри „предучилищна педаго-
гика“: елка янакиева, божидар ангелов, елена русинова, Маргарита Ко-
лева, димитър димитров, йордан Колев, лучия ангелова, димитър гю-
ров, анастасия пашова, Мария баева, весела гюрова, любослава пенева, 
тодорка велинова, радослав пенев – всички допринесли в своите научни 
търсения да се гради сложният пъзел на науката „предучилищна педа-
гогика“. окончателното му изграждане вече е в ръцете на учениците на 
учениците.
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ЗА НЕПРЕХОДНИТЕ ПОСЛАНИЯ  
НА ЕДНА ПЕДАГОГИЧЕСКА ТВОРБА  

И ЗА ЛИЧНОСТТА НА НЕЙНИЯ АВТОР

доц. д-р Стефка Динчийска
Тракийски университет, Стара Загора

Медицински факултет
e-mail: stefkad@abv.bg

доц. д-р Антон Стойков
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Резюме: професор елка петрова и нейното творчество, уникално и не-
повторимо, не се нуждаят от представяне. за всеки, ангажиран с пробле-
мите на предучилищното възпитание и образование, името на проф. пет-
рова е поставено на висок пиедестал, защото е емблема за изследвания и 
анализи относно най-важните аспекти на формирането на детската личност 
и развитието на предучилищното възпитание и образование у нас. темите в 
нейното творчество показват безспорната ѝ ерудиция като учен, изследова-
тел, преподавател. 

тази статия е посветена на проф. елка петрова, доайен и световен учен 
в областта на предучилищната педагогика. специален фокус в нейната из-
следователска дейност е играта, без която детството е несъвършено. едно 
от нейните произведения, посветено на многопластовата характеристика на 
този най-важен феномен в предучилищното детство, е „играта и нравстве-
ното формиране на детската личност“. 

в статията са изведени базисните аргументи за избора на темата: про-
гресивното развитие на теорията и практиката на българското предучилищ-
но възпитание и образование у нас; заслугите и мястото на проф. елка пет-
рова в този процес; значимостта на детската игра и нейната стимулираща 
функция относно социално-нравственото изграждане на детската личност. 

отразени са основните сюжетни линии и акценти в книгата: компетен-
тен теоретичен профил на играта; дизайнът на изследването, реализиран 
с отговорност към научната етика, разположен с необходимата логичност 
и обосновка в изследователското поле; изследването, което е образец за 
научноекспериментална постановка; ценните ракурси към възможностите 
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на играта за формиране на самостоятелност у децата, за удовлетворяване 
на потребността от общуване и участие в съвместни действия; корелация-
та между общия замисъл, взаимния контрол и самоконтрол, които допри-
насят за развиване и по-сложно структуриране на детските отношения; 
стимулиращата сила на интензивните взаимодействия и натрупването на 
социален опит; зависимостта между общия игров замисъл и цели, различ-
ните роли и действия; връзката между съвместните преживявания и мо-
билността на детските групи в играта за развитието на социални мотиви в 
поведението им.

безспорен е приносът на проф. елка петрова за изграждане на школа от 
университетски преподаватели, поели социалната и академичната отговор-
ност да продължават утвърждаването и модернизирането на системата на 
предучилищното възпитание и образование у нас.

Ключови думи: проф. дпн елка петрова, игра, взаимодействие, социа-
лен, личност, роли, правила, мотиви, активност, енергия, творчество

ABOUT THE ETERNAL MESSAGES  
IN AN EDUCATIONAL PIECE OF WORk  

AND THE PERSONALITY OF ITS AUTHOR

Assoc. Prof., Stefka Dinchiyska, PhD
Trakia University, Stara Zagora 

Faculty of Medicine 

Assoc. Prof., Anton Stoykov, PhD
Trakia University, Stara Zagora

Faculty of Pedagogy
Department of Preschool and Primary School Pedagogy

Abstract: Professor elka Petrova and her work, unique and unrepeatable, do 
not need introduction. the name of Prof. Petrova is highly respected by everyone 
involved in any capacity with the problems of preschool upbringing and educa-
tion as her name has become a symbol of researching and analyzing the most 
important aspects of the child personality development and the development of 
bulgarian preschool upbringing and education. the topics she deals with demon-
strate her erudition as a scientist, researcher and teacher. 

this article is dedicated to Prof. elka Petrova, a leading figure and a re-
nowned scientist in the field of preschool pedagogy. a particular focus in her 
research activity is playing games, without which childhood would be imperfect. 
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one of her works treating the multi-layered characteristics of this most important 
phenomenon in preschool childhood is titled “game playing and the Moral de-
velopment of the child’s Personality”.

the article presents the main reasons justifying the research topic: the pro-
gressive development of the theory and practice of the bulgarian preschool 
upbringing and education; the role and contribution of Prof. elka Petrova in this 
process; the significance of children’s game-playing and its encouraging poten-
tial with regard to the social and moral development of the child’s personality.

the main plotlines and highlights in the book are presented: competent the-
oretical profile of game-playing; the research design, realized with responsibility 
towards the scientific ethics, positioned in the research field with the required 
logic and justification; the research itself, which is exemplary as a scientific and 
experimental production; the valuable potential of game-playing for developing 
independence in children and for satisfying the need for communication and par-
ticipation in joint activities; the correlation between the overall plan, the mutual 
control and the self-control, which contributes toward development and more 
complex structuring of the children’s relationships; the stimulating power of the 
intensive interactions and the acquisition of social experience; the interdepen-
dence between the overall game plan and goals, the different roles and actions; 
the connection between the shared experiences and the mobility of children’s 
groups in the course of the game as a factor for development of social themes in 
their behavior. 

Professor elka Petrova has had an indisputable contribution for establishing 
a school of university teachers who have undertaken the social and academic re-
sponsibility to continue modernizing and strengthening the positions of the bul-
garian preschool upbringing and education system. 

Keywords: Prof. elka Petrova, dSc, game, interaction, social, personality, 
roles, rules, motives, activity, energy, creativity

Въведение

да се коментира днес теорията и практиката на българското предучи-
лищно възпитание и образование, не е коректно, ако не се отдаде дължи-
мото на много имена, които бележат неговия възход: драган Цанков, ни-
кола живков, елизабет Кларк, пенка Касабова, софия аврамова, генчо 
пирьов, елка петрова...

за творчеството на проф. елка петрова може да се пише много, за-
щото то е разнообразно по жанр, богато по тематика, многопластово по 
съдържание. в нейната литературна галерия едно от най-впечатляващи-
те произведения е „играта и нравственото формиране на детската лич-
ност“.
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в творчеството и изследователската дейност на проф. елка петрова има 
много интересни и оригинални изследвания и анализи, но един от най-при-
вличащите апломби несъмнено е този за играта и нейната стимулираща 
функция относно социално-нравственото изграждане на детската личност. 

Методология – аргументи

защо отново и за пореден път прелистваме тази книга? отговорът 
не е еднозначен: може би защото няма по-важен аспект във формирането 
на детската/човешката личност от социално-нравствения; може би защо-
то днес повече от всякога се наблюдават размити и деформирани преди 
всичко нравствените ценности в обществото, които децата безкритично 
претворяват в игрите си; може би защото тази книга е модел на задълбоче-
но научно изследване и анализ; може би защото рядко се срещат толкова 
убедителни паралели между теоретична аргументираност и експеримен-
тална фактология; може би защото се усеща творческата чувствителност 
към проблема „игра“ (едновременно перманентно изследван и неспра-
ведливо пренебрегван); може би защото тънката граница между фактите 
и предубежденията не е прекрачена, а може би защото респектира името 
на автора – проф. елка петрова, един от доайените на системата за пред-
училищно възпитание и образование у нас.

Взаимодействието: дете – игра

Кои са основните сюжетни линии и акценти в тази книга, останали 
неподвластни на времето повече от 45 години?

Първо, изведеният теоретичен профил на играта, направен с открита 
лична позиция. безспорна е тезата, че за да се развива определен проблем, 
завоалирането на мненията задържа решенията. в този контекст е необхо-
димо и полезно споделянето на различни виждания/концепти, съгласия/
несъгласия, които разширяват научноизследователската бленда и прово-
кират нови доктрини, нови идеи.

Второ, дизайнът на изследването, направен с отговорност към науч-
ната етика, с подчертана логичност в изследователското поле, е образец за 
научноекспериментална постановка. Компонентите на изследователската 
стратегия са разположени в рангова верига, която е осигурила обектив-
ността на резултатите и изводите от тях.

Трето, много внимателно и ненатрапчиво авторът извежда важни ас-
пекти на детската игра като доминираща дейност; откроени са различията 
между играта и другите активности в детския живот, както и интерферен-
цията между трите дейности: игрова, учебна, трудова (петрова, 1997).
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Четвърто, специален акцент в изследването заема самостоятелността 
на децата, дефинирана като качество, което гарантира пълноценната ре-
ализация на детето/човека. полезна за методиката на играта е аргумен-
тираната обосновка на връзките в триадата: игра, творчество, самостоя-
телност. в тясна зависимост с тази постановка детската самостоятелност 
се коментира като продукт на играта в нейния образ – форма на самоор-
ганизация. Ценни черти, които изграждат и надграждат децата в играта, 
са: инициативност, активност, самостоятелност, съвместимост, сътрудни-
чество. важно е да се открои и анализира играта именно като форма на 
самоорганизация, създаваща благоприятни условия за формиране не само 
на отделното дете, но и на детската общност (петрова, 1984).

потребността от общуване, участието в съвместни действия, общи-
ят замисъл, взаимният контрол и самоконтрол допринасят за развиване и 
по-сложно структуриране на детските отношения, в които се зараждат и 
узряват социално-нравствените чувства и добродетели.

Пето, убедително подчертаната сила на играта, особено творческа-
та, като конкретна жизнена дейност, стимулираща интензивните взаи-
модействия и натрупването на социален опит във всички направления: 
дете – дете – деца; дете – околен свят. не на последно място е и фактът, 
че в играта се разработват и изпробват поведенчески модели с различно 
съдържание: по повод на игровия замисъл, хода и/или правилата. това е 
играта – дейност и практика – за изграждане и възпитаване на реални по-
зитивни човешки отношения.

Шесто, на преден план е изведен социално-нравственият характер 
на играта, който рефлектира във възможностите ѝ за контакти, предизви-
кани от общия игров замисъл, общите цели, различните роли и действия, 
съвместните преживявания. логическото развитие на самата игра върви 
успоредно с развитието и на детските взаимоотношения, които стават все 
по-осъзнати, диференцирани и регулирани от правилата, които се прена-
сят постепенно и в условията на реалния живот, и така децата постепенно 
израстват. 

Седмо, сериозен аспект в експерименталния процес е разкриването 
на закономерностите при взаимодействията на деца с различен статус. 
Мобилността на детските групи подпомага разбирането на тенденциите 
в развитието на техните отношения, а от това зависи по-нататъшното им 
внимателно насочване. точно на този етап обаче, както подчертава авто-
рът, не е необходима пряка намеса на възрастния, защото децата осъзнават 
взаимната си зависимост, потребността от позитивни социални контакти, 
привързаността си един към друг. всичко това улеснява създаването на 
динамични модели на социално поведение. благоприятното изменение на 



77

социалния статус и позицията на всяко дете е предпоставка за обогатя-
ване на практическата опитност на децата и изграждането на общност, 
способна да моделира позитивна среда и да разрешава противоречия и 
конфликти.

Осмо, съществен аспект във формирането на детските отношения е 
развитието на социални мотиви в играта, свързани с ролите, действията, 
правилата. богатството на игровите ситуации и нравствените изисква-
ния в тях поставят в единство игровите и реалните отношения, след кое-
то идва равновесието между игровите и реалните мотиви. постепенното 
превалиране на социалните над личните мотиви в играта е индикатор за 
нейната съзидателна роля. твърдението, че „всяко дете има определена 
позиция в живота и дейността на игровия колектив“ (петрова, 1975: 244), 
доказва възможностите на играта и нейната статусно-ролева структура, 
която зависи предимно от ценностната ориентация, социално-нравстве-
ните и деловите критерии. те от своя страна рефлектират върху договаря-
нето като форма за управляване на групировките в играта и моделирането 
на поведението.

Девето, трябва да се подчертаят премерената научна стилистика и 
прецизната количествена, качествена и техническа обработка на емпирич-
ните резултати, представени чрез разнообразни нагледни модели. 

Заключение

съвременният прочит на тази книга показва, че истинската стойност на 
едно педагогическо произведение се проверява във времето и ако то е акту-
ално, научно, коректно, остава независимо от идеологеми/доктринерство. 

а нейният автор, проф. елка петрова, е безспорен авторитет в педа-
гогическото пространство у нас и в чужбина, тя е учител на няколко поко-
ления предучилищни педагози. 

за нея – добри думи на признателност и поклон за дадения шанс и 
път за развитие на редица университетски преподаватели, между които и 
авторите на този материал.
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НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ
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Резюме: играта като основна човешка дейност и игровата култура като 
вътрешно значим опит и резултат от процеса на играене в детството не са 
нови за предучилищното образование в българия от неговото възникване и 
в 140-годишната му история. проследяването им не е само хронология на 
излагането на тези феномени в психолого-педагогически, социологически 
и културологичен план, а предполага вникване в нееднозначни използвани 
критерии при характеризирането им както в научен, така и в експеримен-
тално приложен план.

Ключови думи: игрова дейност, игрова култура, игров свят, игрово при-
съствие, игрови компетенции

GAME PLAYING AND THE PLAY CULTURE IN  
THE DEVELOPMENT OF PRESCHOOL EDUCATION

Prof. Vesela Gyurova, PhD 
Sofia University “St. Kliment Ohridski”

Faculty of Educational Studies and the Arts
Department of Preschool and Media Education

Abstract: game playing as a basic human activity and the play culture as 
an internally significant experience and result of the process of game playing in 
childhood are not new for preschool education in bulgaria, from its inception and 
during its 140–year history. tracing them is not only a chronology of the expo-
sure of these phenomena in psychological, pedagogical, sociological and cultural 
terms, but also involves insight into the ambiguous criteria used in characterizing 
them both in scientific and experimental application aspects.

Key words: game playing activity, play culture, play world, game presence, 
play/game competencies
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играта и игровата култура се осъзнават трудно като явления и процес, 
често се противопоставят дори и при съществуваща близост на гледни 
точки на автори от една и съща школа или професионална общност. от 
една страна, играта е акт на съществуване, т.е. преживян феномен, а от 
друга – предмет на изследване, проблем на теория, част от идея за гаран-
тирането ѝ като всекидневна дейност в организацията на предучилищно-
то образование. във времето те се променят концептуално и документал-
но в нееднозначни формулировки. 

Като че ли най-първото и обединяващо игровата дейност с игровата 
култура е определението на Ф. шилер. той определя в своето прочуто 
15-то писмо от цикъла „за естетическото възпитание на човека“, че „чо-
векът играе само когато е в пълното значение на думата човек, а той е 
само тогава истински човек, когато играе“ (Schiller, 1965: 63). светът на 
естетиката, фантазията и игровата култура са функции на суверенитета в 
играта като дейност. в него се преодоляват съществуващите условия на 
реалността чрез свободата и красотата в процеса на играене. тук за пръв 
път намираме обединяването на игровата култура, притежание на субекта, 
с прояви във времето и пространството, подготвено за игровата дейност, 
протичаща във външен план. но от друга страна, и още нещо съществе-
но – че превръщането на детето в „истински човек“ зависи от игровия му 
субективен опит в определен момент („когато е в пълното значение…“) 
и на определено място („където играе“). тези две послания са важни за 
образованието в детството и в различни концепции педагозите са длъжни 
да се съобразят със субективната потребност и желания за игра, както и 
с осигурената възможност за това – кога и къде за всяко дете и детската 
група като цяло това е възможно при проследяването на постиженията на 
детето.

през 1837 г. Фридрих Фрьобел основава в бад бланкенбург, в тога-
вашна прусия, „институт за грижи, игра и занимания на малките деца“. 
Философията на „института“ е „eлате да живеем за нашите деца“ и се 
определя като степен на посредничеството чрез игри с игровите дарове 
(boldt, 1981: 78). за Фрьобел играта е най-висшият израз на човешкото 
развитие в детството, тя е единственото, което свободно изразява всичко 
случващо се в душата на детето. тази гледна точка не е значима като про-
тивопоставяне на дейността игра и игровата култура, а като виждане за 
самостоятелния ѝ пресъздаващ и самоценен ефект за индивидуалността 
от гледна точка на функциите ѝ в израстването на детето. 

в този период на европейско тълкуване на образованието в детството 
никола живков издава през 1887 г. във варна „детинска мъдрост. ръко-
водство за възпитание и обучение на деца от 1 до 3 години в дома и от 3 
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до 7 години в училищата „детски градини – Kindergarten“ по методата на 
Фребеля с 532 фигури за строение, плетение, ткание, рисувание и пр. и 
пр“, ч. i, варна, 1887 (Колев, 1999). той се опитва да отговори на вижда-
нето на новите потребности от образование чрез използването на разно-
видностите от игрово-образователни материали.

Мария Монтесори в началото на хх в. се опитва да разреши про-
блема за придобиването на култура, като свързва развитието на детето с 
игрово-образователния материал, научно определен и поставен на негово 
разположение в средата на интеракцията му. според нея в педагогическо-
то взаимодействие четирите фактора от огромно значение за човешката 
духовност са: да си признат от другите; да знаеш, че си обичан; да се 
чувстваш полезен; да се утвърдиш като способен (Montessori, 1995). те 
създават чувството за собствената ценност, възможност за съпричастност 
към социална организация и прилив на животворни сили. в такъв кон-
текст по-късно се търсят и личностните и социални измерения на компе-
тенциите в европейски план.

едно от най-известните културно-теоретични определения на играта 
принадлежи на холандския историк йохан хьойзинха (хьойзинха, 1988: 
35). той разбира играта като представено величие на културата, същест-
вуващо преди самата нея, и дава следната обобщаваща дефиниция за иг-
рата: тя е свободно действие или занимание, което се осъществява: при 
осъзнати и определени граници на време и място, по посока на свободно 
приети, но задължително спазвани правила, чиято цел лежи в самата 
нея и се съпровожда от чувство на напрежение и радост, с осъзнаване 
на „различно съществуване“ в сравнение с „обикновения живот“. често 
пъти това определение се сблъсква с груб прочит, че хьойзинха поставя 
граници за време и място на играта като действие и занимание, без да се 
обръща внимание на квалификациите „свободно“ и „осъзнати“, т.е. това 
е протичането на играенето като процес за всяко дете. освен това огра-
ничаването на дейността във времето и в пространството противоречи на 
това, че „чиято цел лежи в самата нея“, както и със степента на „различно 
съществуване“, което не може да е еднакво за различните деца; дори и 
когато участват в един игров замисъл, техните игрови цели не са напълно 
едни и същи. 

ж. пиаже включва играта в своята теория за когнитивното развитие 
и вижда същността ѝ в асимилацията на действителността въз основа на 
егоцентричното мислене на детето. съгласно пиаже тя се определя в зна-
чителна степен от игровия символизъм, според който един обект може да 
бъде символ на нещо друго, което също е доказателство за диференцира-
нето на външната игрова дейност и нейната организационна структура и 
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вътрешното трансформиране на случващото се във вътрешен план (пиа-
же, 1996). 

всъщност развитието на формите на играта в зависимост от истори-
ческото време, т.е. тяхната обществена обусловеност, се задава от пред-
ставители на класическите школи по психология, които имат заслуги за 
теоретичното и експерименталното им изследване. съотношението меж-
ду действителност и фантазия, между съдържание и форма на играта, 
между сериозност и безгрижие са важни като правилна интерпретация на 
същността ѝ. в психологически план играта в повечето речници по пси-
хология се определя като физическа или умствена дейност без утилитарна 
цел, извършвана единствено заради удоволствието, което доставя, а то се 
преживява субективно по различен начин. тя се свързва с измененията в 
двигателен план, със звукоподражанията в ранното детство, с възпроиз-
веждането на значимото за детето в социален и емоционално-волеви план 
чрез формите на социалното научаване – имитацията, идентификацията, 
интеграцията. от друга страна, игровата дейност се поставя успоредно 
до игровото поведение, като същевременно се прави уговорката, че дей-
ността на малкото дете е предимно игрова, но съдържа и други дейност-
ни елементи. тя задоволява неговите непосредствени потребности, които 
доминират в момента, и му помага да се адаптира към действителността.

играта може да се определи като детско светооткривателство в сво-
бодно инициирано и самостоятелно изразяване на опит без преследване 
на резултат (гюрова, 2009: 28). такъв аспект е и използването на игровата 
анимация чрез игровото поведение, игровото общуване, които не се сли-
ват с дейността, а я конкретизират в смислов и операционен план (пак 
там: 16). тук може да се продължи представянето на други затруднения 
в терминологично отношение, ако се включат и понятията „игров свят“ 
и „игрова интеракция“ и се потърси аналогията им с „игрова действител-
ност“ и „игрова акция“. освен това в тях игровата роля най-общо може да 
се схване като поведение на човек, чийто статут в момента е определен 
от социално-игровата ситуация. в този смисъл ролевата игра е индивиду-
ално или групово игрово взаимодействие при съгласуваност на гледните 
точки на заместени чрез ролята субекти за пресъздаване на света в негово-
то многообразие. така чрез нея могат да се обособят сферите на игровата 
тема и игровия сюжет (ролеви/сюжетни игрови ситуации). правилата в 
играта са отделени самостоятелно и условно или имплицитно и слято с 
ролята на принципни основания за осъществяването на игровото взаимо-
действие като единство на поведение общуване, дейност. в този смисъл 
игрите с правила са индивидуално или групово взаимодействие при съг-
ласуваност на гледни точки на приети условни ориентири чрез правилата 
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за пресъздаване на света в неговата единност. така чрез нея могат да се 
обособят игров замисъл и игровопознавателно съдържание (игровопозна-
вателни ситуации). 

всъщност игровата реалност има винаги параметрите на игрова си-
туация, в която се намират детето и възрастният, но много по-важно е и 
вътрешното им самореализиране в нея във вид на преживяването ѝ в ин-
дивидуален план – собствен игров свят (пак там: 29). естествено марки-
рането на тези въпроси е важна крачка при обединяване на теоретици и 
практици в бъдещи изследвания и за изменянето на картината на нере-
шените проблеми при използване на игрови терминологични гледни точ-
ки. това особено се налага при диференциране параметрите на игровата 
култура съобразно очакваните резултати при израстването на „играещия 
човек“.

игровата дейност и игровата култура в поставения по-горе опит за 
изясняването им намира отражение в българската образователна полити-
ка. в „програма за възпитателната работа в детската градина“ от 1977 г. 
отделните цели на възпитанието за всестранно развита личност и харак-
теризирането на познавателната и трудова дейност на децата се послед-
ват от характеристика на играта. тя се определя като една от основните 
видове дейност, която допринася за цялостното развитие – психическо и 
физическо. тук има известна противоречивост – „играта е самостоятел-
на дейност“, „децата в нея самостоятелно целенасочват активността си, 
търсят подходящи средства за осъществяването на игровия замисъл, не-
принудено се обединяват“, но учителката „следи правилно да се отразяват 
действията на възрастните“, „следи за възпитателната стойност на игро-
вото съдържание“. без играта е „невъзможен системен учебен процес“ и 
през седмицата се определят по 18 на брой игри от първа до четвърта 
група, като съотношението между сюжетно-ролеви, подвижни, конструк-
тивни и дидактични игри е 2:2:1:1 (програма за възпитателната дейност 
в детската градина, 1977, с. 13). те се съчетават със занятия (от 8 в първа 
група до 13 в подготвителна), както и с форми на видове трудова дейност 
(средно по брой от 18,5 в първа и втора група до 25 в трета и в четвърта 
група). те се определят във времето между 15 за първа и втора група и над 
30 минути за четвърта и полудневна група, включително и за сюжетно-ро-
левите и другите видове игри в сутрешната и в следобедната организация 
на режима. всъщност от тази програма откриваме идеята да се диферен-
цират формите на игрова, на познавателна и на трудова дейност. в след-
ващата, задължителна за детските градини „програма за възпитателната 
работа в детската градина“ от 1984 г. се интерпретират постановките за 
своеобразна учебна и своеобразна трудова дейност, чиито мотивация, съ-
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държание и форми се обуславят от играта, като се отчита, че занятията в 
първа и втора група протичат под формата на игра. утвърждава се идеята 
за интегративните функции на играта в педагогическия процес, изследва-
ни от е. петрова (Колев, 1999). 

Към края на хх в. в програма за възпитанието на детето от две- до 
седемгодишна възраст програмните раздели се трансформират в „обра-
зователни акценти“ (русинова и др. 1994: 139–141), а учителите избират 
програмна документация измежду две спечелили конкурса програми. иг-
рата се характеризира в единство с познавателната и с предметно-практи-
ческата дейност, като се създават интегрирани форми на педагогически 
ситуации, без да се определя времето им в режима, тъй като се загуб-
ва спонтанният им и самостоятелен характер, водещ до игрова култура. 
предвиждат се успоредно протичащи ситуации на децата според опита и 
нагласите им и стила на педагога като техен партньор. 

игровата ситуация и нейните разновидности се определят в зависи-
мост от инициативата на децата и от възрастовото им развитие при пости-
гането на образователни цели като: 1) възприятие и моторика; 2) мислене; 
3) креативност; 4) знания; 5) регулация; 6) социални умения. вижда се 
значението на индивидуализирането на игровата интеракция и свързаните 
с нея игрови умения и способности (русинова и др. 1994: 142–144). ино-
вацията в педагогическите технологии, оптималното съчетание на инди-
видуална и съвместна дейност на децата в нейните разновидности, новият 
стил на общуване и игра с възпитаниците предполагат професионално-пе-
дагогическа позиция на учителя за избор и собствен стил.

тези тенденции у нас се утвърждават в програмни ориентири и стан-
дарти (2003–2007) и концептуални проучвания, утвърждаващи свободата 
на детето в играта и самоценността ѝ в детството, с което влиянието на 
възрастните в институционалните и извънинституционалните структури 
на предучилищното образование нараства. в това отношение роля има и 
извеждането на изисквания в образователната политика за наличие на иг-
рови умения и способности, които имат значение за подготовката за учи-
лище и за личностното присъствие на детето в социален и интеркултурен 
план „дои за предучилищно възпитание и подготовка“ (2005, МоМн). в 
тях игровата култура (субективният игров опит на детето), а не дейност, 
се свързва с игрово присъствие (гюрова, 2009: 257–274), където се пре-
ценяват възможностите му за адекватно ориентиране в: игрови материали 
за пресъздаването на игрова роля, игрови правила и трансформирането 
на пространството; игрови персонажи и аксесоари за обиграването им в 
ситуация при използването на декор и разнообразие от игрови действия; 
фолклорна и изразителна среда спрямо сезона в годината, ролевия и фол-
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клорен образен персонаж, обредните и фолклорните празници. по този 
начин игровата култура като феномен на проява на субективната култура 
чрез играенето, което се определя като нерегламентирано по броя и вида 
на игрите в престоя на децата в детската градина, се извежда като водещ 
резултат от интеракцията, което е логически обвързано и с характеристи-
ките на видовете игрови ситуации в документацията от 1993 г. със свобо-
ден и нерегламентиран характер. всъщност игровата дейност на детето не 
може да се стандартизира външно и под натиск и не подлежи на външно 
зададени рамки за ограничаване, видно от изложеното дотук. така пред-
училищното образование в процеса на институционалното си развитие 
достига до тази важна формулировка за играта, която по-нататък се пре-
връща в мисия през XXi в., използвана в нормативните документи. 

в чл. 55 от зпуо (Мон, 2016) се постановява, че „предучилищното 
образование полага основите за учене през целия живот, като осигурява 
физическото, познавателното, езиковото, духовно-нравственото, социал-
ното, емоционалното и творческото развитие на децата, отчитайки значе-
нието на играта в процеса на педагогическото взаимодействие“. в чл. з 
на доспо (2016) обаче се прави неправомерен прочит на този член – оп-
ределя се среда за учене чрез игра. защото, както вече се поясни по-горе, 
игрово-образователното пространство се трансформира в игрова среда за 
децата според доминирането на собствените им игрови цели, така че едно 
и също пространство, макар и подготвено по думите на М. Монтесори, 
по различен начин се избира като условие за постигането на цели и сле-
дователно по различен начин се трансформира в свят не такъв, какъвто е, 
а какъвто би могъл да бъде (Sutton&Smit, 1974). Комбинацията от „среда 
за учене чрез игра“ е нелогична формулировка от психологическа гледна 
точка – тук не се схваща „игровата среда“, създадена за постигане на иг-
рови, игрово-познавателни, приложно-игрови мотиви, която е различна 
от учебната среда. ако игровият процес е признат за право на децата в 
периода на израстването им, той трябва да е обвързан с компетентности, 
които се осигуряват чрез него. защото игровите ситуации като форма за 
самоизразяване, като проява на самостоятелност, на неутилитарност, на 
спонтанност, на интуитивност, на креативност и на толерантност, в игро-
во-познавателен/приложен план не трябва само да се оценяват съобраз-
но целите на направленията, а в цялостния опит при престоя на детето в 
институцията. през последните 30 години се акцентира върху промени в 
културата на детството, които драматично засягат живота на децата днес. 
един от факторите е засилването на влиянието на медиите в живота на 
децата. има проучвания (като например това на Kaiser Family Foundation, 
2016 ), които показват, че децата прекарват повече време пред монитори и 
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таблети, вместо да се включват в игри на открито и на закрито, да общуват 
с други деца, да се съгласуват помежду си в общи игрови идеи. важното 
в предучилищното образование е децата да са способни да търсят и да 
откриват необходимата им информация, да я заместват, когато я подби-
рат и тълкуват от позиция на пресъздаване на обекти, роля, правила. тези 
умения са сходни със стратегиите, които се изграждат по време на игра. 
Качества като умение за работа в екип, организираност, флексибилност, 
бързина, съобразителност, доверителност и отзивчивост могат да се на-
трупат в играенето. ето защо въвеждането на игровизацията в образова-
нието е толкова важно.

според нанси Карлсън пейдж никога и в най-смелите си мечти не 
е могла да предвиди, че през XXi в. ще бъдем принудени да защитаваме 
правото на децата да играят. „играта е основният способ за човешкото 
израстване. тя е универсална – като ходенето и говоренето. играта е начи-
нът, по който децата построяват идеите си, и начинът, по който разбират 
смисъла на преживяното и се чувстват защитени“ (carlson-Paige, 2016). 

и ако трябва да проследяваме разбирането за играта през вековете, 
така че да я схванем като многообразно междукултурно явление, различа-
ващо се по своите преимущества от останалите феномени в ежедневието 
ни, то това изучаване трябва да се систематизира чрез предпоставките, 
чрез същността и адекватната ценностна система за игровата култура на 
подрастващите. всъщност играта вече не е в полето на случайността на 
детските интереси. планомерното изграждане на фиктивни светове е не-
прекъснато нарастваща култура на взаимодействие с децата чрез игрите в 
мрежа, електронните и мултимедийните игри. ето защо детската градина 
днес е може би единствената институция, която притежава все още шанса 
за игрово взаимодействие в неговия неутилитарен и некомерсиален сми-
съл. в условията на радикалната промяна на игровото поведение много от 
очакванията ни са насочени към учителите в детските градини. 

Как да ни сътрудничат в един възможен проект за еволюция на сво-
бодните активности на детето, за да се постигне инструмент за адекват-
ното оценяване на меките (поведенчески, комуникативни, оценъчни и 
пр.) компетенции на игровата култура в рамките на предучилищното об-
разование? различията в „игровите светове“, в ценностите, в примерите 
за игрови действия, за начини на поведение и в игровото изразяване на 
удовлетвореността от процеса са ценностни системи, „мостри на игро-
ви светове“, стилове на игрова комуникация и общуване. тук излиза на 
преден план селекционният ефект на игровата култура – отношението ѝ 
към собствената концепция за дисциплина, постижение, флексибилност, 
социална способност за контакти, самоувереност (самоизлъчване), толе-
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рантност. ето защо в технологичните модели на игрово взаимодействие 
се постигат: игрови умения и способности като основополагащи специ-
фиката на културата в тях; социалнообвързващ модел, където надделява 
чувството за съвместно комуникиране в игровото взаимодействие, което 
доминира, и се преживява т.нар. игрово присъствие със социализиращ 
ефект; игрови прояви на емоционално филтриране, което генерира недос-
тига на преживявания при комуникацията „лице в лице“; игрови умения 
за когнитивно информиране, които гарантират подходящо време за усъ-
вършенстване на образователно съдържание в игрово-познавателен план 
или групова динамика на процесите на дейност, комуникация и общува-
не – разбиране на другия при взаимодействие с него; игрови умения за 
преодоляване на статусните диференциации и децентрализиране на про-
цесите на взимане на решение, както и в специфично демократизиране на 
игровото взаимодействие. 

педагогът управлява в единство директни и индиректни технологич-
ни игрови форми, а не прилага формално задължителна схема за съобща-
ване на съдържание и репродуцирането му от детето в игровата ситуация. 
най-важното е възрастният да придружава играенето в процеса на обмя-
на на отношения между децата, да ги уважава и интензифицира. затова 
подготовката на педагози включва технология на подготовка на игрово 
взаимодействие с децата като част от педагогика на игровата култура като 
съдържание на тяхната бъдеща педагогическа реализация. те биха се под-
помагали в терапевтичен план от специалисти психолози в практиката на 
институцията за решаването на конкретни проблеми. 

педагогическите контакти и отношения на личностни и делови сре-
щи в игровите ситуации, в които това, което се преживява – и разбира се, 
придружава от учителя, – и се трансформира в креативен план като твор-
чество на подрастващата индивидуалност. така игровата дейност, създава 
игрова култура в индивидуален и социокултурен план.
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ЛЮБОВТА КЪМ ДЕТЕТО – „ПЕТИЯТ ЕЛЕМЕНТ“ 
В СИСТЕМАТА НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО 

ОБРАЗОВАНИЕ
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Резюме: тезата ни се основава на разбирането, че любовта към детето е 
събирателният образ на ресурсите в предучилищната образователна систе-
ма. определена като неин „пети елемент“, любовта към детето трябва да е 
водещият лайтмотив на взаимодействията „дете – детски учител“ в периода 
на предучилищното детство. именно любовта към детето е дълбокият сми-
съл на познанието за детето на XXi в., на организацията и съдържанието 
на детския живот в групата от връстници, на създадените условия в обра-
зователното пространство за изяви и разгръщане на детския социален и по-
знавателен потенциал. наложителен е нов тип позициониране на системата 
на предучилищно образование в общественото пространство и оценка на 
„собствената стойност“ за благополучие на детето. 

Ключови думи: любовта към детето, пети елемент, предучилищно дет-
ство, предучилищна образователна система, социална и индивидуална хар-
мония 

LOVE FOR THE CHILD – THE “FIFTH ELEMENT” 
IN THE PRESCHOOL EDUCATION SYSTEM

Prof. Margarita koleva, PhD 
Southwest University “Neofit Rilski”

Abstract: our thesis is based on the understanding that love for the child 
is the collective image of all resources in the preschool education system. de-
fined as its “fifth element“, love for the child should be the defining leitmotif of 
child-teacher interactions in the preschool period. it is precisely the love for the 
child that gives deep meaning to understanding the child of the 21st century, to the 
organization and content of children’s life in their peer group, to the conditions 
created in the educational space for the expression and unfolding of children’s 
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social and cognitive potential. a new type of positioning of the preschool edu-
cation system in the public space and an assessment of the “own value“ for the 
well-being of the child is imperative. 

Keywords: love for the child, fifth element, preschool, preschool education 
system, social and individual harmony 

Елате, нека живеем за нашите деца! Те са цветята на нашия жи-
вот, те са смисълът на нашия живот! ако се присъединим към повика 
на Фридрих Фрьобел, със сигурност там ще разкрием и смисъла от съ-
ществуването на предучилищното образование в българия – 140 години 
любов и грижа за детето, за неговото настояще и бъдеще. 

Може да завидим както на първите и техните последователи, така и на 
днешните поколения предучилищни педагози за възможността ежедневно 
и с нежност да се докосват до детето, до неговите мечти и разочарования, 
до неговата плахост, преживявания и „борба“ за независимост. 

в контекста на историческата годишнина разработката е опит за ана-
лиз върху смисъла и насочеността на любовта към детето в съвременната 
система на предучилищното образование. допускаме, че именно любовта 
към детето е дълбокият замисъл на познанието за детето на XXi в., на 
организацията и съдържанието на детския живот в групата от връстници, 
на създадените условия в образователното пространство за изяви и раз-
гръщане на детския социален и познавателен потенциал. 

За педагогическия смисъл на любовта към детето

любовта към детето, разбирана в случая като „пети елемент“ в систе-
мата на предучилищното образование, не е нова парадигма – тя се съдър-
жа в разбирането на редица автори за детето и детството, в отношението и 
отговорността към детското развитие, възпитание и социализация. Може 
да се твърди, че именно със силата на тази любов вече 140 години преду-
чилищното образование е амбициозен проект за осигуряване на най-доб-
рия начин на живот на българското дете във възрастта до 7 години. 

любовта към детето, „онази голямата, силната, но разумната любов“, 
е една от „опорните точки“, „която единствено може да ни отвори вратата 
към душата на детето“ (даскалова, 2009). тя е призвана да съхранява, ос-
мисля и обогатява живота – всеобщата грижа за детето е първият „камък“ 
на цивилизацията и базов критерий за благородството на възрастните по 
пътя към детското усъвършенстване. допустимо е да се приеме, че лю-
бовта към детето е синтез на цели и ценности, вписани в системата на 
предучилищното образование: в образователната среда, в самостоятелна-
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та детска игра, в съдържанието на дейностите по образователни направ-
ления, в подготовката на детския учител, в правилата и регламентите за 
управление на детската група и детската градина. 

социалното явление „любов“ има различни научни, романтични и 
художествени трактовки. в своя по-конкретен педагогически смисъл лю-
бовта към детето от предучилищна възраст може да се разчете като: 

• философска основа за научен подход към индивидуализираното 
педагогическо взаимодействие;

• задължителна отговорност и съдействие за актуално детско разви-
тие, възпитание, социализация и благополучие в социалната среда 
на детската група; 

• принцип на разумно ръководената свобода (по русо, 1976);
• средоточие на многоликите отношения към детето – грижа, помощ, 

съчувствие, поощрение, доброта, респект, уважение, компромис, 
строгост и пр.;

• разбиране за единството на права и задължения на детето;
• предпоставка за активно наблюдение, проучване, опознаване, про-

вокиране и стимулиране на детската активност;
• възможност за организиране живота на детето съобразно неговите 

предразположения, потенциал, възможности, потребности и пр.;
• възможност за съхраняване на детското непреодолимо желание за 

еманципация и автономия, т.е. „аз сам“, „помогни ми да го напра-
вя сам“ (по Монтесори, 1932) и пр.

следва да се подчертае, че проекциите на любовта към детето, ма-
кар и различно нюансирани, изпълват детското ежедневие. откриват се 
в усмивката на учителя сутрин, когато приема децата, в увлекателните 
му разкази за околния свят, в грижата за детското здраве, учене и възпи-
тание.

присъствието на любовта като водещо послание на педагогическата 
дейност на детския учител е достатъчното основание да я определим като 
общовалидния и обединяващ фактор, или „петият елемент“ на системата 
на предучилищно образование. защо „петият елемент“ и какъв е замисъ-
лът на препратката към предучилищното образование? отговорът се съ-
държа в идейната подсказка върху основата на: 

Първо. посланията на фантазния сюжет на филма „петият елемент“. 
разтълкуван като пети елемент, животът е този, който обединява четирите 
могъщи стихии (огън, земя, вода, въздух); той е най-съвършеното творе-
ние във вселената – най-важен е единствено животът, той е съвършеното 
оръжие против злото; борбата за защита на живота е борба за неговото 
спасяване и пр. 
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Второ. творческо-философският поглед на иновативните творци от 
арт движението „а р т е р i я“ относно „петият елемент“. „четирите 
основни метафизични елемента, обясняващи материята, според древните 
винаги са звучали непълно. затова винаги е имало търсене на пети еле-
мент, който да запълни пукнатините, да обясни необяснимото и някак да 
придаде живот, движение на всичко около нас. петият елемент е невиди-
мата материя, създаваща видима енергия около всички обекти на нашето 
възприятие“ (https://move.bg/izlozba-petia-element).

Трето. изискванията на Закона за социалната хармония, основен 
закон на тетрасоциологията (семашко, 1999) – представена като „плура-
листична четиримерна наука за социалната и индивидуалната хармония“. 
„социалната хармония се осигурява от четири необходими и достатъчни 
ресурса – хора, информация, организация, вещи (включват се всякакви 
материални блага и услуги). От всички ресурси на социалната хармония 
висш приоритет са децата: качеството на децата определя качеството 
на всички хора“ (семашко, 1999). 

Може ли представените тези да се преоткрият и проектират в систе-
мата на предучилищното образование? да, защото т.нар. пети елемент, 
разбиран в случая като любов към детето, е иманентно присъщ на цялата 
предучилищна образователна система. той се разпознава като съществено 
необходимия, обединяващ и съвършен елемент, който, макар и „невидим“, 
провокира „енергия“ за действие и облагородява останалите елементи на 
системата. любовта към детето е нейната жизнена енергия, защитно сред-
ство и компенсаторен механизъм. тя е призвана да активизира, да съхра-
нява и усъвършенства „живота“, въплътен в живото същество – уникал-
ния и неповторим субект на предучилищното образование, т.е. малкото 
дете. стремежът е любовта към детето, вписана в образователната среда 
на детската градина, да предпостави нейната легитимация като хармонич-
на, развиваща се и с перспективни послания към идентичността и инди-
видуалността на всяко конкретно дете и своеобразния детски свят.

постигнатата социална хармония в тази среда е шанс за педагога 
да режисира собствените педагогически действия – както на основание 
лични качества и професионална компетентност, така и съобразно специ-
фичните изяви на детската индивидуалност и социалност в общността от 
връстници. от друга страна, индивидуалната хармония пък е шанс за де-
тето активно да се позиционира в нея и да постига самоусъвършенстване, 
адекватно на възрастта си, на собствените приоритети и култура на живот 
в детската група. постигането на социалната, респ. индивидуална, хар-
мония в детската група следва да е ръководно начало на педагогическото 
взаимодействие и естествено гарантирано от любовта към детето. тя е 

https://www.facebook.com/ARTERYflow
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базовото условие, което ще позволи разгръщане на основните ресурси и 
свободна изява на субектите на дейността „деца и учители“, както и ще 
осигури значимостта, стабилността и равновесието в детската група. 

според п. Кергомар (1974) истинската любов обаче не е само чув-
ство, а и наука, защото да обичаш детето означава, че трябва да се научиш 
и да умееш да го обичаш. в дух на научност тя извежда и следните права 
на малкото дете: право на непрекъснато изучаване и удовлетворяване на 
неговите потребности, способности, стремежи; право на вяра, доверие и 
щастие; право на опазване и уважение.

синтезирано, допустимо е твърдението: Моделът „Предучилищно 
образование с любов към детето“ осигурява най-хуманния социално-пе-
дагогически процес за взаимодействие с детето от предучилищна възраст. 
Моделът, в които любовта към детето е първопричината за единение на 
социална и индивидуална хармония в образователната среда, за овладява-
не на позитивна концепция за себе си и другите, за собствената култура и 
околния свят. правото на любов и хармония в себе си и с другите е сред 
основните права на детето от предучилищна възраст. 

За проекциите на любовта към детето в предучилищната 
образователна система 

визията на социокултурното и образователното пространство в дет-
ската група, спецификата и посланията на социалния климат в нея най- 
общо са функция на любовта към детето. любовта е условието за сътво-
ряване на „културата на живот“ на детето в групата от връстници – тя 
формулира педагогически изисквания, свързани със зачитане на детските 
потребности и познавателен потенциал, нагласи за общуване, своеобра-
зен индивидуален темп за приемане и оценка на обкръжението. всъщност 
именно културата на живот на детето в детската градина и конкретно в 
детската група е показател за отговорността на детския учител към про-
цесите, свързани с детското актуално и устойчиво развитие, възпитание и 
социализация. липсата на отговорност и компетентност на детския учи-
тел за продуциране на качествен процес на „култура на живот“ на детето 
във възрастта до 7 години всъщност е нарушение на правото му на живот 
в благоприятна и развиваща образователна среда. 

според сатир върджиния (1997) „възрастните са човекотворците!“ – 
те трябва да отглеждат „човешки същества с ценностна система – с мо-
рални, етични и хуманни ценности“. началото се поставя в семейството: 
„семейството е контекстът, в който се развива човекът от такава величи-
на – жизнен, чувствителен, закачлив, любещ, естествен, творящ, отгово-
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рен“ (сатир, 1997). в сътрудничество със семейството детският учител 
е призван да осигурява естественото продължение в развитието на тези 
личностни качества на детето в средата от връстници. и тук отново воде-
ща е линията на „разумната“ любов на учителя към детето, не служебната, 
не формалната или прекалено либералната, а съзидателната, с всичките ѝ 
ресурси за влияние. 

в контекста на сътрудничеството на учителя с родителите на децата 
са посланията, кодирани във великите творения на жан-жак русо (1976): 
„господине, вие ми направихте честта да ми поверите възпитанието на 
вашите деца. остава сега да ме посветите във вашите лични намерения 
относно всяко от децата ви поотделно, да ме осведомите за размера на 
правата, които мислите да ми дадете по отношение на тях… Решително 
влияние за добрите резултати от моята работа ще окажат пълното 
съгласие, което трябва да установим помежду си, доверието, което вие 
ще благоволите да ми засвидетелствате…“ (русо, 1976). 

аналогични в този контекст трябва да са и посланията на родителите 
към учителите на техните деца. именно взаимното уважение, отношения-
та на доверие, споделени правила, пряко сътрудничество и общи решения 
на проблемните, съпровождащи детското развитие, са най-трайното до-
казателство за наличието на разумна, обагрена с различни нюанси любов 
към детето. 

позволяваме си да определим, че „днешният ден“ почти не предполага 
активен механизъм за ползотворно сътрудничество между детския учител 
и родителите на децата. а любовта към детето е процес, той се надгражда 
при включване и на други субекти в детското обкръжение – отговорността 
и грижата на родителите следва да рефлектират върху действията на педа-
гозите. любовта на родители и учители към детето трябва да е „видима“, 
да се споделя, да се разговаря за детското психично, социално и познава-
телно развитие и възпитание. откриването на инициативи и конкретни 
инструменти за сътрудничество и от двете страни е абсолютно задължи-
телен елемент за функциониране на образователната система в полза и 
щастие на детето.

безспорно и с основание привлекателни за учителите в детската гра-
дини са постиженията на децата във възрастта до 7 години. сигурно е, че 
и родителите се вълнуват от познанията на децата и подготовката им за 
училищно обучение. но със сигурност и родители, и учители невинаги 
търсят и откриват актуални решения на проблемни ситуации, свързани с 
прояви на агресия, вербална и физическа, на неудовлетвореност от дей-
ностите в детската група, често превръщащи детската градина в малко и 
елементарно училище. и въпреки изминалите 140 години от откриването 
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на първата детска градина в българия, все още е активна дилемата „как 
да се преодоляват трудностите във взаимодействието с детето“ – админи-
стративно, дисциплиниращо или чрез разкриване и стимулиране на инди-
видуално-личностния потенциал на детето за „самосправяне“ с конфликт-
ните ситуации.

дефинирането на любовта към детето като пети елемент в системата 
на предучилищното образование, т.е. като елемент, ситуиращ в себе си 
единството на отговорност, отношение, загриженост, помощ, права, защи-
та и пр., задължително предполага преход от нормативно-образователен 
към социално-личностен и ценностен модел за обогатяване на детство-
то и регулация на детското поведение. вярно е, че нормите, правилата и 
обучаващите процедури в детска възраст са от съществено значение за 
този период от детското развитие, но често те са в разрез с педагогичес-
кото кредо „от детето и за детето“. а това е същността на педагогическо 
взаимодействие, разчетено както върху визията на хуманистичния и си-
нергетичния подход, така също и върху принципа за познаване на дете-
то – условие за ползване на най-значимите педагогически инструменти за 
зачитане на детското достойнство, за реализиране и стимулиране на дет-
ския потенциал. всъщност това е педагогическо кредо, в основата на кое-
то са заложени „обективните закономерности“, специфични за развитието 
на детето във възрастта до 7 години, „а не норми и пожелания“ (русо, 
1976). „Целта, която трябва да си поставим …е да култивираме сърцето, 
разсъдъка и интелигентността на детето... да се дадат на детето знания, 
необходими за живота, и да се развива тялото му чрез физически упраж-
нения“ (русо, 1976). 

детето от предучилищна възраст „живее емоционално“ в групата сред 
връстниците и възрастните. резултатите от този процес на „живеене“ сред 
другите са огледало на детските преживявания и емоции, на интересите 
и инициативите на децата, на конфликтите помежду им, на битуващата в 
групата субкултура. в този смисъл съществено важно е предучилищната 
образователна система – от една страна да „декодира“ детските преживя-
вания и изяви и да участва в „изграждане“ визията на съвременното дете, 
а от друга – да се конструира на основание спецификата на този „нов об-
раз на детето“ във възрастта на предучилищното детство. нещо повече, с 
влияние върху новия „образ“ са и т.нар. нововъзникващи потребности на 
детето (ауденховън, вазир, 2007), част от които са породени от социални 
явления като: „заобикаляне на традиционните посредници“ при получава-
не на информация за обкръжението; активно овладяване от детето на сме-
сени „представи за реалното, виртуалното, възможното и недействително-
то“; „лесен достъп до виртуалното пространство и наличие на трудности 
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при идентифициране на новата и непозната информация с различна насо-
ченост“; замяна на естествената игрова детска дейност с игри във вирту-
алното пространство с неидентифицирани субекти; активна, почти агре-
сивна инвазия на детска субкултура, на модните социокултурни ресурси 
с позитивни и негативни влияния; „неопределено“ качество на висшето 
образование за придобиване на професионална квалификация „педагог, 
детски учител“ и пр. (Колева, 2013). допустимо е да се твърди, че съвре-
менните социални реалности са предизвикателство не само за децата, но 
и за техните родители и педагози. съдържателно новите детски потреб-
ности като следствие от тези почти негативни социални явления трябва да 
са предмет на обсъждане в педагогическата общност и удовлетворявани 
най-вече чрез системата на предучилищното образование.

следва да се подчертае и необходимостта от това, че социалната ин-
ституция „детска градина“ спешно трябва да направи преглед и оценка на 
собствената си стойност и да положи усилия за нов тип позиционира-
не в общественото пространство. първите условия за това са свързани с 
прецизното и научно-компетентно изясняване на смисъла на съвременно-
то предучилищното образование и подхода към подбора на качествени-
те измерители на „произведения продукт“. въпросът е за детето на XXi 
век с неговите приоритети, овладени ключови компетенции за развитие 
и самоактуализация, за ценностна ориентация, просоциално поведение, 
емоционалност, любознателност. следващите условия, съпоставими с ди-
намичните предизвикателства на века и инвазията на информационните 
технологии, насочват към „колекциониране“ и мултиплициране на всички 
прояви на любовта на възрастните към детето, определена като най-ценен 
ресурс на предучилищната образователна система

всъщност нужни са преглед и оценка и на нормотворчеството, пред-
назначено за системата на предучилищното образование – внасяне на още 
яснота относно смисловата характеристика на поредица понятия като пе-
дагогическото взаимодействие; педагогическа ситуация, осигурена среда 
за учене чрез игра (наредба №5), самостоятелна детска игра?; регламенти 
с наименование „учебни“; дневник с разпределение на темите от образо-
вателните направления, т.е. предварителен план за действие, без отчитане 
на детски интереси, потребности, етап на развитие на децата от групата 
или на отделни деца, нужда от образователни инициативи и пр., както 
и редица други „дисциплиниращи“ правила. те сякаш не са в контекста 
(според мен) на Закона за все/общата любов към детето. това, което е 
нужно на детето, за да се развива, възпитава и социализира адекватно на 
възрастта си, е усещането за значимост, равнопоставеност, справедлива и 
поощрителна оценка на качества и способности, възможност за активно 
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участие в дейности, т.е. ангажираност, зачитане на лични инициативи и 
изказано мнение, запознаване с интересни и будещи любопитството на 
детето сюжети. в този план неслучайно енгелс-Критидис (2020) уточня-
ва, че детският учител трябва „да планира разнообразни и усложняващи 
се варианти на образователното съдържание в педагогически ситуации“, 
както и „образователното съдържание да бъде трансформирано в подхо-
дящ за детето вид“. чрез диалога в тези ситуации децата трябва да се 
упражняват да разговарят, да се научат да споделят и разказват, да спорят 
и защитават собствено мнение. така децата ще „представят себе си“, а 
учителят ще ги „преоткрива“ ежедневно и с много любов във всичките ѝ 
нюанси на проявление и ще работи с тях, като удовлетворява претенциите 
им за еманципация и автономност.

един по-алтернативен поглед върху предучилищната образователна 
система сигурно ще я характеризира като затворена, изолирана от влия-
ние на външни субекти, на тенденциите, културата, ценностите, иноваци-
ите, характерни за по-широкото обществено пространство, макар и да се 
развива по законите на педагогическата наука. и това е естествено – въз-
растта на детето и необходимостта от закрила, равнището на опит, раз-
познаваемост и интерпретация на обществени явления, възможностите за 
оценка на действия и поведения и пр. – всичко това са реалности, които 
налагат специфичната организация на предучилищната институция. 

от друга страна обаче: „детето е съществен елемент от социума и има 
съответната компетентност да участва по свой начин в него, т.е. „тук и 
сега“; детето не трябва да е извън обществото и живота“ и перманент-
но да се подготвя за следващо участие в общността. видим е контрастът, 
макар и естествен – от една страна, ние „ограничаваме, за да предпазим“ 
детето, а от друга – то, макар и в ограничения си свят, „гради“ собствена 
житейска философия като резултат от набор желания, забрани, емоции, 
съгласие, отрицание, примирение, негативизъм, харесване, отхвърляне и 
най-вече придобит опит, умения и знания. именно в този процес на съз-
даване на собствена за детето житейска философия е нужно да се акти-
вира т.нар. пети елемент на предучилищната образователна система, т.е. 
любовта към детето. само чрез прякото участие на детските учители като 
добронамерени и компетентни експерти, като сътрудници на детето и тво-
рци на педагогически послания още веднъж ще бъде защитена мисията на 
предучилищното образование – да е полезно и подходящо за уникалното 
дете на XXi в. 

Вместо заключение: размислите върху идеята за любовта към де-
тето като пети елемент на системата на предучилищното образование 
позволяват пред погледа на педагогическата общност да се конкретизи-
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рат два съществени въпроса: първият – актуално ли е изискването за нов 
съдържателен прочит на основния философски проблем на педагогиката 
„Кой е детето?“, или „Кое е детето на XXi век?“? а вторият – каква да е 
съвременната визия на системата на предучилищното образование, така 
че следващите 140 години история да се още по-ползотворни за детето и 
неговото щастливо детство? 

сигурни са две тези в отговор на поставените въпроси: „любовта 
не търпи колебания; още по-малко тя очаква категорични императиви“ 
(й. хербарт) и ние, педагозите, имаме нужда от любов към и от детето – 
това е основен постулат за нашето професионално и личностно усъвър-
шенстване.
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ДЕТСКАТА СВОБОДА: ДЕТЕРМИНАНТНИ 
ФАКТОРИ И ПЕДАГОГИЧЕСКИ ПРОЕКЦИИ

проф. дн Елка Янакиева
Югозападен университет „Неофит Рилски“ – Благоевград

Факултет по педагогика
Катедра „Предучилищна и начална училищна педагогика“
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Резюме: приема се, че свободата е глобална характеристика на лич-
ността, иманентно присъщ елемент на нейната субектност и важен аспект 
на нейната индивидуалност. в най-висшата степен на своето развитие сво-
бодният човек, който е и личност, е „способен да управлява своето поведе-
ние и дейност, а в известна степен и своето психическо развитие“ (л. божо-
вич). очертани са три етапа:

• схващането на н. живков за детската свобода като за цел и условие 
на детското развитие, отразени в дейността на първите детски гради-
ни (1882–1887)

то се основава на три стълба: творческа теоретико-приложна интерпре-
тация на педагогическата система на Фр. Фрьобел, приемане на идеите на е. 
водовозова за правото на детето на самостоятелност и правото на мнение, 
а така също приемане и на най-добрите традиции на българската народна 
педагогика.

• идеите за детската свобода като детерминантен фактор и важна стра-
на от педагогическата практика в детската градина

в американската детска градина (1898–1942) разглеждат детската сво-
бода като неотделима от развитието на волята и отговорността. чрез при-
лагането на идеята за „self-activity“ детето се поставя в условия, при които 
творческите му инстинкти се събуждат и то получава възможности да изра-
зи чрез прости детски форми своите идеали и стремежи, да ги ръководи и 
насочва. чрез свободата като част от своя вътрешен свят детето, сътворено 
по образ божи, постига човешкото у себе си – то сътворява себе си като 
божие подобие. 

в курса за детски учителки на проф. д. Кацаров (1934–1942) детската 
свобода се приема и анализира в единство с развитието на волята, отговор-
ността, съзнанието и социалното чувство. детерминантните фактори в раз-
витието на детската свобода се търсят преди всичко чрез възрастовите пси-
хологически особености (в. Манова-томова), а педагогическата практика е 
насочена повече към предметен дизайн на развиващата среда (л. попова).

mailto:kurtova.stob@gmail.com
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• Културно-историческата теория на л. виготски и неговите сътруд-
ници като методологическа основа на предучилищната педагогика 
(1962–)

е. петрова разглежда вътрешната свобода и самостоятелността на де-
тето (и детската група) като многопластово явление и висша педагогическа 
ценност. те не възникват спонтанно, а се осигуряват чрез социалната ситу-
ация на развитието. единството на основните видове дейност (игра, учене, 
труд) е детерминантен фактор, който осигурява самостоятелност и свобода 
на детето и детската група. особеностите на детската психика и поведение 
не допускат свободата да се налага и регламентира отвън чрез дисциплини-
ращи авторитарни средства.

според д. Кр. димитров концепцията за детската свобода е антитеза 
на мимикриращата субект-обектна педагогика и палиативните промени в 
предучилищното образование. съвременните форми за организация утили-
зират детската свобода, защото са предимно с обучаващ характер в тесния 
смисъл на думата. за да имаме наличие на детска свобода, е необходимо 
детето и детската група да бъдат субекти на собственото си развитие, собст-
вената си дейност и собствените си отношения. 

Ключови думи: предучилищна педагогика, история на предучилищната 
педагогика, самостоятелна дейност, детска свобода

CHILDREN’S FREEDOM:  
DETERMINANT FACTORS  

AND PEDAGOGICAL PROJECTIONS

Prof. Elka Yanakieva, DSc
South-West University “Neofit Rilski”, Blagoevgrad, Bulgaria

Faculty of Pedagogy 
Department of Preschool and Primary School Pedagogy

Abstract: it is accepted that freedom is a global characteristic of the individ-
ual, an inherent element of his/her subjectivity and an important aspect of his/
her individuality. at the highest level of his/her development, the free individual, 
who is also a person, is “able to manage his behavior and activities, and to some 
extent his mental development” (l. bozhovich). three stages are outlined:

• n. Zhivkov’s perception of children’s freedom as a goal and condition 
of child development, reflected in the activities of the first kindergartens 
(1882–1887). it is based on three pillars: a creative theoretical and applied 
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interpretation of the pedagogical system of Fr. Fröbel, e. Vodovozova’s 
ideas for accepting the child’s right to independence and the right to an 
opinion, as well as the best traditions of bulgarian folk pedagogy.

• the ideas of children’s freedom as a determinant factor and an important 
aspect of pedagogical practice in kindergarten

in the american Kindergarten (1898–1942), children’s freedom was seen as 
inseparable from the development of will and responsibility. by applying the 
idea of “self-activity“, the child is placed in conditions in which his/her creative 
instincts are awakened and he/she gets opportunities to express through simple 
children’s forms his/her ideals and aspirations, to guide and direct them. through 
freedom, as part of his inner world, the child created in the image of god achieves 
the human in himself – he creates himself as god’s likeness.

in the course for children’s teachers of Prof. d. Katsarov (1934–1942), chil-
dren’s freedom was accepted and analyzed in unity with the development of will, 
responsibility, consciousness and social feeling. the determinant factors in the 
development of children’s freedom are sought primarily through the age psycho-
logical characteristics (V. Manova-tomova), and pedagogical practice is focused 
more on the subject design of the developmental environment (l. Popova)

• the cultural-historical theory of l. Vygotsky and his collaborators as a 
methodological basis of preschool pedagogy (1962 -)

e. Petrova considers the inner freedom and independence of the child (and 
the children’s group) as a multi-layered phenomenon and a high pedagogical val-
ue. they do not arise spontaneously but are provided by the social situation of 
development. the unity of the main types of activities (play, learning, work) is 
a determinant factor that ensures the independence and freedom of the child and 
the children’s group. the peculiarities of the child’s psyche and behavior do not 
allow the freedom to be imposed and regulated from the outside through disci-
plinary authoritarian means.

according to d. Kr. dimitrov, the concept of children’s freedom is an an-
ti-thesis of mimicry subject-object pedagogy and palliative changes in preschool 
education. Modern forms of organization utilize children’s freedom because they 
are mostly educational in the narrow sense of the word. in order for children’s 
freedom to exist, it is necessary for the child and the children’s group to be sub-
jects of their own development, their own activity and their own relationships. 

Keywords: preschool pedagogy, history of preschool pedagogy, children’s 
freedom, self-activity, child independence

парадоксът на българската предучилищна педагогика, в най-положи-
телния смисъл на тази дума, е в това, че още от самото начало на нейното 
развитие тя е силно привързана към идеята за детската свобода. 
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Методологически предучилищната педагогика (до неотдавна и инер-
ционно все още) се основаваше на постановката за човека като за про-
дукт на обществените отношения, а неговата свобода се приемаше като 
детерминирана от конкретните условия на живот и възпитание. в един 
момент обаче се появи определение, според което вътрешно свободният 
човек е „способен да управлява своето поведение и дейност, а в извест-
на степен и своето психическо развитие“ (божович, 1968: 4). л. божович 
сложи акцента върху индивидуалното съзнание, с което ни помогна да 
осъзнаем по-добре ролята на детската свобода за саморазвитието, факто-
рите на това саморазвитие и необходимите педагогически проекции. така 
се оказа, че свободата е глобална характеристика на човека, иманентно 
присъщ елемент на нейната субектност и важен аспект на нейната ин-
дивидуалност. детската свободата, макар и разглеждана по различен на-
чин през годините, винаги се категоризира като вътрешно присъща (като 
аспект от психологическото състояние) на детето, намираща външен из-
раз в неговото доброволно участие в междуличностните отношения и въз-
питателния процес.

историята на схващанията за детската свобода започва с н. живков 
(1847–1901). той успява да приложи неявно сравнителния подход, като 
съпоставя идеите на Ф. Фрьобел и е. водовозова (живков, 1887). Формал-
нологически методическото му ръководство е построено върху конструк-
та, създаден от Фр. Фрьобел (1782–1852), но съдържателно-концептуално 
влиянието на е. водовозова (1844–1923) е по-голямо и по-ярко. н. живков 
не приема мистицизма, символизма и педантизма на Фр. Фрьобел. за това 
му помага осъзнаването на тяхната преградна функция по отношение на 
детската свобода: мистицизма с неговата ирационалност и привързаност 
към бога, символизма с неговата многозначност, съчетаваща рационално-
то и ирационалното, и педантизма с изискването си за пределна точност и 
акуратност. на тяхно място той утвърждава духа на педагогиката на е. во-
довозова за хуманно отношение към децата и организацията на работата с 
тях като живо, творческо дело (водовозова, 2009). съдържанието на мето-
дическото ръководство (живков, 1878) е в съответствие с препоръките на 
е. водовозова за това децата да усвояват и усъвършенстват своите умения 
да управляват желанията си. средствата за това детето да получи право на 
самостоятелност и право на мнение са взети от българския народен бит, 
обичаи и традиции. това е третият, определящ стълб на предучилищното 
възпитание. чрез примери и анализи н. живков утвърждава, че детската 
свобода е там, където детето се възпитава да живее без токсични зависи-
мости, свързани с другите хора.
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идеите за детската свобода намират по-нататъшното си развитие в 
педагогическата дейност на две светли личности в историята на нашето 
предучилищно образование – елизабет Кларк (1868–1942) и проф. дими-
тър Кацаров (1881–1960). 

източникът за развитието на идеите на е. Кларк за детската свобода 
се крие в нейните схващания за детето и неговото детство, от една страна, 
и в нейните религиозни разбирания за произхода и развитието на човека, 
от друга. тя се опира на концепцията на е. харисън, според която чове-
кът създава сам себе си, че подобието му на божествения баща е резултат 
на собствената сила, чрез която то разгръща и развива своята божествена 
природа. в детската градина най-многото, което можем да направим, е да 
се отнасяме към детето така, че творческите му инстинкти да се събудят 
и да му предоставят възможности да изрази по детски своите идеали и 
стремежи и самостоятелно да ги ръководи и насочва. това се разбира под 
употребеното от нея психолого-педагогическо понятие „self-activity“ (са-
мостоятелна и самоопределяща се дейност, независеща от друг човек). в 
духа на реформаторския протестантизъм е. харисън и под нейно влияние 
е. Кларк правят детето свободно, дават му възможност за индивидуали-
зация в процеса на собственото развитие и отварят пътя му към бого-
подобието, т.е. дават му право на нов тип поведение, акцент в което е 
свободата (Harrison, 1911: 69) източникът на свободата според тях е във 
възпитанието на волята, на съвестта и формирането на желание (т.е. на мо-
тиви) за правилно богоугодно поведение. ръка за ръка с формирането на 
мотивите върви изграждането на съвестта на детето (Harrison, 1891: 138). 
е. харисън и е. Кларк твърдят, че не може да има свобода без нравствена 
самооценка и самоконтрол, а изграждането на умението той да бъде из-
вършван започва отрано, паралелно с развитието на съзнанието на детето. 

детската свобода в лекциите в курса на проф. димитър Кацаров се 
разглежда в светлината на взаимовръзката между жизнените и обществе-
ните страни на възпитанието. за да се разбере обективно феноменологията 
ѝ през периода на предучилищното детство, тя е анализирана в единство 
с други аспекти на развитието на детето и по-специално в единство с раз-
витието на волята, отговорността, съзнанието и социалното чувство. 
детерминантен фактор в развитието на детската свобода е волевият акт, 
който от своя страна има специфични възрастови особености. в курсовете 
на проф. Кацаров този въпрос се поставя на основата на разбирането, че 
целите на детската воля са конкретни и близки, а волята в началото на жи-
вота е егоистична (Манова, 1939/40: 106–107). детската свобода се явява 
във връзка с възможността за избор между няколко цели – една, а не при 
някаква „абсолютно свободна и немотивирана воля“ (пак там: 105–106). 
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възможността на детето да избира, да застане над ситуативността се по-
явява едва след ранната възраст, когато то излиза от притегателната власт 
на вещите и започва да предвижда последствията. Макар децата да проя-
вяват упоритост, детската воля не е силна в истинския смисъл на думата, 
затова тя има своеобразен характер. развитието на вътрешната свобода 
на детето се разглежда чрез нейните взаимовръзки с нравственото разви-
тие, и по-специално с развитието на отговорността. социалните цели и 
мотиви на волята изкристализират и се проявяват твърде бавно, затова и 
детската свобода не е внезапно явление. 

Ключът, който е. петрова ни дава, за да разберем феноменологията 
на детската свобода, е понятието самостоятелност. в нейните изследва-
ния то има категориален статут, по значимост е равностойно на поняти-
ето роля в изследванията на мощната тогава руска културно-историческа 
предучилищна психология (л. виготски, а. леонтиев, д. елконин, а. за-
порожец). според нейните анализи съществуването на детската самостоя-
телност изисква наличието на педагогическа технология (казано на съв-
ременен език), чрез която тя да утвърждава детската свобода. с други 
думи, възрастният осигурява самостоятелност на децата и като отговор 
получава удоволствието да се радва на наличието на детска свобода. това 
се постига чрез детерминиране на възможности за самоорганизация на 
детето и детската група. с оглед на това са редица педагогически меха-
низми: за договаряне и преценка при самоорганизацията на играта (и в 
други колективни видове дейност); за опосредствано ръководство на дет-
ската игра чрез даване на знания и модели за човешките отношения и чрез 
влизане в роля и др. останалите дейности също се организират с оглед 
осигуряването на детската самостоятелност. е. петрова особено подчер-
тава значението на дневния режим, който на пръв поглед дисциплинира и 
ограничава децата, слага поведението им в рамки, но от друга страна, тя 
убеждава в лекциите си, че детето в детската градина се чувства свободно, 
компетентно и уверено в себе си точно защото има дневен режим и то знае 
последователността на дейностите. 

е. петрова разработва превантивна педагогическа технология, която 
играе ролята на спирачка пред тенденциите, преграждащи пътя към разви-
тието на тоталитарни елементи в живота на детската група. тази идея не е 
пряко формулирана, но е представена убедително чрез анализ на структу-
рата на игровите обединения (петрова, 1975: 190–196). прилагайки социо-
метричния метод, тя установява, че има три категории деца в играта: а) ак-
тивни с положително въздействие, б) активни с отрицателно въздействие, 
в) деца с пасивно присъствие (пак там: 190). показано е, че ако агресив-
ността на децата с отрицателно въздействие се прояви в степен, която не 
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дава възможност на останалите деца с положително въздействие да бъдат 
самостоятелни в играта, то конфликтът е неизбежен, а играта е социал-
но-нравствено деградирала. е. петрова приема, че в този случай децата 
с положително въздействие постепенно ще изолират активните. тук тя се 
опира на опита и резултатите от своята експериментална практика. разру-
шаването на старата практика след 1989 г. доказва обаче, че без ръковод-
ство активните деца с отрицателно въздействие винаги имат върховенство 
в групата, което ги прави още по-отрицателно въздействащи. и наистина, 
няма нищо по-жалко от „свободна“ детска група, в която децата, без да 
имат организационни навици и устойчиви социално-нравствени ориенти-
ри, са оставени сами на себе си. оказва се, че ако играта не се развива под 
влияние на педагогическото взаимодействие, тя придобива чертите на 
тоталитарна йерархия с ниска степен на свобода (янакиева, 2008). 

д. Кр. димитров разглежда детската свобода във взаимна връзка с ге-
незиса на личността. той доказва, че субектът се развива чрез дейността, а 
за да се случи това, е необходимо детето отрано да встъпи в субект-субект-
ни отношения. те следва да получат условия за развитие и да са същност, 
която се проявява във всички моменти на взаимодействието на детето с 
децата, детската група, възрастните. най-голям принос има овладяването 
на системата на игровата дейност. със своята „най-дълбока, същностна 
характеристика – свободата – играта не само разкрива перспективата на 
бъдещето, а и осигурява най-важното условие за пълноценното развитие, 
личностно опознаване, себеутвърждаване и саморазвитие“ (димитров, 
2012). детерминантен фактор е педагогическият процес, който е органи-
зиран така, че саморазвитието да бъде най-важният ангажимент на детето 
към себе си; то е негово обществено задължение, подпомагано и стимули-
рано от педагозите.

прилагането на историческия подход показва, че българските педа-
гози винаги са приемали свободата като вътрешно състояние на детето, 
свързвали са я с развитието на волята, отговорността и субектността и са 
я определяли като необходимо условие за саморазвитието.
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Резюме: в статията се представя актуално теоретико-емпирично из-
следване на емпатията при децата от предучилищна възраст. емпатията е 
сред онези съществени личностни способности, които заемат важно място 
в ценностната характеристика на човека, в неговата социално-емоционал-
на и поведенческа култура, способства за социализацията и хармоничност-
та на взаимоотношенията. тя включва богата гама от чувства, изразяващи 
се в способността да съпреживяваш и съчувстваш, да си съпричастен и 
да изпитваш радост от постиженията и успехите на другите, „да гледаш 
с очите на друг, да слушаш с ушите на друг и да чувстваш със сърцето 
на друг“ (алфред адлер). емпатията е важна за всички сфери на между-
личностното общуване. тя благоприятства и допринася за поддържане на 
добър микроклимат в ежедневното общуване: в семейството, в групата на 
детската градина, в училищния клас, в работната или социалната среда 
като цяло. 

в настоящото изследване теоретично се обосновават психологически-
те и социално-емоционалните предпоставки на предучилищното детство за 
развитие на емпатийни чувства. значимостта на емпатията за личностното 
формиране на детето от предучилищна възраст се изразява в способността 
му емоционално да реагира и да откликва на преживяванията на другите 
(възрастни и връстници), да съчувства и да съпреживява, да разпознава и 
разбира чувствата на хората, с които общува. Формирането на базисни со-
циално-емоционални умения: да разбираш, че другият преживява емоции, 
различни от твоите; да се научиш да уважаваш чуждото желание и мнение; 
да изслушваш спокойно и търпеливо връстника; да играеш и учиш заед-
но с децата, осигурява по-добра и по-успешна адаптация и социализация в 
образователната среда и социокултурното пространство. изграждането на 
комплекса от социално-емоционални умения като интегративна сложност 
от чувства, качества и способности може да се постигне чрез единодействие 
и сътрудничество между значимите за детето възрастни, като най-ранните 
прояви на емпатийни чувства се насърчават в семейството. 
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Целта на проведеното емпирично изследване е да се проучи мнението 
на родители за детската емпатия. въз основа на анализа на отговорите от 
проведената анкета се конкретизират формите на емпатия и възрастовите 
характеристики на емпатийни прояви при децата от предучилищна възраст.

Ключови думи: емпатия, емпатийни прояви, предучилищна възраст, 
родители

EMPATHY IN PRESCHOOLERS

Assoc. Prof. Reni Georgieva Hristova-kotseva, PhD
St. Cyril and St. Methodius University of Veliko Tarnovo

Faculty of Pedagogy
Department of Preschool Pedagogy

Abstract: the article presents a current theoretical and empirical study of 
empathy in preschool children. empathy is among those essential personal abil-
ities that occupy an important place in the value characteristics of people, in 
their socio-emotional and behavioural culture, their ability for socialization and 
harmony of relationships. it includes a wide range of feelings, expressed in the 
ability to sympathize and commiserate, to relate to and rejoice in the achieve-
ments and successes of others, “to look with the eyes of another, to listen with 
the ears of another and to feel with the heart of another” (alfred adler). em-
pathy is important for all areas of interpersonal socialization. it favours and 
contributes to maintaining a good microclimate in everyday interactions: within 
the family, in the kindergarten group, in the school classroom, in the work or 
social environment.

the present study theoretically substantiates the psychological and so-
cio-emotional prerequisites of preschool childhood for the development of em-
pathic feelings. the importance of empathy for the personal development of the 
preschool child is expressed in his/her ability to react emotionally and respond to 
the experiences of others (adults and peers), to sympathize, to recognize and un-
derstand the feelings of people with whom he/she communicates. the formation 
of basic socio-emotional skills – to understand that someone may be experiencing 
emotions other than yours; to learn to respect the wishes and opinions of others; 
to listen calmly and patiently to your peers; playing and learning with children – 
provides better and more successful adaptation and socialization in the education-
al environment and socio-cultural space. building a set of socio-emotional skills 
as an integrative complexity of feelings, qualities and abilities can be achieved 
through mutual activity and cooperation between the adults that are important for 
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the child, with the family being the ones to encourage the earliest manifestations 
of empathic feelings.

the empirical study aims to examine parents’ views on child empathy. based 
on analysis of the answers from the survey, the forms of empathy and the age 
characteristics of empathic manifestations in preschool children are specified.

Keywords: empathy, empathic manifestations, preschool age, parents

емпатията е сред онези съществени личностни способности, които 
заемат важно място в ценностната характеристика на човека, в неговата 
социално-емоционална и поведенческа култура, способства за социализа-
цията и хармоничността на взаимоотношенията. тя включва богата гама 
от чувства, изразяващи се в способността да съпреживяваш и съчувстваш, 
да изпитваш радост от постиженията и успехите на другите, „да гледаш 
с очите на друг, да слушаш с ушите на друг и да чувстваш със сърцето 
на друг“ (алфред адлер). емпатията е важна за всички сфери на между-
личностното общуване. тя благоприятства и допринася за поддържане на 
добър микроклимат в ежедневното общуване: в семейството, в групата на 
детската градина, в училищния клас, в работната или социалната среда 
като цяло. 

немският философ rudolf Hermann lotzen (1817–1881) през 1848 г. 
употребява за първи път думата „емпатия“ на базата на древногръцката 
дума ἐμπάθεια (empatheia) – страст (радев 2013: 129). през 1909 англий-
ският психолог edward bradford titchener (1867–1927) използва термина 
„емпатия“ за „означаване на единно емоционално преживяване, „слива-
не“ на емоциите на две взаимодействащи си страни“ (десев 1999: 154). 
при формулиране на „емпатията“ е. титчанър обединява състоянията 
на съчувствие и съпричастност, използвани от е. Клифърд и т. липс. 
той съотнася емпатията към категорията на сложните чувства, при кои-
то състоянията на удоволствие и неудоволствие играят значителна роля. 
в съвременната психология при определяне на „емпатията“ се използва 
„английското значение на думата empathy – съчувствие, съпреживяне, 
умение да се поставиш на мястото на другия – емоционална отзивчивост, 
чувствителност към преживяванията на други хора, приобщаване към 
техния емоционален живот, разбиране и споделяне на психическите им 
състояния и преживявания“ (пак там: 153–154). 

термитът „емпатия“ е придобил много по-широко приложение и от-
давна не е обект на проучване само от психологическите науки, а пред-
ставлява интерес за всички науки, чиито изследвания са свързани с вза-
имоотношенията, общуването и комуникацията, защото съвременното 
общество все повече се нуждае от емпатични хора – чувствителни и от-



109

зивчиви, състрадателни и съпричастни, разбиращи и откликващи на дру-
гите до тях. 

през 80-те години на хх в. хауърд гарднър създава теория за мно-
жествената интелигентност, според която във всеки човек функционират 
различните типове интелигентност, които се проявяват в нееднаква сте-
пен при всеки индивид. в конкретизираните осем вида интелигентност 
авторът не откроява емпатията като самостоятелен конструкт, но тя би 
могла да се включи в междуличностната и вътреличностната интелигент-
ност. според известния български учен нели бояджиева „емпатията не се 
назовава, но може да се разглежда като компонент на междуличностната /
интерперсонална/ интелигентност. този вид интелигентност се изразява в 
умение за създаване и поддържане на интеракции с другите, за справяне 
с конфликтни ситуации и кореспондира с черти като екстравертност и от-
критост, способност за съчувствие и оказване на емоционална подкрепа. 
вътрешноличностната интелигентност е „познанието за вътрешния об-
лик на човек: достъпа до собствения емоционален живот, диапазона от 
чувства, способността тези чувства да се разграничават едно от друго и 
накрая да се назоват, да се изведат като средство за разбиране и ръко-
водене на поведението на човека“ (gardnеr, 2014: 29–30, по бояджиева, 
2020). заключението е, че междуличностната интелигентност дава въз-
можност на индивида да разбира другите хора и да работи с тях, а вътре-
личностната – да разбира самия себе си и да работи със себе си (бояджи-
ева, 2020: 65). при дефиниране на емоционалната интелигентност питър 
солови извежда пет основни области и придава съществена важност на 
„признаване емоциите на другите – емпатията“ като „може би най-ос-
новната човешка способност“. световноизвестният теоретик на емоцио-
налната интелигентност – даниел голман, характеризира емпатията като 
„едно от основните социални умения – умението да разбираш чувствата 
на другите, да възприемаш нещата от тяхната гледна точка и да уважаваш 
разликите в начина, по който хората усещат нещата. взаимоотношенията 
с другите също са обект на внимание, включително да се научиш да ги 
изслушваш и да задаваш правилните въпроси, да правиш разлика между 
думите и действията на другите и собствените си реакции и преценки, да 
утвърждаваш гледната си точка спокойно, вместо да прибягваш до гняв и 
агресия, да се научиш да си сътрудничиш с другите, да разрешаваш кон-
фликти и да постигаш компромиси“ (голман, 2011: 360).

емпатията може да се определи като съществен компонент на емоцио-
налната интелигентност, включващ сложни интегративни социално-емо-
ционални способности и умения за възприемане, разбиране и съпрежи-
вяване на вътрешния свят на другия до теб – емоционална отзивчивост, 
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съпричастност и разбиране на неговите преживявания, мисли и чувства, 
подпомагащи взаиморазбирането, партньорството и сътрудничеството.

предучилищният период е сензитивен за личностното израстване 
на детето и редица изследвания на психолози на детската възраст дават 
основание да определим сензитивността на предучилищното детство и 
при формирането на емпатийност. Френският психолог Анри Валон при 
характеризиране на емоционалното развитие на детето обръща вни-
мание на еволюцията на емоционалната му отзивчивост към чувствата 
на възрастните и децата. психологът изтъква, че първите емоционални 
контакти и реакции на детето се проявяват по подражание, като емоцио-
налното заразяване. през втората година то влиза в „ситуация на симпа-
тия“. ситуацията на симпатия го подготвя за „ситуацията на алтруизъм“. 
на етапа на алтруизъм (4–5 години) детето се научава да съпоставя себе 
си с другия, да предвижда последствията от своето и другото поведе-
ние. авторът разкрива, че психическото развитие на детето преминава от 
по-нисшите форми на емоционално реагиране към по-висшите морални 
форми на отзивчивост (валлон, 2001). етапност в емпатийните прояви и 
връзката им с нравствеността установява и изследователят на емпатията 
Мартин хофман. според него „моралът се корени тъкмо в емпатията, тъй 
като именно съчувствието спрямо потенциалните жертви – хора, които из-
питват болка, в опасност са или преживяват тежки лишения, – а съответно 
и споделянето на тяхното страдание кара околните да направят нещо, за 
да им помогнат“ (по голман, 2011: 152). при проследяване развитието 
на емпатията Мартин хофман констатира, че с увеличаване на възрастта 
формите и начините за изразяване на емпатия се усложняват, стават по-
осъз нати и по-изразителни. за едногодишните деца е характерна глобал-
на емпатия – „при това емпатийно отношение се открива връзката между 
чувствата и потребностите на детето и чувствата и потребностите на тези, 
които се грижат за него (хофман, 1983)“ (по стаматов, 2000: 322). на тази 
възраст детето изпитва само дистрес, като изразява своето отношение към 
болката на другото дете и започва да плаче, или изживява неговата болка 
като своя. „независимо че емпатията се открива при децата през първата 
година, това не е типична реакция. след първата си година децата започ-
ват да диференцират по-добре чувствата и неразположенията, породени 
от чуждия дистрес. те осъзнават, че другите могат да имат чувства, които 
ги нараняват, и че те могат да изразяват и преживяват чувства. детето 
разбира чувствата на другите, както и необходимостта от утеха, но то не 
може да преобразува това разбиране в действие, което би подпомогнало 
тяхната проява“ (пак там). в емпатийните прояви на двегодишните деца 
присъства емоционалният компонент – разбират, че другите също изпит-
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ват чувства и проявяват отзивчивост с типичните за тази възраст дейст-
вия, – прегръщат, галят, успокояват; предлагат играчка или лакомство. на 
тази възраст все още не се демонстрира поведенческият компонент на ем-
патията. 

след третата си година детето става чувствително към това, че перс-
пективата на другия е неповторима и че чуждото отношение – възприема-
не и преживяване на ситуацията, може да е много по-различно от негово-
то. това разграничаване е причина за изграждане на един по-адекватен 
отговор на чуждия дистрес (стаматов, 2000: 322). в периода на преду-
чилищното детство разширяването и усъвършенстването на познавател-
ния, социалния и емоционалния опит обогатява емпатийните чувства и 
съответстващите начини за тяхното изразяване. „например 6-годишно 
дете може да осъзнае, че при определени обстоятелства по-добре би било 
човекът, който страда, да бъде оставен сам, отколкото да се направи нещо 
за него или да се избере подходящото време, за да бъде утешен и да се 
откликне на неговата болка. оценката на чуждия дистрес е много по-обек-
тивна“ (стаматов, 2000). по-адекватното и по-обективното оценяване и 
реагиране на чуждия дистрес при шестгодишните деца показва, че емпа-
тията се проявява като интегративно взаимодействие на емоционалния, 
когнитивния и поведенческия елемент. 

учените, изследващи емпатията, я определят като сложна структура, 
включваща следните компоненти: 

 − емоционален компонент, изразяващ се в способността да се разпоз-
нава и разбира емоционалното състояние на друг човек;

 − когнитивен компонент, проявяващ се в способността да възприе маш 
и разбираш вътрешния свят на другия – чувствата, мислите, постъп-
ките (действията) – и да проявяваш отношение (отзивчивост);

 − поведенчески компонент, показващ практическата готовност на де-
тето за адекватни взаимоотношения с възрастни и връстници, кои-
то облекчават страданието на друг човек. 

емпатията функционира чрез единството на трите компонента (емо-
ционален, когнитивен, поведенчески), като всеки един от тях се проявява 
в съответствие с динамиката на психо-функционалното и социално-емо-
ционалното развитие в предучилищното детство.

значимостта на емпатията за личностното формиране на детето от 
предучилищна възраст се изразява в способността му емоционално да ре-
агира и да откликва на преживяванията на другите (възрастни и връстни-
ци), да съчувства и да съпреживява, да разпознава и разбира чувствата на 
хората, с които общува. Формирането на базисни социално-емоционални 
умения: да разбираш, че другият преживява емоции, различни от твоите; 
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да се научиш да уважаваш чуждото желание и мнение; да изслушваш спо-
койно и търпеливо връстника; да играеш и учиш заедно с децата, осигу-
рява по-добра и по-успешна адаптация и социализация в образователната 
среда и социокултурното пространство. изграждането на комплекса от 
социално-емоционални умения като интегративна сложност от чувства, 
качества и способности може да се постигне чрез единодействие и съ-
трудничество между значимите за детето възрастни, като най-ранните 
прояви на емпатийни чувства се насърчават в семейството. емпатията, 
която родителите проявяват както към детето, така и към другите, е оп-
ределяща при формиране на детската емпатийност, тъй като примерът на 
възрастните е еталон, който се приема, следва и пренася във взаимоотно-
шенията с другите (възрастни и връстници).

при възпитаването на емпатия е важно да се знае отношението на ро-
дителите към емпатийните прояви на детето. затова с родители на деца от 
3- до 6-годишна възраст, посещаващи детска градина в гр. враца, гр. бо-
тевград и гр. Монтана, се проведе анкетно проучване. 

Целта на проведеното емпирично изследване е да се проучи мнението 
на родители за детската емпатия. 

анкетата включва три групи въпроси, като от предложените три въз-
можности за всеки отговор се посочва една от проявите на емпатия – „чес-
то“, „понякога“, „никога“. 

въз основа на анализа на отговорите от проведената анкета се очерта-
ват само тези емпатийни прояви, които открояват спецификите на тяхното 
изразяване във възрастов план. в бъдеща публикация ще бъде представен 
подробен анализ на резултатите от анкетното проучване и ще бъдат изве-
дени възрастовите характеристики на емпатията при децата от предучи-
лищна възраст. 

въз основа на анализа на отговорите от проведената анкета се очер-
тават възрастовите характеристики на емпатийни прояви при децата от 
предучилищна възраст:

първата група включва въпроси, свързани с емоционалната, когни-
тивната и поведенческата отзивчивост на детето към другите: проявява 
интерес към емоционалното състояние на друго дете; емоционално реа-
гира и се идентифицира с него; активно се включва в ситуацията, като 
се опитва да помогне, да успокои другото дете. децата, чиито прояви на 
емпатия са ранжирани от техните родители с „често“ и „понякога“, показ-
ват висока степен на емпатийност. тяхната емпатия е комплексен израз на 
емоционално възприемане и разбиране, на отзивчивост и съпричастност, 
на желание за оказване на помощ и проява на съчувствие и състрадател-
ност. такава емпатия проявяват по-голяма част от 6-годишните деца, от-
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белязана е и при 5-годишните, забелязва се и при се 4–годишните, макар 
че техният процент в сравнение с този на 5–6-годишните е сравнително 
по-нисък.

втората група въпроси са насочени към разкриване на действията 
на детето: реагира на преживяванията на другото дете и го успокоява, 
като му говори „Аз не плача“; изразява съчувствие, но очаква похвала, 
одобрение, подкрепа от възрастния; съобщава на възрастния колко съ-
жалява, че не е помогнало на приятелчето си. в тази група попадат деца-
та, чиито родители са отговорили с „често“ и „понякога“. това са предим-
но 3–4-годишни, чиито емпатийни чувства се свеждат до вътреличностна 
емпатия, която съответства на егоцентричността на възрастта. налице е 
емоционална отзивчивост към преживяванията на другото дете, но в съ-
щото време търси, очаква и се стреми да получи одобрение и похвала от 
възрастния за проявеното съчувствие.

третата група въпроси, са свързани с изясняване на детските ини-
циативи и активности при изразяване на емпатия: спокойно наблюдава 
отстрани дете, което преживява някакво състояние; застава до него и 
безпомощно гледа ту възрастния, ту детето; проявява съчувствие само 
когато възрастният го помоли (успокоява го, прегръща го). тези прояви 
показват ниско ниво на емпатия и са отбелязани от родителите на 3-го-
дишни деца. те разбират, че с другото дете се случва нещо, но не проявя-
ват интерес към емоционалното му състояние и не знаят как да покажат 
съпричастност и съчувствие.

за заключение ще използвам казаното от барак обама: „да се научим 
да стоим на мястото на другия, да виждаме през неговите очи, така за-
почва мирът. и от вас зависи да направите това. емпатията е качество на 
характера, което може да промени света.“
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Резюме: публикацията очертава и утвърждава водещата роля на дет-
ския учител в процеса на проектиране на педагогическо взаимодействие, 
осигуряващо емоционално благополучие и стимулиращо смислена, разви-
ваща и естествено желана детска активност, базирана на ценностни и ди-
намично надграждащи се позитивни взаимоотношения учител – дете. при-
емайки за ключово ученето чрез преживяване и личностнозначим детски 
опит, учителят с много по-голяма лекота съумява да постави в центъра на 
педагогическото взаимодействие детето с неговите разнолики психичес ки, 
физически и поведенчески особености, преживявания, потребности, ин-
тереси, качества, знания, умения, отношения, постижения, способности, 
таланти, затруднения и т.н. познаването и динамичното съблюдаване на 
развитието на индивидуалния потенциал на всяко дете едновременно със 
зачитането на ценността и самочувствието на всички останали деца в гру-
пата са базисна предпоставка за ефективно личностнозначимо взаимо-
действие с децата. 

Ключови думи: детски учител, личностнозначимо педагогическо взаи-
модействие, позитивни взаимоотношения учител–дете, наблюдението като 
метод, проследяване напредъка на детето, антидискриминация
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Abstract: this publication outlines and substantiates the leading role of the 
kindergarten teacher in the process of planning pedagogical interactions that 
ensure emotional well-being and stimulate meaningful, developing and natural-
ly-desired child activity, based on valued and dynamically-improving positive in-
terrelations between teacher and child. taking into account the key role of learn-
ing through experience and children’s personally-significant experiences, the 
teacher will easily be able to centre the pedagogical interaction around the child 
and his/her varied mental, physical, and behavioural peculiarities, experiences, 
needs, interests, qualities, knowledge, skills, attitudes, achievements, abilities, 
talents, difficulties, etc. Knowing and dynamically tracing the development of 
each child’s individual potential while also taking into account the preciousness 
and self-confidence of all other members of the group is a fundamental prerequi-
site for effective personally-significant interaction with children.

Keywords: kindergarten teacher, personally-significant pedagogical interac-
tion, positive interrelations between teacher and child, observation as a method, 
tracing the child’s progress, anti-discrimination

Въвеждане в проблематиката: ролята на учителя в 
качественото предучилищно образование 

през последните десетилетия сме свидетели на дълбоки промени в 
общественото отношение и конкретните очаквания от образователните 
институции в световен мащаб. ако в миналото децата са възприемани 
като пасивни приемници на знания и обекти на въздействие, то днес се 
акцентира на активната роля на обучаемия в развиваща среда на интен-
зивно педагогическо взаимодействие чрез градивна комуникация. съвсем 
логично е парадигмите за личностно ориентирано обучение и образова-
ние да отключват нови очаквания към педагозите, които съответно водят 
и до необходимостта от изграждане на нови компетентности както у бъде-
щите, така и у действащите учители (енгелс-Критидис, 2017). 
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Макар представата за същността на добрия, качествен детски учител 
да съдържа в себе си едно ядро от категорични и – така да се каже – веч-
ни конотации, влиянието на етапа на развитието на обществото, и осо-
бено динамиката на съвременния живот, е неизбежно (пак там). osaďan 
& Hanna (2015) много точно определят потребността „поколението на 
двадесет и първия век да се научи как ефективно да се справя в свят, къ-
дето информацията пътува със скорост, близка до скоростта на светлина-
та, фактите могат да бъдат открити за секунди..., а четенето, писането и 
смятането вече не са достатъчни, за да успееш в кариерата и в живота…“. 

въпреки несъмнените успехи и напредъка на техническите и мето-
дическите умения на учителите (включително и на предучилищните пе-
дагози), демонстрирани в последните две години (март 2020 – март 2022) 
на периодично взаимодействие с децата от разстояние в електронна среда 
по време на пандемичната обстановка, породена от коронавирус кризата, 
ситуацията показа, че учителят продължава да играе ключовата си човеш-
ка роля в образованието и дори и най-модерните технически средства и 
платформи не биха могли да го заместят.

енгелс-Критидис (2017) разглежда качественото предучилищно обра-
зование като съвкупност от качеството на редица взаимносвързани компо-
ненти – образователни политики и стандарти; управление на директора; 
развиваща образователна среда; учебни помагала; взаимодействие с ро-
дителите, с общността/общностите и т.н. безспорно обаче най-значима 
си остава ролята на личността на детския учител – професионалната му 
подготовка, от една страна, и неговите личностни качества – от друга.

Wang et al. (2011: 331) твърдят, че качеството на взаимодействието е 
свързано със знанията, вярванията и нагласите, които учителите внасят в 
професията. la Paro et al. (2012) специално изтъкват и централната роля 
на учителя за качеството на образователния процес в класната стая, осо-
бено на индивидуалните характеристики на педагога, които се разглеждат 
като предпоставки за ефективността на преподаването. същият екип от 
автори подчертават резултати от скорошни изследвания, фокусирани вър-
ху взаимодействието учител – дете, като твърдят, че тези взаимодействия 
играят значима роля за детското развитие.

Ключовата роля на позитивните и градивни 
взаимоотношения учител – дете 

в духа на демократичните постановки, при енгелс-Критидис (2020) 
детето е поставено в центъра с неговите разнолики психически, физичес-
ки и поведенчески особености, преживявания, потребности, интереси, ка-
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чества, знания, умения, отношения, постижения, способности, таланти, 
затруднения и т.н. във фокуса стои осигуряването на емоционално благо-
получие и стимулирането на смислена и естествено желана детска актив-
ност на базата на ценностните, позитивни и градивни взаимоотношения 
учител – дете, като за ключово се приема ученето чрез преживяване и 
личностнозначим детски опит.

проучвания по темата още при Pianta (1997) потвърждават важността 
на взаимоотношенията между деца и учители с цел развитие на умения в 
областта на партньорските отношения, на емоционално развитие и само-
регулация, внимание, мотивация, решаване на проблеми и самоувереност.

съвсем логично все повече се задълбочава ролята на учителите и тях-
ното възприемане като „втори родители“ (osaďan & burrage, 2013: 498) 
главно поради факта, че наред със семейството именно тези възрастни се 
чувстват отговорни не само за разширяването на техния интелектуален 
капацитет, но и за възпитаването на адекватното им поведение. това би 
могло да се случва успешно само ако са налице позитивни и градивни 
взаимоотношения между учителите и децата. 

Pianta, Steinberg, & rollins (2009) изследват отношенията между 
учителя и децата в контекста на адаптацията на вторите към учебната 
среда. деца, с които учителите в детската градина са имали положителна 
връзка, през пролетта на първи клас са били отчетени с много по-доб-
ро развитие, отколкото е предсказано на базата на учителската оценка 
от последната година в детската градина, като обратното също е вярно. 
друг набор от анализи разглежда мнението на учителите във втори клас 
за адаптиране на детето и взаимоотношенията между деца и учители в 
две групи в детската градина. децата с топли и близки комуникативни 
взаимоотношения с детските си учители са били по-успешно приобщени 
и са имали по-позитивни взаимоотношения с деца и учители във втори 
клас, отколкото тези с отрицателни и зависими такива. резултатите още 
веднъж подкрепят мнението, че взаимоотношенията на децата с учите-
лите са важен компонент на адаптацията към образователната среда и че 
те могат да изиграят роля за отклоняване на хода на развитието в учи-
лищния контекст.

учителите, които демонстрират търпение, познаване на техниките за 
взаимодействие, способност да си сътрудничат с интердисциплинарни 
екипи и имат позитивно отношение към децата, включително и тези със 
специални нужди, могат да окажат положително въздействие върху успе-
ха на подрaстващите (Sherman, rasmussen & baydala, 2008). 

Както вече споменахме в началото, новите очаквания към педагога 
водят и до необходимостта от изграждане на нови компетентности, но не 
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трябва да забравяме, че както твърди рашева-Мерджанова (2012), „прес-
труктурирането на възгледите и изискванията към човек и образование“ 
неминуемо би трябвало да води до качествено трансформиране на „ком-
плекса ключови компетентности на съвременния учител, за да е адекватен 
педагогическият му професионален облик“, а не учителят да бъде непре-
къснато натоварван с нови и нови отговорности, често отдалечаващи го 
от качеството на взаимодействието му с децата. следователно, макар и 
широката основа на знанията, уменията, компетенциите и квалификаци-
ите на детските учители да е необходима, нагласата за отиване в ненуж-
ни крайности не е приемлива. Както твърди рашева-Мерджанова (2012), 
„еволюцията на професията следва да води след себе си и промяна в ком-
петентностните приоритети“, а не само да наслагва нови и нови отговор-
ности, които в даден момент биха могли да попречат на учителя да се 
фокусира върху основната си функция – а именно градивните позитивни 
взаимоотношения с децата и „осигуряването на индивидуален образова-
телен напредък на всяко дете“ (енгелс-Критидис, 2020).

Както е видно от всичко, казано дотук, в настоящата публикация се 
поддържа тезата, че основната роля на учителя не е просто да доставя ин-
формация, а „да накара децата да се чувстват значими, както и да усещат, 
че имат насреща си възрастен, който никога няма да се откаже от тях; по-
зитивните взаимоотношения учител–деца са среда за ученето, също как-
то въздухът е среда за разпространението на звука … и никакво значимо 
учене не би могло да се постигне без значими взаимоотношения“ (James 
P comer, цит. по Woo, 2017). 

Учителят в антидискриминативните личностнозначими 
отношения с детската група

енгелс-Критидис (2020) обръща сериозно внимание и на един друг 
момент: подчертава се изключителната важност на персонализирания 
подход, гарантиращ оптимална изява на потенциала на всяко дете и оси-
гуряващ неговото емоционалното благополучие и активно включване в 
педагогическото взаимодействие, както и всеки път да се прилага при 
зачитане и уважение на всички останали участници в детската група. 
това означава, че разширяването на възможностите за индивидуалния 
образователен напредък и персоналната подкрепа от страна на учителя 
не трябва да накърняват личността на останалите деца в групата. този т.
нар. от енгелс-Критидис (2020) „антидискриминационен“ момент е по-
сочен като един от ключовите концептуални положения на предложения 
там вариативно-динамичен модел за индивидуализирано педагогическо 
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взаимодействие, базиран на учене чрез преживяване и личностнозначим 
опит.

Когато говорим за дискриминация, е необходимо да сверим разбира-
нията си в тази връзка и най-точното място за това е законът за защита от 
дискриминация (изм. 2006): член 4 (2) гласи, че „пряка дискриминация е 
всяко по-неблагоприятно третиране на лице на основата на пол, раса, на-
родност, етническа принадлежност, човешки геном, гражданство, произ-
ход, религия или вяра, образование, убеждения, политическа принадлеж-
ност, лично или обществено положение, увреждане, възраст, сексуална 
ориентация, семейно положение, имуществено състояние или на всякакви 
други признаци, установени в закон или в международен договор, по кой-
то република българия е страна, отколкото се третира, било е третирано 
или би било третирано друго лице при сравними сходни обстоятелства“. 
член 4 (3) разглежда непряката дискриминация като поставяне на лице на 
основата на посочените по-горе признаци в по-неблагоприятно положе-
ние в сравнение с други лица чрез привидно неутрална разпоредба, кри-
терий или практика.

следователно антидискриминацията съобразно горните определения 
би могло да бъде тълкувана като такова отношение към децата, което не 
допуска прояви на пряка и косвена дискриминация. на пръв поглед звучи 
парадоксално, когато говорим за индивидуализация, тъй като там именно 
е необходим особен поглед към всяко дете, като се имат предвид неговите 
възможности и потребности. границата обаче е много тънка и е важно 
детският учител да бъде много деликатен и да осигури оптималната сре-
да, при която да насърчава развитието на индивидуалния потенциал, без 
да накърнява достойнството нито на детето, към което е насочено инди-
видуализираното взаимодействие в дадения момент, нито на някое от ос-
таналите деца. 

неслучайно boat, dinnebeil & bae (2010: 4) обръщат внимание, че при 
използването на индивидуализиращите образователни технологии или 
възпитателни взаимодействия е много важно да не се фокусира погледът 
върху конкретни деца и да не се насърчава тяхната зависимост, когато 
случаят го изисква, тъй като обръщането на внимание върху разликите 
между помощта, която децата получават, би могло да намали вероятност-
та за участие на децата, към които се отнася дейността. Когато учителят 
планира намеса, винаги е необходимо да си задава въпроса „доколко стра-
тегията е подходяща за даденото дете?“.

необходимо е детските учители да търсят такива технологични ре-
шения за постигане на индивидуализация и/или диференциация на об-
разователните цели, които да спомагат за създаването на условия за емо-
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ционална удовлетвореност и преобладаващо положителни преживявания 
у всички деца в процеса на взаимодействие. това несъмнено би довело 
до по-висока мотивация за включване в организирани дейности, както и 
по-голям развой на личната детска инициатива.

Динамичното съблюдаване от учителя на индивидуалния 
потенциал на всяко дете: ключова предпоставка за 
овладяването на личностнозначим детски опит

уникалността на детето и неговия многопосочен личностен потен-
циал поставя индивидуалните различия в позиция на огромен ресурс, кой-
то е необходимо учителите да използват целенасочено и активно с оглед 
на положителната перспектива в развитието на всяко дете (енгелс-Крити-
дис, 2020). 

Както Колева (2013) изтъква, връзката между педагога и детето във 
всяка ситуация, преднамерена или не, е задължително индивидуализира-
на – тогава резултатите са разпознаваеми и могат да се оценяват от педа-
гога. 

подобна теза е защитена и развита в цялостна система от критери-
ални равнища и показатели за изследване от енгелс-Критидис (2020). и 
Колева (2013), и енгелс-Критидис (2020) обръщат специално внимание на 
значението на овладяването от педагога на компетенции за опознаване на 
индивидуалността на конкретното дете. 

във всяко педагогическо взаимодействие е необходимо учителят да 
прави точна преценка кое от вече познатото да изведе като базисно, въ-
веждащо в новото знание/умение/отношение, като не забравя, че в една 
детска група, дори и организирана на възрастов принцип (както е в бъл-
гария), индивидуалните пластове може да са много повече, отколкото са 
на брой самите деца в групата (пак там: 169). за да е успешен в това свое 
начинание, учителят е важно активно да прилага неструктурирано и ес-
тествено психолого-педагогическото наблюдение на децата като изследо-
вателски метод в работното си ежедневие, който в най-голяма степен поз-
волява проследяване в динамика на развитието на психичните процеси 
и свойства, както и на напредъка и постиженията на децата по посока на 
заложеното образователно съдържание. адекватното индивидуализиране 
на целите на педагогическото взаимодействие не би било възможно, ако 
учителят не познава в дълбочина емоционалните, социалните, познава-
телните, двигателните и естетическите потребности на всяко дете. 

за успешното приложение на психолого-педагогическото наблюдение 
като метод е много важно детските учители да развиват наблюдателността 
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и впечатлителността като личностни качества, да се стараят да бъдат 
обективни и непредубедени в своите преценки за конкретни постъпки и 
постижения на децата (пак там: 172) познавайки особеностите и потреб-
ностите на всяко дете, насърчаващият учител добре знае, че направените 
констатации всеки път се отнасят за конкретна ситуация и даден мо-
мент. подобна гъвкавост на учителското мислене е с особена значимост – 
тя представлява именно онази динамичност на учителската гледна точка 
по посока на възприемането и адекватното интерпретиране на огромния 
потенциал, който всяко дете носи; неробуването на предразсъдъци във 
връзка с това какво може и какво не умее дадено дете; липса на поставена 
горна граница в очакванията към познавателните възможности на отдел-
ните деца и т.н. 

учители, които са добре запознати с образователните потребности на 
децата, непрекъснато търсят начини да подкрепят тяхното учене (boat, 
dinnebeil & bae, 2010: 3). повечето деца са по природа любопитни относ-
но тяхната среда и с удоволствие участват в учебни дейности. въпреки 
това за някои деца е трудно да се установи какво би могло да ги мотивира 
да участват повече. учители, които обръщат внимание на това какво деца-
та правят и казват, обикновено могат да разберат какво ги мотивира. 

наблюдението помага на учителите да планират и въвеждат смислено 
образователно съдържание, както и да използват адекватни методи на пе-
дагогическо взаимодействие. необходимо е учителите да анализират и да 
използват данните, които събират, за да определят дали педагогическите 
им стратегии са ефективни и да предприемат промени, ако данните сочат, 
че не е така (boat, dinnebeil & bae, 2010). неслучайно предпочитаме да 
не използваме думата „преподавам“, а да казваме, че „помагаме на децата 
да учат“. учителят често е помощник, катализатор, осигуряващ възмож-
ности, който знае кога и как да подкрепи общото развитие, но също така и 
да разпознае критичните моменти, когато децата имат нужда от директна 
или пък планирана помощ. важно е и да се фокусираме по-скоро върху 
това какво дадено дете прави и казва, отколкото върху това, което не може 
да направи (bruce и др., 2015).

анализът на Колева (2013: 35–51) върху концептуалните параметри 
на проблематиката индивид, индивидуалност, личност и конкретно върху 
спецификата им в детска възраст също така убедително дефинира воде-
щите насоки на педагогическата дейност – „наблюдение за опознаване на 
детето“, на неговите индивидуални характеристики и специфичен процес 
на развитие. 

според bruce и др. (2015) наблюдението като метод, съпътствано от 
коректно водени записки, е абсолютно необходимо, за да разберем връзка-
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та между развитие и учене; ако не го направим, ние няма да знаем как да 
работим успешно с децата и техните семейства. 

boat, dinnebeil & bae (2010: 3) смятат, че ефективното индивидуали-
зиране на обучението е цикъл, който включва познаване на всяко отдел-
но дете, познаване на ефективни обучителни стратегии и определяне на 
това дали изборът на стратегия е допринесъл за ученето на детето. важна 
стъпка в този цикъл на индивидуализирано взаимодействие е проследя-
ването и документирането на напредъка на децата – еднакво важен етап с 
това да се избере най-подходящата стратегия (Pretti-Frontczak & bricker, 
2004, цит. по boat, dinnebeil & bae, 2010: 3). без тази стъпка капацитетът 
на учителите да имат смислен ефект върху ученето на децата се миними-
зира и се губи време. пак според boat, dinnebeil & bae (2010) процесът на 
определяне на ефективността на обучението трябва да се основава върху 
данни и да документира ученето на децата. за да се постигне това:

• на първо място трябва да се осигури време на стратегията да про-
работи – в повечето случаи смисленото учене не се случва за един 
ден.

• впоследствие трябва да се определи най-добрият начин да се съби-
рат и използват данни за детското учене. 

bruce и др. (2015) обръщат внимание и факта, че е много важно да 
прилагаме научен подход при воденето на записки относно поведението и 
напредъка на децата. в интервю на bbc Horizon (1981) забележителният 
физик на хх в. ричард Файнман, носител на нобелова награда, казва, че 
по-трудно се възприема и анализира истинската и полезната информация 
за развитието и обучението, отколкото изучването на атома. благодарение 
на своите коректно водени и полезни записки ние можем да оценим адек-
ватно прогреса на децата.

Заключение

несъмнено наред с професионалните компетентности на детския 
учител в основата на качественото образование стои неговата личност и 
това с още по-голяма сила важи за предучилищните педагози. особено 
значими са позитивните и подкрепящи взаимоотношения, които учителят 
гради с децата, съумявайки да утвърди уникалността на детската личност, 
едновременно зачитайки ценността и самочувствието на всички останали 
деца в групата. познаването и динамичното съблюдаване на развитието 
на индивидуалния потенциал на всяко дете е ключова предпоставка за 
ефективно и едновременно индивидуализирано и антидискриминативно, 
личностнозначимо взаимодействие с децата.
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Резюме: психолого-педагогическите постановки, формулиращи и днес 
визията и мисията на предучилищната образователна институция, насочват 
фокуса към изискванията на съвременния модел на професионална компе-
тентност на детския учител. професионалната компетентност на детския 
учител следва да бъде анализирана тристранно: (1) като процес на непре-
къснат стремеж за професионална самоактуализация; (2) като резултат на 
професионалната ефективност на педагога; (3) като педагогическа страте-
гия за насърчаване на личната и социалната идентичност на детето в преду-
чилищна възраст. постъпвайки в детската градина, детето се нуждае преди 
всичко от сигурност и удовлетворяването на тази потребност е възможно 
единствено в живия контакт между детето и педагога. осигуряването на 
условия за психичен комфорт и социална адаптация изисква детският учи-
тел да подкрепи включването на детето като участник в педагогическото 
взаимодействие не само физически, но и словесно. това извежда комуни-
кативната компетентност на детския учител като първостепенен ресурс 
при организирането на специфичните развиващи дейности с децата. този 
факт обяснява търсенето и заимстването на механизми, чрез които слово-
то на учителя „оживява“, т.е. – словото се превръща в активно, логично, 
последователно и органично ефективно действие. настоящата публикация 
фокусира вниманието върху необходимостта от педагогически умения за 
словесна действеност у учителя в детската градина, които придобиват ка-
чеството на надграждащи професионалните компетенции за педагогическо 
общуване, разбирано в класическия дискурс и практико-приложен контекст 
на психолого-педагогическата наука. Като метапедагогическа компетент-
ност словесната действеност създава условия за реализиране на словес-
ното общуване с детето в предучилищна възраст на ново равнище, защото 
действено-емоционално обогатеното слово на учителя придобива степен на 
интенция, която гарантира максимален ефект при педагогическите ситуа-
ции в детската градина.
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Abstract: Psychological and pedagogical stipulations, formulating even to-
day the vision and mission of the preschool educational institution, direct the 
focus to the requirements of the modern model of professional competence of the 
children’s teacher. the professional competence of the children’s teacher should 
be analyzed in three ways: (1) as a process of continuous striving for professional 
self-improvement; (2) as a result of the professional efficiency of the pedagogue; 
(3) as a pedagogical strategy for promoting the personal and social identity of 
the preschool child. entering the kindergarten, the leading requirement of the 
child is the need for security and this can only be achieved through live contact 
between the child and the teacher. Providing conditions for mental comfort and 
social adaptation requires the children’s teacher to support the inclusion of the 
child as a participant in pedagogical interaction not only physically but also ver-
bally. this raises the communicative competence of the children’s teacher as a 
primary resource in organizing specific developmental activities with children. 
this fact explains the search for and borrowing of mechanisms through which the 
teacher’s word “comes to life“, i.e. speech becomes an active, logical, consistent 
and organically effective action. this article focuses on the need for pedagogical 
skills for verbal activity in the kindergarten teacher, which acquire the quality of 
building professional competencies for pedagogical communication, understood 
in classical discourse and practical-applied context of psychological and peda-
gogical science. as a metapedagogical competence, verbal activity creates con-
ditions for the realization of spoken communication with the preschool child at a 
new level, because the active-emotionally enriched speech of the teacher acquires 
a degree of intention that ensures maximum effect in pedagogical situations in 
kindergarten.

Keywords: preschool education, communicative competence, verbal activity
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Комуникативната компетентност на детския учител като 
първостепенен ресурс

професионално-педагогическата компетентност на детския учител 
следва да отразява и реализира идеи, принципи и поведения, които да до-
лавят в пълнота посоката, едновремеността, динамиката и многообрази-
ето в развитийните измерения на детето. основателно се изтъква, че в 
индивидуалния механизъм на интернализация социалното конструиране 
на реалността за детето е възможно само при осигурено своевременно и 
адекватно партниране от страна на възрастните (бъргар, лукман, 1996). 
тази констатация би била непълноценна без уточнението, че детето в 
пред училищна възраст се нуждае от специално подготвен възрастен – 
професионалист. 

в осигуряването на игрово, възпитателно, социализиращо и образо-
вателно пространство д. димитров визира смисъла и целите на детската 
градина в контекста на амплификация на детското развитие. той подчер-
тава, че възпитанието се осъществява с реални партньори и от степента 
на тяхното автентично общуване „лице в лице“ и актуално преживяване 
„тук и сега“ се изгражда като „многопластова социо-семиотична практи-
ка“ (димитров, 2012: 44). това извежда комуникативната компетентност 
на детския учител като първостепенен ресурс при организирането на спе-
цифичните развиващи дейности с децата.

педагогическото майсторство предполага учителят да притежава 
способности за автентична, пълноценна и ефективна комуникация с де-
цата. Като образователна институция детската градина е „реалността“, 
посредством която се разгръщат социализиращите влияния в детството. 
Като обективна социална реалност детската градина задава и същевре-
менно стимулира качеството на възможностите (способности и умения) 
на детето за адекватен отговор на предизвикателствата във всекидневие-
то. тези постижения на детето се формират върху основата на перманент-
ното общуване с другите (първо – възрастните, после – връстниците), в 
което приоритетно се залага интернализирането на социалноприемливите 
форми на взаимодействие: потребността от доброжелателно внимание и 
уважение към другите; сътрудничеството, стремежът към съпреживяване 
и взаимосъгласуване на действия, постъпки и оценки с постепенно насоч-
ване към разбираеми нравствени норми и ценности.

посочените постановки, формулиращи и днес визията и мисията на 
предучилищната образователна институция, насочват анализа към из-
искванията на съвременния модел на професионална компетентност на 
детския учител. 
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Разнообразният ролеви сценарий на детския учител 

иманентен признак на учителската професия в предучилищната об-
разователна институция е постигането на успех в развитието на самосъз-
нанието, което се повлиява от самостоятелната дейност на детето и от 
общуването с другите. това изисква оползотворяване на професионални 
педагогически умения в процеса на общуването, които се разпознават 
в разнообразния ролеви сценарий, през който функционира педагогът: 
„като източник на оценъчни въздействия; като еталон за сравнение; като 
дейностен експерт, притежаващ набор от ефективни средства и способи 
за продуктивна дейност“ (пак там: 37). в съгласие с това изпълнението 
на задачите, свързани с разгръщането на детския потенциал от страна на 
детския учител, изисква високо равнище на овладени умения за словесно 
общуване. 

персоналната словесна изява на учителя в детската градина е израз на 
степента на овладяване на двуизмерната перспектива на комуникативния 
процес при педагогическото взаимодействие: от една страна – комуника-
ция, разположена върху основата на автентичното уплътняване на профе-
сионалната роля на педагог; от друга страна – комуникация, разположена 
в диалогичното партниране с детето/децата. 

Като субективен акт словесното общуване може да се разглежда в 
порядъка на вербални действия, организирани през фокуса на избраните 
жизнени цели. в този смисъл словото има интенционален характер и по-
средством уменията за словесно изразяване индивидът превръща своите 
взаимодействия с другите и действителността в ефективни. 

особеностите на комуникацията в детската градина се извеждат в след-
ните актуализации относно ролята на живото слово на детския учител: 

1)  Като определена знакова система живото слово в професията на 
детския учител притежава многофункционални проявления – то 
означава, съхранява и предава ценностните модели между поко-
ленията. това разкрива неговата семиотична роля да презентира 
йерархия от кодове, която в индивидуално-личностното и социал-
но-общностното развитие функционира като единна цялост.

2)  живото слово в професията на детския учител служи за активизи-
ране на креативно-творческия потенциал на детето в образовател-
ния процес на категоризиране – на търсене на общото и различно-
то, на откриване на безкрайни комбинации за интернализиране на 
социалната среда. това изтъква неговия евристичен потенциал. 

3)  живото слово на детския учител притежава свойството да посред-
ничи при приобщаването на детето или на детската група към съ-
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ществуващите социални отношения. това изтъква неговия интегра-
тивен потенциал. 

Словесната действеност на детския учител като 
метапедагогическа компетентност

за целите на настоящия анализ е отправна тезата, че живото слово в 
практиката на детския учител е насочено към реализирането на промяна 
в контекста на личностния, на социалния растеж. това изтъква за пореден 
път възможностите на словесния акт да внася динамика в жизнената си-
туация и статуквото на детето. разбирането и съдействието от страна на 
детския учител предполагат нещо повече от възприемането на вербалните 
и невербалните послания на детето в предучилищна възраст. 

тази теза откроява с особена значимост повишените изисквания към 
комуникативната компетентност на детския учител и неговите умения за 
словесно общуване. Целият сложен смисъл на пораждане, функционира-
не и ефективност на словесното общуване в детската градина налага да 
бъдат обхванати и анализирани в дълбочина педагогическите умения за 
словесна действеност на учителя.

Компетентностите, включени в професионалния профил на детския 
учител, следва да са съответни на потребностите на децата и съобразе-
ни главно с техните възрастови и психолого-педагогически характерис-
тики. това обстоятелство прави професията „предучилищен педагог“ 
специална, поради което изискванията, валидни за останалите професии, 
обозначавани като „говорни професии“ (журналисти, актьори, адвокати, 
социални работници, Pr-специалисти, лекари и пр.), са недостатъчни за 
изпълнение на професионалната комуникация с децата. 

за учителя е задължително да владее своето слово в правоизговорен 
и правоговорен аспект, но това не изчерпва темата за ефективността на 
уменията на детския учител за словесно общуване. професията основа-
телно предявява високи критерии към качествата на неговия глас, към 
темпоритмичните му особености, към интонационното му богатство, към 
възможностите за разнообразна образна характерност и въздействие чрез 
словото.

в този контекст се утвърждава разбирането, че от качеството на сло-
весното общуване се повлиява ефективността на педагогическото взаи-
модействие. тоест като универсален механизъм за удовлетворяване на 
критериите, предявявани към професията на детския учител, се разпозна-
ва неговото слово. защото в процеса на словесното общуване в детската 
градина се разгръща трикомпонентно взаимоотношение, релевантно на 
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трите сфери на психично функциониране на детето: познавателен (когни-
тивен), емоционален (афективен) и поведенчески (интеракционен). 

в анализираната многоплановост на словесното общуване в детската 
градина и ролята му на социализиращ механизъм за изграждане на ком-
плексната индивидуална визия на детето за социалната действителност се 
откроява необходимостта от педагогически умения за словесна действе-
ност у детския учител, които придобиват качеството на надграждащи 
професионалните компетенции за педагогическо общуване, разбирано в 
класическия дискурс и практико-приложен контекст на психолого-педаго-
гическата наука. възрастовите характеристики на детето в разглеждания 
период обуславят търсенето и прилагането на специфичен код на словес-
но общуване, който „стимулира съзидателната човешка природа чрез дъл-
боката трансформация на индивидуалното съзнание по посока познание, 
разбиране, овладяване и взаимодействие“ (тасевска, 2011: 5). негова до-
минанта остава създаването на доверителна връзка, гарантираща приоб-
щаването на детето в комуникативното взаимодействие. 

този факт обяснява търсенето и заимстването на механизми, чрез кои-
то словото на учителя „оживява“, т.е. – словото се превръща в активно, 
логично, последователно и органично ефективно действие. 

Като решение на идентифицираната потребност се откроява прили-
ката между изкуството на педагога в детската градина и изкуството на 
актьора в театъра: и при актьора, и при детския учител професионалната 
реализация се основава на живото слово. 

понятието „изкуство на живото слово“ е утвърдено в категориалния 
апарат на театралната педагогика. харизмата на театралното изкуство се 
дължи на методологическите концепции на театралния реформатор Кон-
стантин с. станиславски. те намират израз в неговата театрално-педаго-
гическа система. най-забележително за радикалната новост на система-
та, а и за всепризнатата ѝ универсалност, е основополагащото значение 
на обективните закони и психофизическите предпоставки на човешкото 
поведение. с приоритетно значение в зададения контекст е разгръщане-
то на този потенциал по посока на възможностите, които предоставя ут-
върденото от станиславски „словесно действие“ и неговата актуализация 
относно уменията на детския учител да оползотворява живото слово в 
педагогическото взаимодействие. 

станиславски определя словесното действие като „един от моменти-
те на процеса на речта, превръщащ обикновеното изговаряне на думи-
те в истинско, продуктивно и целесъобразно действие“ (станиславски, 
1983: 451). театралният педагог отстоява тезата, че словесното действие 
е „висша форма на физическото действие“ и е категоричен, че „да гово-
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риш, значи да действаш“ (станиславски, 1977: 49). според него за реа-
лизацията на словесното действие са необходими: (1) умения, свързани 
със съзнателно, планирано и обмислено изграждане на мотивите, с които 
говорещият встъпва в комуникативния акт, както и ясната му целенасоче-
ност; (2) умения, свързани с практически овладени „закони на речта“, и 
(3) жизнена необходимост – в смисъла на неотложност на провежданото 
действие чрез словото. така характеристиките, които детерминират пос-
тигането на словесно действие са в еднаква степен валидни и за педагоги-
ческата практика.

оползотворяването на дискутираните по-горе образователни проек-
ции на изкуството на живото слово намира основание във внедряването 
на конструкта „словесна действеност“ в педагогическата практика като 
израз на необходимостта от надграждане на тяснопрофилираната подго-
товка на детския учител с метапедагогически компетентости. 

словесните умения на педагога в детската градина са ефективни тога-
ва, когато в комуникативния акт с детето учителят успява да предизвиква 
подтик към действие. по този начин словото на учителя се определя като 
действие, което е насочено към въздействие върху детето. именно така 
организираните взаимодействия в предучилищната институция дефини-
рат съдържателно феномена „словесна действеност на детския учител“, 
от една страна, като резултат от оптималното единство на професионална 
мотивираност и активност на детския учител и от друга страна – като 
комплекс от неговите словесно-изпълнителски умения, обединяващи нор-
мативно, органично и ефективно слово. постигането на адекватност и 
ефективност от страна на учителя в детската градина при реализиране на 
словесна действеност във взаимодействието с детето се обуславя от спо-
собността на педагога за баланс в словесната изява в контекста на:

 − волева активност – в качеството си на волеви акт словесната 
действеност на учителя се реализира върху основата на умения 
за съзнателно и целенасочено изграждане на конкретни мотиви за 
словесна изява; 

 − автентична целенасоченост – в качеството си на целенасоченост 
словесната действеност на учителя се реализира върху динамиката 
на предявяваното намерение, желанието и настояването за конкрет-
на промяна в поведението на детето, релевантна на степента на не-
отложност на преследваната цел;

 − словесно-изпълнителски умения – в качеството си на устна сло-
весна изява словесната действеност на учителя се реализира върху 
основата на ефективно функциониращ говорен апарат (в съответ-
ствие с нормативните изисквания в правоизговорен и правоговорен 
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аспект) и на адекватна на конкретната за педагогическата ситуация 
словесно-изпълнителска задача. 

предучилищното образование е призвано да прилага множество 
режими на комуникация, които отразяват цялата палитра на човешко-
то съзнание (нагласи, мисли, чувства, спомени и представи, мотиви и 
действия), за да подпомага и стимулира детето в неговото саморазвитие 
(дерменджиева, дянкова, 2021: 210). Като метапедагогическа компетент-
ност словесната действеност създава условия за реализиране на словес-
ното общуване с детето в предучилищна възраст на ново равнище, защото 
действено-емоционално обогатеното слово на учителя придобива степен 
на интенция, която гарантира максимален ефект при педагогическите си-
туации в детската градина. 
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Резюме: предмет на публикацията са възгледите на великия педагог 
и учител никола живков за приоритетите на предучилищното образова-
ние в българия и ролята на семейството за възпитанието на децата. нико-
ла живков е създател на първата детска градина в свободна българия. той 
е автор на първото ръководство „детинска мъдрост“ за възможностите на 
семейното и общественото възпитание. никола живков ги определя като 
основни фактори за стимулиране на хармоничното развитие на децата от 
най-ранна възраст в контекста на усвояване на просоциално поведение и 
морални ценности. в ръководството са заложени основите на методиките за 
образователен процес в детската градина, които намират приложение и в съ-
временната образователна система. в плана на личностно развитие на деца-
та от предучилищна възраст никола живков акцентира върху индивидуал-
ния подход към всяко дете и субект-субектните отношения между педагози 
и възпитаници. актуална е и визията за ролята на родителите като активни 
участници във взаимодействието „детска градина – семейство“. правят впе-
чатление прогнозите на автора за негативните и позитивните последици от 
семейното възпитание, които са релевантни и по отношение на ролята на 
семейството в съвременното общество.

Ключови думи: никола живков, предучилищно възпитание, семейно 
възпитание, методическо ръководство, взаимодействие „детска градина – 
семейство“
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Abstract: the subject of this publication are the views of the great peda-
gogue and teacher nikola Zhivkov on the priorities of preschool education in 
bulgaria and the role of the family in children’s upbringing. nikola Zhivkov is 
the founder of the first kindergarten in liberated bulgaria. He is the author of 
“children’s Wisdom”, the first guide on the possibilities of family and social 
education. nikola Zhivkov defines them as the main factors for stimulating har-
monious development of children from an early age, in the context of learning 
prosocial behavior and moral values. the guide lays the foundations of the meth-
odologies for the educational process in kindergarten, which are also used in 
the modern educational system. in terms of personal development of preschool 
children, nikola Zhivkov emphasizes the individual approach to each child and 
the “subject–subject“ relationship between teachers and pupils. the vision of the 
role of parents as active participants in the “kindergarten–family“ interaction is 
also relevant. of note are the author’s predictions of the negative and positive 
consequences of family upbringing, which are also relevant to the family’s role 
in contemporary society. 

Keywords: nikola Zhivkov, preschool education, family upbringing, meth-
odological guidance, “kindergarten–family” interaction

създавайки през 1882 г. в свищов първата детска градина в бълга-
рия „детинска мъдрост“, началният учител никола живков написва и 
първото българско ръководство за предучилищно образование и семейно 
възпитание със същото име. в него представя не само идеи за възпитател-
но-образователен процес в ранното детство и предучилищна възраст на 
значими европейски педагози и философи като Фридрих Фрьобел, йохан 
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хайнрих песталоци, елена водовозова, жан-жак русо, Фридрих адолф 
вилхелм дистервег, хърбърт спенсър, но и се стреми да убеди читатели-
те в прилагането на тези идеи в контекста на българската народопсихоло-
гия и семейните традиции във възпитанието на децата. 

в предговора към методическото ръководство никола живков отпра-
вя апел към българското общество и конкретно към родителите за необхо-
димостта от откриването на детски градини в следосвобожденска бълга-
рия, запознавайки ги с първия си практически опит през 1874 г. във велес 
от тримесечното обучение на 20 деца на възраст 4–5 години, които „… 
учудиха зрителите (логично е това да са най-вече техните родители) и ги 
направиха да кажат чудно даровити деца“ (живков, 1887: 1).

„детинска мъдрост“ се появява като завършен продукт през 1887 г. 
ръководството е уникално в структурно и съдържателно отношение, за-
щото „преведени“ на съвременен педагогически език, неговите части 
(глави) представят:

 − педагогиката и психологията на ранното детство – „доказателства 
за ползата по възпитанието на децата от рождението им – от люлка-
та – до третата година и нужните играла“;

 − методите на възпитание – „вредата от наказание, от излишни на-
гради и прочие“;

 − предучилищната педагогика – „възпитание от 3 до 7 години“;
 − педагогиките (методиките) на образователно-възпитателния про-
цес в детската градина и семейството в контекста на възрастова-
та им диференциация по групи – „Материал за първата, втората и 
третата година по строене, броене, игри, приказки, песни, гатанки 
и прочие“. 

още в глава първа авторът разкрива самоценността на предучилищ-
ното детство „… щото само в тоя период преминава невинен ангелския 
период безгрижен, … човек лети като безгрижна пеперудка, като птица“ 
(пак там: 3). същевременно, позовавайки се на мисълта на песталоци, 
че възпитанието започва от люлката, никола живков представя убеди-
телни доводи за това, че децата „… не трябва да се оставят да растат без 
ръководство, … защото животът и душата им може да се повреди“ (пак 
там).

позовавайки се на жан-жак русо и хърбърт спенсър, никола 
живков е привърженик на идеята за хармонично развитие на детето от 
предучилищна възраст във всички сфери – двигателна, познавателна и 
психосоциална, чрез „… еднаквото развиване на телесните органи и ум-
ствената сила“ (пак там: 9) и апелира за позитивно (реално) възпитание 
в детството. 
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в съдържателен план ръководството „детинска мъдрост“ е пропа-
гандна форма за педагогическо образование на родителите, конституира-
ща основите на взаимодействието „детска градина – семейство“ в българ-
ската държавност чрез следните приоритети:

• актуалност на образователно-възпитателен процес в „малко учи-
лище“ преди постъпването в училище

този приоритет е дефиниран от никола живков още през 1882 г. при 
набирането на деца за първата детска градина. отнесен към социално-об-
разователните проблеми на съвременното българско общество, той е в 
унисон с визията на закона за предучилищното и училищното образова-
ние (2015), наредбата за предучилищното образование (2016) и последва-
лото решение за задължително посещаване на детска градина от 4 години. 

в обявата за откриването на „детинска мъдрост“ се посочва следната 
„двойна полза“ за децата и родителите:

 − Материална полза за родителите: „за децата от 4 до 7 години е ха-
рактерно да играят и да залисват домашните, а когато бъдат на учи-
лището, ще си извършват спокойно работата. децата вместо да се 
валят и късат дрехите с лошави игри, в училището ще се запазват 
чисти и здрави“ (живков, 1882: 1);

 − нравствена полза: „децата от 4 до 7 години имат добра памет и 
вместо да слушат суеверни и развратни приказки от слугите до-
машни и по пътищата, в училището ще слушат нравствени приказ-
ки и ще станат наклонни към мъдростта“; „вкъщи, вместо да искат 
час по час да ядат …… и да повреждат здравето си, в училището ще 
се научат на редовен живот и ще събират душевна храна, та ще бъ-
дат здрави и телесно и душевно“. най-после, за да бъдат способни 
ученици за редовните основни училища, трябва да се приготвят от 
тая възраст – от 4 до 7 години“ (пак там).

• участие на семейството в живота на детската градина чрез създава-
не на родителско настоятелство и запознаване на родителите с об-
разователния процес и задълженията им при адаптацията на децата

още в обявата за откриването на „детинска мъдрост“ се създава тра-
дицията родителите да имат правото да избират почетно настоятелство, 
„… което да наглежда училището, когато пожелае“ (пак там: 2). освен 
това никола живков изготвя седмична програма, влючваща занимания 
от понеделник до събота включително и обявява, че учениците ще бъдат 
водени по домовете им след приключване на заниманията. налице е и 
социална диференциация по отношение на таксите – бедните родители 
заплащат символична сума или нищо. от гледна точка на безболезнената 
адаптация на децата изрично е подчертано, че „… когато постъпва за пър-
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ви път ученикът, за първата неделя ще е длъжен родственикът му … да 
стои 2 деня при него в училището“ (пак там).

• запознаване на семействата с негативни модели на родителско по-
ведение

в глава първа на ръководството никола живков диференцира проек-
ции на неправилни възпитателни ориентации на родителите върху разви-
тието на децата:

 − авторитарен модел – ограничаване на детската природа, затваряне 
вкъщи, изискване на абсолютно послушание, телесни наказания.

в резултат, „децата затъпяват и стават мързеливи, обикват мъртвеш-
кия живот, т.е. тяхното отечество става мързелът“ (живков, 1887: 7);

 − либерален модел – предоставяне на пълна самостоятелност.
„в резултат до това време (постъпването в училище) българските 

деца скитат по улиците“ и „… обикват калното, прашното, комарджий-
ското, т.е. тяхното отечество е кално и комарджийско“ (пак там);

прехвърляне на възпитателните отговорности.
„децата, които имаха за възпитатели груби, глупави слуги и слушаха 

само хули и суеверни приказки, тяхното отечество е хулата и суеверието“ 
(пак там);

 − индиферентен модел – незаинтересованост от детето, житейски ори-
ентации, съвпадащи с биологичните теории на развитието – „някои 
са на мнение, че детето, когато порасте, ще има случаи да се развие, 
затуй съветват да се остави човекът на мира“ (пак там: 8, 9).

според никола живков обаче човекът не е орел, за да има толкова 
остро зрение веднага след раждането, а се „явява на света съвсем слаб, с 
неразвити органи и чувства и чака външна помощ, без която остава нераз-
вит“ (пак там).

• предоставяне на информация за неадекватни и ефективни методи 
на семейно възпитание

за автора приложението на „игралата“ за развитието в ранното дет-
ство и предучилищната възраст е немислимо без спазването на следните 
правила, които по същество са методи и средства на семейно възпитание 
и звучат изключително актуално и днес.

 − заплахите, забраните, виковете към детето да се умири, да престане 
или да заспи са равносилни на „отрова“, водят до страх, озлобле-
ние, отмъстителност и в крайна сметка – до негативно развитие 
на детето. спокойствието и търпението са значително по-удачни 
варианти в модела на родителско поведение.

 − лъжите за наказание на детето при евентуално неизпълнение на из-
искванията, при любознателност, изследване на света, стремеж към 
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експериментиране или опазване на здравето провокират душевни 
травми и детски лъжи по подражание, защото родителите не изпъл-
няват реално заплахите си. в тези случаи любознателността трябва 
да се задоволява при осигурени безопасни граници.

 − наказването от родителите на „лошите“ предмети, предизвикали 
падане на детето, провокират по подражание отмъстителност и 
лош характер. по-добре е децата да се милват и успокояват, да се 
„… вкореняват в тях чувства на милост и благост“ (пак там: 21).

 − излишните награди с цел послушание и смирение провокират 
кап ризи, потребителско отношение и още по-голямо непослуша-
ние. вместо това, детето трябва да се приучи към извършване на 
неприв лекателно мотивирани действия и дейности, „… да се при-
учва да върши всичко, защото трябва да върши“. наградите трябва 
да се дават за добре свършена работа и от любов, детето трябва да 
знае „… че след много послушание, като го обикнат, даряват го“ 
(пак там).

 − прекомерните похвали провокират лицемерие, самолюбие и нео-
правдано самочувствие. значително по-удачни варианти са обек-
тивната оценка и насоките за градивни действия.

 − детето не трябва да се дразни и да се ядосва преднамерено или по 
невнимание на родителя – например, когато е гладно, а храната още 
не е готова.

 − най-удачните форми и средства за туширане на конфликтите „ро-
дител – дете“ и „дете – дете“ са играта и „веселите занимания“.

 − благоприятната фамилна среда е основното условие за усвояване 
на нравственост и морални инстанции в полза на обществото.

 − любовта към детето трябва да стане основен възпитателен прин-
цип за родителя, защото „… намисли ли някой да удари или изру-
гай дете, нека си спомни, че бие или ругае божие създание, божие 
чадо, а бог препоръчва любов, кротост, милост към сичкия свят“ 
(пак там: 25).

• запознаване на родителите с психолого-педагогическите тенден-
ции на развитието в ранна и предучилищна възраст.

 − никола живков дава редица ценни съвети в областта на педагоги-
ката на ранното детство, свързани с особеностите на развитието в 
тази възраст и ролята на родителя: повиването трябва да дава сво-
бода на „всички органи и силица от първата минута“; съобразяване 
с темперамента на детето – „… ако детето има буйна натура, роди-
телят трябва да даде добро направление на неговата буйност, ако 
ли пък се случи много тихо, да го развеселява, да го съживява, като 
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му дава сам пример към движение, което – детето – самоволно да 
подражава ….. “ (пак там: 9, 10); диференциране на децата с им-
пулсивен и рефлексивен когнитивен стил – „педагогията казва, че 
деца, които по-бавно се развиват, по-добри и сериозни мислители 
стават“ (пак там: 18).

 − в тази връзка той акцентира върху начина, по който трябва да се 
ръководи това развитие чрез „забавителни полезни играла, които се 
наричат Фребеливи дарове“ (пак там: 11) и описва подробно прило-
жението на топката, изразяваща съвършенството на света и приро-
дата: „валчевостта“ на неорганичните предмети в природата (голе-
мите небесни тела); началото на всички органични тела, защото са 
породени от „кръгли яйчица“; седемте краски в нея, синоними на 
цветовете на дъгата. в конкретика са представени различни вариан-
ти на развиващите функции на топката за зрително-двигателната ко-
ординация, тактилните усещания и фината моторика на пеленачето 
в люлката и извън нея (например топка, привързана към връвчица). 
описани са и игри без топка за развитие на грубата и фината мото-
рика, както и за функционалността на детския организъм, придру-
жени със стихчета и песни, на които родителите трябва да играят с 
детето си, и такива за развитие на зрителната координация, напри-
мер с огледалце, правещо „птичка от светлина“, която „само с очи се 
хваща“ (пак там: 17). Много актуален за сегашното време е съветът 
на никола живков към родителите да развиват и двете ръце на дете-
то (деца-амбидекстри), а не да „ … настояват децата да пипат повече 
с дясната ръка…. “, защото „… ако ли биха се развили еднакво двете 
ръце не ще съмнение, че щяхме да имаме две способни ръце, две ед-
накво развити ръце, както двата ни крака“ (пак там: 9). реализацията 
на игрите задължително се обвързва с езиковото развитие, защото 
„детето става свободно само при веселите игри и може да запом-
ня“ – обогатяване на речниковия запас и предоставяне на модел за 
подражание чрез правилното изговаряне на думите, без обаче детето 
да се насилва към многократно повторение, защото „… това е убий-
ство за нежното малко човече ….. “ (пак там: 18). на родителите е 
обърнато внимание и върху необходимостта от познанията на детето 
за природния свят – запознаване с домашните животни в натура или 
чрез картини и звукоподражание на „гласовете“ им. 

тези напътствия намират естествено продължение в главата, посвете-
на на възпитанието в предучилищна възраст. 

за никола живков основният недостатък на всеки човек е мързелът, 
който води до „хиляди вредителни следствия“ – лош външен вид, нечис-
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топлътност, болести, липса на стремеж за намиране на работа, нежелание 
за реализация на добрите идеи, отвращение на другите хора от мързели-
вия човек. ето защо „… децата трябва да се приучват на труд, както от 
самата люлка до третата година чрез разни игри,… то от третата година 
работата трябва да се поддържа още по-сериозно“ (пак там: 27). възпита-
нието в труд трябва да бъде съобразено с възрастовите особености, защо-
то вместо полза ще донесе вреда, например ранното ограмотяване. обу-
чението в предучилищна възраст в детската градина и семейството „… 
трябва да става в разкази, с нагледни примери и всички разкази трябва да 
бъдат към реалното, към работа, например: да строи, да рисува, да създава 
нещо – това е в самата детинска натура“ (пак там).

основен акцент в семейното възпитание е провокиране на полезност 
чрез личния пример на родителя – „… и годиначе дете, ако види майка си 
да шие, то веднага се захваща…. . още от старо време най-добрите педа-
гози, като са знаели тая детинска наклонност, вместо буквари, до осмата 
година давали на децата работа“ (пак там: 29).

изключително интересен и актуален е възгледът на автора за смисъла 
и основните акценти на възпитанието в предучилищното детство. според 
него родителските нагласи за развитието на собственото дете са домини-
рани от желанията за ранно ограмотяване и владеенето на чужди езици. 
„… по-заможните родители още от третата годинка се стараят чрез част-
ни учители да научат да бръщолевят децата им някоя френска или немска 
дума, да изричат високи книжовни думи, които едвам ли и самите родители 
разбират и с тази папагалска наука изваждат децата пред света“ (пак там).

Колко познати ориентации, характерни за съвременното българско 
семейство!

за никола живков това са изключително неправилни и вредни за де-
тето нагласи. възпитаността не е синоним на грамотност, ученост и вла-
деене на чужди езици, особено в периода на предучилищна възраст. тези 
родителски нагласи формират „човек, облечен в скъпа модна дреха, пер-
чещ се пред света дивак, окичен с дрънкулки не според нуждите си, а за 
хорски очи“ (пак там: 30).

знанията, които за наистина значими за децата, могат да се представят 
в контекста на сексуалната диференциация. за момчетата това са не тези 
науки, „… които ще ни спечелят благосъстояние, а тия, които докарват 
одобрение, похвали от хората – поезия, реторика, философия“ (пак там). 
възпитаността на момичетата ще проличи чрез насоченост от семейство-
то не към танци, чужди езици, музикални инструменти, а към различни 
полезни домашни дейности (готвене, шиене) и към правилно произноше-
ние и граматика.
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друг негативен акцент в семейното възпитание е купуването на скъпи 
играчки, дрехи и накити, „… вместо да дадат само 5 гроша за една кутий-
ка играла, в която има разни покъщнини – тарелки, панички, лъжички“ 
или „… 20 пари за 1 топка за играние“ (пак там: 33).

според никола живков тези склонности на обществото са формира-
ни като контрол на личността от управляващите (признати власти) и стре-
межа на всеки да се налага над другия (непризнати власти), т.е. от борбата 
в йерархичната структура, „… в която се губят най-много човешки сили“ 
(пак там).

след 140 години от откриването на първата детска градина в българия 
е редно да потърсим прогнозите на великия български педагог и учител за 
последиците от семейното и общественото възпитание, отнасяйки ги към 
съвремието.

песимистичната прогноза на никола живков визира желанието на 
родителите да възпитават на всяка цена борбеност и стремеж към налага-
не още в периода на предучилищна възраст.

„а дорде е таквози преобладаващото мнение у нази, ползата от възпи-
танието не ще бъде по-голяма от тази на диваците“ (пак там: 33, 34).

но за позитивното семейно възпитание от определящо значение е оп-
тимистичната прогноза, визираща мнението на автора, „че за да се даде 
добро, полезно възпитание на детето, трябва да се приучи да гледа и цени 
себе си каквото е, какво може да произвежда, вместо да се увлича в това, 
какво впечатление ще направи на другите“ (пак там: 34). 

в контекста на общественото възпитание за никола живков: „сегаш-
ните възпитатели трябва да бъдат чисти реалисти. всеки възпитател тряб-
ва да гледа на своя възпитаник като капитал“ и да се ръководи не „… от 
отвлечени начала и теории, а от самия живот, от самата натура на възпи-
таника си, да не се увлича от личния си вкус, нито от някакво приличие, 
нито от предразсъдъци“ (пак там: 10).

в заключение, ръководството „детинска мъдрост“ е равностойно по 
значимост на „Майчино училище“ на ян амос Коменски и „Как гертру-
да учи децата си“ на йохан хайнрих песталоци и е оптимизирана прак-
тико-приложна реализация на системата за предучилищно образование на 
Фридрих Фрьобел в младата българска държава. 
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Резюме: в публикацията се прави кратко ретроспективно изложение 
на предучилищното образование с контекст русенското педагогическо об-
разование. едно от основните задължения на системата на предучилищно-
то възпитание е да осигури възпитателно-образователен процес в детските 
градини в съответствие с обществените изисквания, удовлетворявайки ес-
тествените възрастови потребности, задължително гарантиращи индивиду-
алния просперитет. развитието на обществото непрекъснато завишава из-
искванията към качеството на възпитателната работа и налага обновяване в 
съдържанието и формите за възпитание и обучение на децата. анализиране-
то, съхраняването и разпространяването на предучилищната педагогическа 
историческа памет са дълг на всеки един от гилдията.

Ключови думи: предучилищно образование, историческо педагогическо 
минало, русенско предучилищно обучение, изявени личности

RETROSPECTIVE ASPECTS OF PRESCHOOL 
EDUCATION IN THE CITY OF RUSE 

Prof. Julia Doncheva, DSc 
“Angel Kanchev” University of Ruse

Faculty of Natural Science and Education
Department of Pedagogy

Abstract: the scientific publication provides a brief retrospective presenta-
tion of preschool education in the context of the pedagogical education of ruse. 
one of the main obligations of the preschool education system is to ensure the 
educational process in kindergartens is in accordance with social requirements, 
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meeting the natural age needs that are necessary for guaranteeing individual pros-
perity. the development of society is constantly increasing the requirements for 
the quality of educational work and requires renewal in the content and forms of 
education and training of children. the analysis, preservation and dissemination 
of the preschool pedagogical historical memory is the duty of each member of 
the guild. 

Keywords: preschool education, historical pedagogical past, prominent per-
sonalities

в години на юбилеи, каквато е 2022 г., съвсем естествено е да се обър-
не поглед назад в миналото, да се разкаже и покаже настоящото, за да се 
знае от бъдещите поколения. град русе и поради естественото си географ-
ско положение (разположен на европейската река дунав), и поради мно-
говековното си историческо минало е съхранил в себе си факти, събития 
и личности, дали облик на съвремието си, трасирали пътя на бъдещето, 
съизмервайки се и днес с тях. в тази връзка експонирането им в научна 
публикация, проследяваща русенските корени, е акт на историческа и жи-
тейска памет.

Виктория (Вела) Живкова-Благоева (1855–1921)

умувайки от къде, как, от кого и защо да започне ретростекцията, 
имайки предвид изключително лимитираното пространство на една на-
учна публикация, някак съвсем естествено началото дойде от виктория 
(вела) живкова-благоева, сестрата на никола живков – първия основател 
на предучилищното възпитателно заведение у нас, в далечната 1882 г. „ро-
дена е в търново (1855–1921). учи в габрово, оряхово, търново и русе. 
още преди освобождението учителства във варна, берковица и Цари-
град. след освобождението следва висш педагогически курс в петроград 
(ленинград). след това учителства в битоля, софия, търново, шумен, 
видин, стара загора, пловдив и др. известна е със своята активна дей-
ност като просветна деятелка, педагожка, писателка, редакторка на списа-
ния, общественица“ (чакъров, начева-петкова, 1961).

високо ерудирана, интелигентна, милееща за образованието и възпи-
танието на децата, тя дълбоко осъзнава необходимостта от обширно и те-
оретически обосновано ръководство за детските градини и прави такова, 
но за жалост то не е било писано да влезе в употреба. в сп. „учител“, 
№9–10 от 1894 г. излиза нейна статия – „за Фребеловите детски градини 
(бавачници)», в която под черта четем: „тази статия нека служи за допъл-
нение и разяснение на вместената във Vii кн. по същия въпрос. с осо-
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бена драгост даваме място в „учител“ на този труд, назначен, както ни 
съобщава почитаемата му авторка г-жа б., да служи за предговор на едно 
обширно ръководство за „детските градини“, което, за жалост, преди да 
види бял свят, било изгубено, когато авторката го била изпратила в софия 
за рецензиране. от целия грамаден ръкопис останали само няколко листа, 
които и предлагаме на читателите.“

от тези „няколко листа“ си личат всеобхватността, аргументираност-
та и актуалността, дори и за днешното съвремие. Към всяко едно мнение, 
анализиран проблем и твърдение тя прибавя аргументи. „да се учи дете-
то в училище още от пелени – това значи умствено да се затрие“, казва 
руският учен лесгафт. „това е съвсем справедливо. но ако се забавляват 
децата с Фребеловите игри, а не да се учат педантично, тия забавления 
несъмнено твърде благоприятно влияят върху умственото и физическо 
възпитание на детето. а кой ще откаже истината, че небрежното, често 
криворазбрано, даже грубо възпитание в първата възраст на човека па-
губно се отразява на целия му живот, на неговия характер и на всичките 
негови занятия?“. актуално и към днешна дата, за съжаление случващо 
се и сега. съвременната реалност на възпитателната работа в детската 
градина показва доста често дидактизъм, регламентираност, планираност, 
управляемост, липса на свобода, догматичност, тематичност, неемоцио-
налност – особено в подготвителните групи.

вела благоева разсъждава, пише и дава насоки за семейството и учи-
телките („градинарките“), за „възпитанието на малолетните“, за „курсо-
вете за градинарки“, за изискванията към тях, за необходимостта от обу-
чение и грамотност на родителите относно възпитанието на децата им, за 
изключителната важност на храненето. „не се ли ограничава възпитание-
то само с хранене на децата? па и то става как да е – като се тикне в ръ-
ката на детето един комат хляб, ето ти здрава и питателна храна! а тъй се 
хранят повечето деца у нас, даже не бедни. а на храненето ние трябва да 
обърнем особено внимание, ако искаме да имаме здраво потомство“ (ча-
къров, начева-петкова, 1961: 454). храненето тя предлага да е заплатено 
от общината. „най-сетне не е голям разход за една община да назначи една 
малка сума за храненето на малолетните възпитаници. здравето на тия бъ-
дещи членове на общината има толкова голямо значение, че заслужава да 
се похарчи една малка сума за тая цел“ (чакъров, начева-петкова, 1961: 
455). от изброената една малка част до тук личи дълбочината, компетент-
ността и всеобхватността на знанията, вижданията и убежденията на в. 
благоева за развитието на детето от предучилищна възраст, за неговите 
нужди и потребности, за родителите (най-вече майките) и институциите, 
за кадрите – техния подбор и набор от знания, за Фрьобеловата система и 
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аргументираната ѝ защита в полза на детето и майка му, за физическото 
възпитание и най-вече за ползата от детските градини, огромната полза за 
всички, доказана в наши дни, 140 години след създаването им.

Както подчертава вела благоева, а и безспорно това е факт, без висо-
ко подготвени педагогически специалисти идеята не би имала резултат. 
такива се обучават в град русе от преди 142 години, сочат историческите 
хроники.

1880 г.: Начало на педагогическото образование в гр. Русе 
подготовката на педагогически кадри в русе за първи път се осъщест-

вява в периода 1880–1898 г. в русенската градска девическа гимназия. 
ученичките от VІ клас изучават педагогически дисциплини. под ръко-
водството на педагози те наблюдават и практикуват в забавачницата и в 
началното училище. (съвременни тенденции и подходи, 1985 и официа-
лен сайт на ру „а. Кънчев“). 

1910 г.: Висш педагогически курс в гр. Русе
„…съгласно чл. 167 от закона за народното просвещение и указ № 46 

от 10 юли 1909 г. на Министерския съвет, към държавната мъжка гимна-
зия „Княз борис“ в русе се открива допълнителен педагогически курс. 
за преподаватели са назначени гимназиалните учители сава попов, пет-
ко атанасов, луи айер, алберт гечев, панайот Мутафчиев, д-р никола 
Магнев и никола печеняков. на 8 март 1910 година след изменението 
на чл. 167 Допълнителният педагогически курс се преименува във висш 
педагогически курс, който е закрит с окръжно №15328 от 6 юли 1924 
година на Министерството на народното просвещение. от 1909 до 1924 г. 
подготовката на учители се извършва в рамките на Висшия педагогически 
курс към Мъжката гимназия в русе. подготвят се учители и учителки за 
прогимназиитеˮ (официален сайт на ру).

през учебната 1920/21 г. тогавашната висша партийна фунционерка, 
другарката Цола драгойчева, завършва висшия педагогически курс, кое-
то тогава е било престиж за учебното заведение.

двадесет и пет години по-късно, през учебната 1949/50 г., се откри-
ва Едногодишен курс за детски учителки. през същата учебна година 
(1950/51) се открива Педагогическо училище за начални учители „Михаил 
Ив. Калинин“, което просъществува двадесет години.“ (курсив авторите) 
(бенин, стефанова, радева, 2017). 

с постановление № 2208 от 31. 07. 1950 на Министерския съвет и 
заповед № iii – 3226 от 11.08. 1950 г. на Министерството на народната 
просвета в русе се открива Педагогическо училище за детски учителки. 
през 1958/59 г. педагогическото училище за детски учителки се обединя-
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ва с педагогическото училище за начални учители и става Смесено педа-
гогическо училище с единно ръководство.

1945 г.: Русенски университет „Ангел Кънчев“
с решение №413 от 11. х. 1994 г. на Министерския съвет институ-

тът за детски и начални учители „вела благоева“ преминава към висше-
то техническо училище (вту) „ангел Кънчев“ – русе, за да се създаде с 
решение на академичния съвет от 25 октомври 1994 г. педагогическият 
факултет. Катедрата от института става част от новата Катедра по педа-
гогика. през 1995 г. висшето техническо училище „ангел Кънчев“, гр. 
русе, е преобразувано в русенски университет „ангел Кънчев“, в който 
катедра „педагогика, психология и история“ е достоен продължител на 
традициите в сферата на педагогическото образование в гр. русе.

1960 г.: Откриване на Институт за детски учителки (ИДУ) 
за периода 1950–1960 г. детски и начални учители се подготвят в пе-

дагогическото училище за начални учители „Михаил Калинин“ и педа-
гогическото училище за детски учителки „надежда Крупская“. в първи 
курс се приемат ученици със свидетелство за основно образование и из-
държали състезателен изпит по български език, аритметика и пеене (офи-
циален сайт на ру).

през 1960 г. Министерство на народната просвета (Мнп) открива в 
русе полувисш институт за детски учителки с тригодишен курс на обуче-
ние (пак там). за преподаватели до 1967 г. се назначават лица, завършили 
висше образование с най-малко четири години трудов стаж по специал-
ността. назначенията се извършват от Мнп по предложение на препода-
вателския съвет и ръководството на института.

през учебната 1966/67 г. ръководството на полувисшия институт за 
детски учителки „вела благоева“ – русе, преминава от управление „общо 
образование“ към управление „висше образование“ на Министерството 
на народната просвета. една от основните реформи, които се осъществя-
ват след тази промяна, е пробно прилагане в института в русе и в инсти-
тута за начални и прогимназиални учители в шумен на катедрената сис-
тема. последният конкурсен изпит в института за детски учителки „вела 
благоева“ – русе, за назначаването на преподавател е проведен на 2 юни 
1988 г. (бенин, стефанова, радева, 2017).

още през 60-те години е налице активизирането на всички препода-
ватели за разчупване на традиционализма и рутината в лекционното обу-
чение. създава се атмосфера на търсене на нови пътища за повишаване 
ефективността на учебната работа. правят се опити за въвеждане на про-
блемност и на диференцираност в обучението (официален сайт на ру).



150

1961/62 г.: За първи път в Русенски окръг 6-годишни деца органи-
зирано се обучават в първи клас

през тази година обучението на децата се извършва в условията на 
детската градина. в следващите 1962/65 г. се приемат 6-годишни деца за 
обучение в i клас, но при училищни условия (съвременни тенденции и 
подходи, 1985).

по различни поводи се провеждат срещи с писатели, с поети, с компо-
зитори и с изтъкнати дейци на изкуството и културата.

въпреки многоспектърната си дейност институтът не разполага със 
собствена сграда. през месец септември 1976 г. е направена първата копка 
на новата сграда на института (в квартал „здравец изток“). през месец де-
кември 1980 г. институтът се премества в нея. оборудвани са: актова зала, 
четири амфитеатрални аудитории, учебен куклен театър, физкултурен са-
лон, библиотека, кабинети по изобразителни дейности, по трудово обуче-
ние, солфеж, акордеон, методика, ателие на художниците, картинна гале-
рия. Към почти всички учебни кабинети има хранилища за дидактични 
материали и реквизит. в съседство са и кабинетите на преподавателите. 
полагат се много грижи за информационното и техническо обезпечаване 
на учебния процес, обогатяването на дидактическата база на всеки каби-
нет. преподаватели от всички катедри, преодолявайки много трудности, 
изработват учебни филми, с което поставят началото на институтската 
филмотека.

близо 40 години педагогическата общност се радва на своя сграда, 
до учебната 2016/2017 г., месец октомври, когато поради нерентабилност 
сградата е затворена и катедрите „педагогика, психология и история“ и 
„български език, литература и изкуства“ са позиционирани в кампуса 
и ректората на русенския университет „ангел Кънчев“. Към момента, 
от месец февруари 2022 г., катедрата е преименувана на „педагогика“. 
обучават се студенти по три специалности – „предучилищна и начална 
училищна педагогика“, „начална училищна педагогика с чужд език“ и 
„социална педагогика“. в състава ѝ са едни професор – доктор на нау-
ките, четирима доценти и шестима главни асистенти. преподавателски-
те кадри са познати и търсени имена в образователните институции на 
града. 

Проф. дпн Елка Петрова-Кътова (27.10.1919 – 21.12.2012)

започнах с велика българка, жена, педагожка и т.н., ще финализирам 
моето изложение с безспорно още една такава, и то по-конкретно с връз-
ката ѝ с град русе и най-вече с оМеп! 
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през 1987 г. излиза „децата и мирът“ – сборник с материали от меж-
дународния колоквиум на световната организация по предучилищно 
възпитание (l’organisation Mondiale pour l’Éducation Préscolaire, oMeP), 
проведен през месец май (от 20 до 23) 1986 в гр. софия. съставители 
са тогавашният председател на организацията, която е главният инспек-
тор по предучилищно възпитание в Мон – радка славова, и кпн дария 
петкова. Колоквиумът на тема „възпитаване на децата от предучилищна 
възраст в дух на международно разбирателство, сътрудничество и мир“ 
се организира от българския национален комитет. в него вземат участие 
Мадлен гутар – президент на оМер, елизабет Кауашки – завеждащ отдел 
„възпитание в дух на мир“ в ЮнесКо, ан Маккена – заместник-пре-
зидент на организацията за северна европа, в чийто район е включена и 
българия, изтъкнати учени и специалисти, представители на национални-
те комитети на великобритания, ирландия, норвегия, полша, унгария, 
сащ, Финландия, чехословакия, швеция, Югославия и българия; пред-
ставител на подготвителния комитет на индия, наблюдатели от ссср, 
гдр и Куба. изнесени са приветствени слова и 29 доклада. 

основният доклад на тема „възпитаване на децата от предучилищна 
възраст с дух на международно сътрудничество и мир“ е изнесен от проф. 
дпн елка петрова. в него тя очертава миролюбивата политика на българ-
ската държава и нейните грижи за всестранното и хармонично развитие 
на българските деца, както и социалната отговорност на възрастните в 
семейството, обществените възпитателни институции и социалнопедаго-
гическата система за възпитанието на децата в мир, дружба и разбира-
телство. с поглед от днешно време, изказаните преди 36 години думи от 
нея звучат дори пророчески: „във века на научно-техническата револю-
ция съществува и друго противоречие – между техниката и човека. в това 
противоречие решаваща е функцията на човека и науката за човека – педа-
гогиката. Формирането на личността и развитието на педагогическата на-
ука се намират в неразривно единство. на съвременния етап педагогиката 
трябва да отговори на въпроса: що е това щастливо детство? щастливото 
детство е и в настоящето, и в бъдещето. ние трябва да създаваме условия 
за задоволяване потребностите на детството – социално-нравствени, по-
знавателни, двигателни, естетически и други, и същевременно да форми-
раме патриоти, интернационалисти, хуманисти, борци за мир“ (децата и 
мирът, 1987: 56).

при учени от нейния ранг е забележително как само в една научна 
публикация може да се отрази загрижеността ѝ за предучилищното обра-
зование от сегашното му състояние към перспективата, от континуума в 
обозримото бъдеще.
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научното ѝ творчество е в обем от над 350 публикации – монографии, 
студии, статии, учебници и др. ръководи над петдесет, т.нар. по онова 
време аспиранти, сега докторанти. рецензира над шестдесет дисертации, 
монографии и много други научни разработки. и с това съвсем не се из-
черпват научните ѝ заслуги, те са колкото видими като продукт, толкова и 
невидими, оставили диря в поколението, живяло и работило съвместно с 
нея. онова поколение, което доразвива и усъвършенства, и продължава в 
тази насока, постулатите ѝ, идеалите и заветите ѝ в името на „негово вели-
чество детето“. световната организация по предучилищно образование 
(oMeP) я удостоява със званието „почетен член“. една от многобройните 
ѝ награди и заслужени отличия.

русенската диря на проф. дпн елка петрова се състои в това, че тя не-
прекъснато подкрепя педагогическата гилдия и ръководните образовател-
ни кадри в града чрез съвети, менторство, застъпничество в софия и др.

Финализирайки публикацията, си давам сметка колко може още да 
се каже, колко още ретроспективни аспекти на предучилищното образо-
вание в частност в град русе има и ще има, но затова е педагогическата 
гилдия – да добавя, да допълва, да пази историческото ни образователно 
минало, защото го има, защото трябва да се знае и предава на бъдещото 
поколение. защото то е повод на историческа гордост и рефлексия!
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Резюме: предмет на изследване е предучилищното образование в бур-
гас в рамките на около шест десетилетия – от 1885 до 1944 г. Целта е да 
се анализира образователният потенциал на морския град и да се потърсят 
пресечните точки между българските детски градини, детските градини на 
етносите и детските градини към чуждестранните училища. на базата на 
проучване на архивни материали, летописни книги на редица училища, био-
графични очерци, мемоарни разкази са извършени историко-педагогически 
анализ и културно-историческа ретроспекция, които водят до:

–  открояване на доминиращите образователни структури в даден хро-
нологичен отрязък;

–  от съединението до края на XiX в., от началото на миналия век до 
първата световна война, от края на първата до втората световна вой-
на;

–  акцентиране върху ролята на педагогическите колегии и приноса на 
отделни личности в тях не само за образованието, но и за регионал-
ния, и за националния културен живот. събран е биографичен матери-
ал за вида райкович, руска ханджиева, Мара Колинкоева;

–  разкриване на предизвикателствата при осъществяване на идеите за 
обществено предучилищно възпитание в многоезичен град с различ-
ни културни пластове като бургас. 

въпреки че основно място е отделено на българските детски градини, 
не са подминати предучилищните учебни заведения на етносите (на гръцка-
та, арменската, еврейската диаспора) и предучилищните групи към чуждите 
училища в бургас (френско, немско, руско, италианско).

в педагогическо обращение са въведени спомени на възпитаници на 
френската – л. Ковачева, на еврейската – д-р с. асса, на италианската – 
б. панайотов, т. рачев, на руската – в. асса, детска градина. те се съхраня-
ват в личните архиви на автора на публикацията.

налага се изводът, че новите образователни цели на българското преду-
чилищно възпитание в началото на XXi в. имат своите исторически осно-
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вания, които се откриват в пътя, извървян от българските просветни дейци 
от освобождението до наши дни; в спецификата на регионалното и съче-
таването му с националното; в преплитането на индивидуални съдби със 
значими за отделната личност и обществото събития.

Ключови думи: детски градини, бургас, етноси, чужди училища

PRESCHOOL EDUCATION IN BURGAS FROM  
THE BULGARIAN UNIFICATION UNTIL 1944

Prof. Margarita Terzieva, DSc
University “Prof. Dr. Asen Zlatarov” – Burgas

Faculty of Social Sciences
Department of Pedagogy and Methodology of Teaching

Abstract: the subject of research is preschool education in burgas during a 
period of about six decades – from 1885 to 1944. the objective is to analyze the 
educational potential of the seaside town and to find the intersections between the 
bulgarian kindergartens, the kindergartens of the ethnic groups and the kinder-
gartens of the foreign schools. based on research of archival materials, chronicles 
from a number of schools, biographical essays and memoirs, historical-pedagog-
ical analysis and cultural-historical retrospection have been carried out and they 
lead to:

–  highlighting of the dominant educational structures in a given chronolog-
ical period – from the unification to the end of the 19th century, from the 
beginning of the last century to the First World War, from the end of the 
First World War to the Second World War;

–  emphasis on the role of pedagogical associations and the contribution of 
certain individuals from them not only to education but also to the region-
al and national cultural life. biographical information for Vida rajković, 
ruska Handjieva, Mara Kolinkoeva has been collected;

–  revealing the challenges in implementing the ideas of public preschool edu-
cation in a multilingual town with different cultural layers, such as burgas.

although the main focus is on the bulgarian kindergartens, the pre-school 
educational establishments of the ethnic groups (the greek, armenian, and Jew-
ish diaspora) and the pre-school groups in the foreign schools in burgas (French, 
german, russian, italian) are not left out.

Memories of l. Kovacheva, dr. S. assa, b. Panayotov and t. rachev, V. 
assa – graduates of the French, Jewish, italian, russian kindergartens respective-
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ly, are introduced in a pedagogical address. they are kept in the personal archives 
of the author of the publication.

it is necessary to conclude that the new educational objectives of the bulgar-
ian preschool education at the beginning of the 21st century have their historical 
basis, found in the paths taken by the bulgarian educators from the liberation 
to the present day; in the specifics of the regional and its combination with the 
national; in the intertwining of individual destinies with events significant for the 
individuals and the society as a whole.

Keywords: kindergartens, burgas, ethnicities, foreign schools

в летописната книга на девическото училище в бургас за първи път 
се споменава, че през учебната 1880/81 г. в първо отделение учат 88 моми-
чета заедно „с тези от забавачницата“ (Коларов, 1943: 1013). за следваща-
та учебна година малкият брой ученички във второ отделение се обяснява 
с обстоятелството, че освен записаните в гръцкото училище „децата от 
забавачницата“ се обучават с първо отделение и затова броят на ученич-
ките там отново е по-голям в сравнение с второ отделение. това позволява 
да се твърди, че в две последователни учебни години в града са обучавани 
деца от предучилищна възраст, което би довело до промени в историята 
на предучилищното образование в българия, 

детските училища в бургас са епизодично явление в образователното 
дело до края на хiх в. първата забавачница (според официалните данни) 
е създадена през 1895 г. през септември 1898 г. бургаското училищно на-
стоятелство взема решение за назначаване на допълнителна прислужница 
към забавачницата, защото децата поради нарасналия си брой са разделени 
на две групи. в края на учебната 1899/1900 г. възпитаниците на детската 
градина са разпуснати, а в протоколите на настоятелството е отбелязано, че 
трябва „да се провери дали всичките принадлежности при забавачницата 
се намират налице и в изправност“ (ода – бургас, ф. 323, а.е.1, л.19).

данните за броя на детските градини в бургас през първите четири 
десетилетия на миналия век са: 1900 – 2; 1904 – 6; 1905 – 5; 1906 – 2; 
1907 – 5; 1908 – 5; 1909 – 3; 1910 – 3; 1911 – 4; 1913 – 1; 1914 – 3; 1918 – 2; 
1919 – 3; 1920 – 3; 1921 – 5; 1922 – 5; 1923 – 6; 1924 – 5; 1925 – 9; 1926 – 
8; 1927 – 9; 1928 – 10; 1929 – 10; 1930 – 10; 1931 – 10; 1932– 8; 1933 – 10; 
1934 – 12;1935 – 10; 1936 – 10; 1937 – 9; 1938 –10; 1939 – 10 (чакъров, 
начева, 1961). те включват както детски градини, създадени към първона-
чалните и основните училища, така и частни детски градини на малцин-
ствата, и забавачници към чуждите училища.

сведенията за преподавателския състав са откъслечни и невинаги фи-
гурират в летописните книги на учебните заведения.
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в първоначалното училище „отец паисий“ в началото на хх в. има 
забавачница с две групи. през 1901 г. тя е закрита. през 1905 г. отново се 
извършва преразпределяне на деца по групи, а през 1906 г. в училището 
идва група от закритото училище, което в документите на бургаското учи-
лищно настоятелство е наречено просто „трето“ (ода-бургас, ф. 123 к, 
оп. 1, а.е. 1–7).

в детската градина при първоначалното – впоследствие основно – учи-
лище „Цар борис“ работят: елена Костова – през уч.1906/07 г. е в забавач-
ницата в у-ще „сан стефано“, а през уч. 1907/08 г. – в „Цар борис“; невен-
ка Маркова – от 1908 до 1914 г.; вида райкович – от 1914 до 1927 г.1; русана 
Керемидчиева – от 1927 г. до 1944 г.; елена петранова – от уч. 1934/35 г. до 
1944 г. (летописна книга на училище „д-р петър берон“ – бургас).

по време на краткото си съществуване училище „Цар Крум“, пред-
шественик на училище „п. р. славейков“, също има своя забавачница. в 
протокол №14 на бургаското училищно настоятелство са отразени спо-
ровете за назначение на учителка в тази забавачница през 1911 г. две-
те кандидатки руска Мерджанова2 и васила д. Куйкова – първоначални 
учителки – получават по равен брой гласове. налага се училищният ин-
спектор да вземе окончателно решение и той го прави в полза на втората 
кандидатка (ода-бургас, ф. 123 к, оп. 1, а.е. 1–7).

през същата година постъпва предложение една от забавачниците в 
града да бъде затворена, за да се освободи едно помещение и една първо-
начална учителка, която да поеме отделение в началното училище. на тази 
идея настоятелството дава отрицателен отговор поради следните причини:

 − закриването на детската градина, която е единствена в този район 
на града, ще доведе до напрежение у родителите;

 − това означава децата да бъдат записани във френския пансион или 
да се направят опити за създаване на частна гръцка детска гра-
дина3, срещу която гражданството ще има сериозни възражения 
(ода-бургас, ф. 123 к, оп. 1, а.е. 1–7, л. 34–36).

1 райкович, вида (1882–1960) – родена във варна. завършва варненската педагоги-
ческа гимназия. учителства в селата на бургаска околия. от 1914 до 1927 г. е учителка в 
забавачницата при у-ще „Цар борис“. уволнена заради политическите си възгледи. – б.а.

2 ханджиева, руска (1889-?) – родена в бургас като руска Мерджанова. завършва 
старозагорската педагогическа гимназия. първоначална учителка с дългогодишен пе-
дагогически стаж – предимно в у-ще „Цар борис“. високо се оценяват знанията ѝ по 
френски език. произхожда от семейство Мерджанови, приютило апостола по време на 
пребиваването му в морския град. чрез сина си – ученик в мъжката гимназия, дарява 
семейни вещи, свързани с васил левски. – б.а.

3 Към закритото през 1906 г. гръцко училище вероятно е съществувала забавачни-
ца, но документите за нея са унищожени по време на погрома през 1906 г. – б.а.
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в у-ще „п. р. славейков“ в детската градина отначало също работят 
първоначални учителки. в летописната книга фигурират следните имена: 
т. донсузова – от 1919 до 1928 г.; ана нонова – от 1928 до 1933 г.; Мара 
захариева – от 1933 до 1936 г. обявеното вакантно място за учителка в 
забавачницата на училището през 1919 г. е повод за конфликт между бур-
гаското училищно настоятелство и окръжния училищен инспектор. той 
не одобрява решението на настоятелството в състав М. райкович, и. па-
рушев и М. въжарова мястото да бъде заето от Мара Колинкоева4, ре-
довна учителка с пети клас, завършила старозагорската педагогическа 
гимназия. доводът му е, че кандидатката няма специално образование за 
длъжността. вместо нея е назначена т. донсузова, редовна първоначална 
учителка. тя обаче също не притежава специално образование и настоя-
телството пише протест срещу избирателния подход към кандидатурите 
от страна на инспектора (летописна книга на у-ще „п. р. славейков“ – 
бургас).

детски учителки в у-ще „братя Миладинови“ са: ана нонова – от 
1925 до 1928 г.; Керана чакърова – р. 1904 г. в с. ичера, завършила курсо-
ве за подготовка на детски учителки; от 1928 до средата на 40-те години 
(летописна книга на оу „братя Миладинови“ – бургас).

в летописната книга на училище „любен Каравелов“ са записа-
ни следните учители, преподавали в детската градина: ана нонова – р. 
1887 г. в Казанлък, със средно педагогическо образование; работи от 1933 
до 1937 г. – преди това е детска учителка в оу „братя Миладинови“ и оу 
„п. р. славейков“; Мария добрева (стоева) – р. 1904 г. в с. александрово, 
търговищко; с гимназиално образование и двегодишен курс в софия за 
детски учителки; преди идването си в училището има двегодишен педа-
гогически стаж; работи от 1937 до 1945 г.; вера пармакова (георгиева) – 
р. 1916 г. в жеравна; завършила гимназия и двегодишен педагогически 
курс; има 14–месечен стаж и това е първото ѝ постоянно работно място; 
учителка в детската градина от 1939 до 1945 г. (ноу „л. Каравелов“ – 
бургас. Книга за впечатления).

4 Колинкоева, Мара (1883–1970) – родена в Казанлък. завършва педагогическа 
гимназия в стара загора. през 1905 г. се омъжва за иван Колинкоев и от 1906 г. се 
установяват в бургас като семейство. учителка в бургас и околията през 1910–1915 и 
1919–1921 г. уволнена заради политически идеи през 1915 г., а от 1.05.1921 г. ѝ е забра-
нено да упражнява учителската професия на територията на Царство българия. емигри-
ра със синовете си в ссср през 1925 г. аспирант в нии по организация и планиране на 
народното образование в Москва през 1931–1933 г. преподавател по български език във 
военната академия, висшата дипломатическа школа и Министерството на външната 
търговия. завръща се в българия през 1945 г.
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в детската градина на основно училище „св. св. Кирил и Методий“ 
работят вера толева (първоначална учителка) и Мара захариева, която се 
премества с групата си от оу „п. р. славейков“ през 1936 г. (летописна 
книга на у-ще “Кирил и Методий“ – бургас).

почти всички учителки са завършили частни педагогически курсове. 
става дума за курса при американската детска градина и частния двего-
дишен курс на проф. димитър Кацаров – едва през 1942 г. в столицата е 
основан държавен институт за подготовката на детски учителки. по из-
ключение в детските градини преподават редовни първоначални учител-
ки с дългогодишна педагогическа практика.

в протоколните книги на основните училища се откриват данни за 
грижите, полагани за обогатяване на инвентара на детските градини. в 
протокол №7/22.10.1938 г. на оу „л. Каравелов“ учителската колегия 
единодушно подкрепя разходите за закупуване на пясъчник за стая, уми-
валник и статив за рисуване. през октомври 1944 г., когато руските вой-
ски напускат сградата на същото училище, са отчетени липси и повреди 
в същия инвентар – счупено е стъкло на един от шкафовете, изчезнал е 
грамофон (ода – бургас, ф. 323 к, оп. 1, а.е.1).

повишаването на квалификацията в основните училища се реализира 
чрез пълноценно участие в цикъл от реферати, в който се включват пред-
ставители на всички педагогически колегии – детски, начални и прогим-
назиални учители. така например през учебната 1942/43 г. в у-ще „Цар 
борис“ двете детски учителки посочват темите за реферати, които ще раз-
работват. р. Керемидчиева се спира на темата „ботев – певец на свобода-
та“, а е. петранова – на „развитието на фантазията и значението ѝ като 
възпитателен фактор“ (ода – бургас, ф. 589 к, оп. 1, а.е. 3).

* * *
в бургас през 30–40-те години на миналия век функционират по-

лудневни детски градини към съществуващите основни училища (по една 
или две групи), „детски градини на малцинствата“ (арменска и еврейска) 
и „детски градини на чуждата пропаганда“ – по една при немското, френ-
ското, италианското, руското училище. 

за първи път данни за еврейска детска градина в бургас са посочени 
през 1908 г. (изложение за състоянието..., 1909). тя се помещава в еврей-
ското училище. на снимка от учебната 1935/36 г. се виждат 26 деца, облече-
ни с театрални костюми за честване на празника „пурим“. тяхна учителка 
е г-жа халфон5. през 1937/38 г. в забавачката има една група с 9 момчета 
и 12 момичета. през следващите две учебни години в детската градина ра-

5 личен архив на д-р с. асса – б.а.
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ботят ребека барух и Клара нисимова, което предполага наличие на две 
групи. данни за съществуването ѝ от този период до 1944 не са открити, 
въпреки че еврейското училище функционира, без да бъде закривано.

арменската детска градина обучава само деца от арменския етнос. тя 
е закрита през учебната 1943/44 г.

Към френския пансион има една група от забавачницата, в която през 
30-те години на миналия век работи сестра бенедикта ганиер. по време 
на тържествените манифестации на 24 май най-малките питомци на учи-
лището са облечени с костюми на цветя и дефилират заедно с останалите 
ученици пред гражданството.6 детската група е със смесен състав – в нея 
се обучават и момчета, и момичета.

руската детска градина в бургас е основана през 1920/21 г. основната 
ѝ цел е обучение на роден език и възпитание в духа на руските национал-
ни традиции (бялата емиграция, 2001). в нея се обучават деца на емигран-
ти и деца от смесени бракове. държавата финансово подпомага детската 
градина и началното училище през 1932 и 1934 г. на 15 септември 1934 г. 
към тях е открит пансион за деца над 5 години. през юни 1935 г. руският 
детски дом поставя „червената шапчица“ с участие на питомци от заба-
вачницата и отделенията. учителка в детската градина е е. соколска, коя-
то учи децата на балет и пиано.7 

през март 1934 г. забавачницата при немското училище представя му-
зикалната пиеса „едно пате пътува по света“. това е първото доказателство 
за съществуването ѝ, а основаването ѝ вероятно е няколко години по-рано. 
през 1942/43 г. в нея се обучават 37 българчета, а през 1943/44 г. – 84 деца, 
от които 70 са българчета (ода-бургас, ф.1 к., оп.1, а.е.13–14). по техни 
спомени в детската градина царят казармен ред и дисциплина.

италианската детска градина, открита в бургас през 30-те години на 
миналия век, има през 1937/38 г. една група от 12 момичета и 12 момчета 
(христов, 1940). тя подготвя последния си випуск от 23 българчета и 15 
деца от друга народност през учебната 1942/43 г. (ода-бургас, ф. 1 к., оп. 
1, а.е. 13). преподавателка през последните години от съществуването на 
забавачницата е г-ца а. салабашева.8 

* * *
основните организационни проблеми, които съпровождат предучи-

лищните заведения в бургас от съединението до средата на 40-те години 
на миналия век, са: липса на собствена база; липса на стимули за пови-

6 спомени на л. Ковачева – б.а.
7 спомени на в. асса и е. Мануелян – б.а.
8 спомени на б. панайотов и т. рачев. – б.а.
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шаване на педагогическата квалификация; отсъствие на обмяна на опит 
между предучилищните заведения.

независимо от това документалните източници, изготвените отчети 
и спомените на съвременниците убедително доказват, че през визираните 
шест десетилетия предучилищното образование в бургас реализира опре-
делени учебни постижения, които и днес са повод за гордост.
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Резюме: периодите, през които преминава развитието на предучилищ-
ното образование в град шумен, следват различна линия – на ускорен напре-
дък, на забавяне, на възходящ просперитет. в доклада се посочват основни 
етапи от развитието на предучилищното образование в града. очер таването 
на историческите аспекти започва от създаването на учебни заведения за 
обучение и подготовка на детски учителки в град шумен в края на XiX в. 
проследени са в ретроспекция следвоенните периоди, годините 1934–1944, 
белязани от приемането на образователни закони и наредби, засягащи въ-
просите на предучилищното образование. насочено е вниманието към 
1983 г., когато във висшия педагогически институт, гр. шумен, се създава 
Факултет за подготовка на детски и начални учители, и се стига до днешния 
период на прогресивни тенденции в развитието на предучилищното обра-
зование. 

Ключови думи: предучилищно образование, детски градини, детски 
учители, педагогически институти
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Abstract: the periods which the development of pre-school education in 
the town of Shumen goes through follow a different line – of accelerated prog-
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ress, of slowdown, of upward prosperity. the report presents the main stages 
in the development of pre-school education in the city. the outlining of the 
historical aspects begins with the establishment of educational institutions for 
the training and preparation of children’s teachers in the town of Shumen at the 
end of the 19th century. the post-war periods, the years 1934–1944, marked by 
the adoption of educational laws and regulations with regard to the issues of 
pre-school education, have been reviewed in retrospect. attention is focused on 
1983, when the Higher institute of Pedagogy of Shumen established a Faculty 
for the training of kindergarten and primary school teachers, which is followed 
by the current period of progressive trends in the development of preschool 
education.

Keywords: preschool education, kindergartens, children’s teachers, pedagog-
ical institutes

Увод

предучилищното образование има своя специфика. тя се определя 
от обществено-икономическите отношения, от просветната политика, от 
педагогическите идеи, както и от подготовката на педагози за детските 
градини. 

началото на подготовката на детски учителки в град шумен е поста-
вено в края на XiX в. образователното дело в града и неговото развитие 
след войната, както и традициите в подготовката на учители за учили-
щата, поставени през възраждането, са причини за създаването в града 
на педагогическо училище. Функционирането на девическо педагогичес-
ко училище и създадените детски училища в други региони на страната 
провокират обществеността в шумен да осъзнае потребността на децата 
от предучилищна възраст да се възпитават и обучават в предназначени 
за тях учебни заведения. първото детско предучилищно заведение (заба-
вачница) в шумен е открито през 1889 г. от общината и е с финансовата 
подкрепа на Министерството на народното просвещение. следвоенните 
периоди, годините 1934–1944, белязани от приемането на образователни 
закони и наредби, засягащи въпросите на предучилищното образование, 
са нови стъпки на признаване и утвърждаване на предучилищното об-
разование като част от образователната система в българия. необходи-
мостта от полагането на обществени грижи за децата от предучилищна 
възраст през целия ден е причина за създаването на целодневни детски 
заведения (въчева, 2004: 7). това налага в тях да работят детски учители 
със специална подготовка, получили своето образование в педагогически 
институти. през 1983 г. във висшия педагогически институт, гр. шумен, 
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се създава Факултет за подготовка на детски и начални учители. днес пе-
дагогическият факултет на шуменски университет „еп. Константин пре-
славски“ и мрежата от детски заведения за деца от предучилищна възраст 
продължават периода на прогресивните тенденции в развитието на пред-
училищното образование. 

Мисията на предучилищното образование в ххi в. е насочена към 
прилагане на нови стратегии и подходи, свързани с необходимостта от 
промяна на начина на преподаване и усвояване на знания и умения и за 
формиране на ценности и нагласи. „в съвременното ни житие е много 
важ но регулярно и систематично внедряване на иновации в работата на 
институциите чрез проектна дейност“ (Ковчазова, 2015: 112). образова-
телната и проектна работа между педагогическия факултет на шуменския 
университет и детските градини провокира активното взаимодействие 
между участниците в образователния процес по посока използването на 
иновативни методи и креативни модели за овладяване на учебното съдър-
жание. 

Целта на настоящата научна разработка е да очертае съществени ета-
пи от развитието на предучилищното образование в град шумен. 

Изложение

традициите за подготовка на учители в град шумен са положени от 
видни просветни дейци още през възраждането. Макар че не са създали 
трайна и целенасочена система за професионално педагогическо образо-
вание, те имат значим принос в учебното дело (петров, 2008: 34). „по 
настояване на и. р. блъсков и р. М. рачев и с подкрепата на шуменската 
общественост през 1879 г. в града се открива временен едномесечен педа-
гогически курс, който през 1880 г. прераства в двумесечен, а от 1881 г. – 
в годишен. блъсков изготвя и изпраща цялостен проект и програма до 
Министерството на народното просвещение и иска съдействие за орга-
низиране на курса. с този курс се поставя началото на педагогическото 
образование в шумен“ (ангелова, 2011: 432). 

през 1881 г. курсът прераства в педагогическо училище. негов ди-
ректор е рачо М. рачев. първоначално обучението е една година. през 
учебната 1885/1886 г. е две години, през следващата учебна година срокът 
на обучение става три години. преподава се по учебния план на държав-
ните девически гимназии от 1890 г., според който девическите гимназии 
имат педагогическа насоченост. с увеличаване на срока на подготовка 
се подобрява предимно общотеоретичната подготовка на ученичките. за 
това съдим от изучаваните предмети – психология, педагогия (педагоги-
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ка), история на педагогиката, дидактика, методика на началното обучение 
и Фрьобелова метода. последната включва запознаване с целта и орга-
низацията на „Фрьобеловите детски градини“, с биографията на видния 
немски педагог, както и с неговите шест дара и занятията, които той ор-
ганизира с децата от предучилищна възраст: рисуване, лепене, плетене, 
преплитане, дупчене, моделиране, връзване, шиене, сгъване, изрязване, 
слушане на приказки с нравствена стойност, гимнастика и подвижни 
игри. слабости в педагогическата подготовка откриваме във факта, че 
практическите упражнения по педагогия са само два часа седмично. хос-
питирането, рефератите, упражненията в преподаването са недостатъчни, 
за да осигурят нужната професионална подготовка (петров, 2008: 301). и 
въпреки това „ученичките, които завършват гимназия по новата програма 
(учебен план), ще бъдат способни не само да бъдат отлични домакини – 
възпитателки, но и добри преподавателки в забавачниците и учителки в 
началните училища“ (петров, 2008: 71). шуменската девическа гимназия 
„нанчо попович“, преобразувана в девическо педагогическо училище 
„нанчо попович“, продължава да подготвя учителки за начална степен и 
детските градини до учебната 1932/33 г. 

Макар и с несъвършенства, съпътствали ранния период на предучи-
лищното образование в град шумен, приносът на града за подготовката 
на детски учителки е безспорен. Факт, подчертан от стоян заимов, член 
на висшия учебен съвет и постоянния комитет към Мнп и учител в гра-
да: „шумен е дал най-много педагогически просветени учители и учител-
ки на отечеството. почти във всеки град и по-голямо село ще намерите по 
един или двама учители педагози, излезли из шуменския педагогически 
разсадник на р. М. рачев“ (пак там: 3). 

предучилищният период се характеризира с интензивното психиче-
ско и физическо израстване на детето и формирането на детската личност 
и в тази връзка осъзнаването на значението на общественото предучи-
лищно възпитание за развитието на децата през следващите исторически 
етапи стои все повече на дневен ред. 

първи стъпки в тази посока се правят преди освобождението. из-
ползва се методът на „взаимното обучение“ – по-големите деца обуча-
ват по-малките. слабостите в учебно-възпитателната работа са свързани 
с прилагането на училищни форми. Малките деца се обучават заедно с 
големите ученици. ученето по буквара измества характерната за този 
възрастов период игрова дейност. тези факти и неподходящите методи 
и средства на обучение налагат създаването на самостоятелни предучи-
лищни заведения, в които да работят учителки със специална подготовка. 
първото предучилищно възпитателно заведение (детско училище) „де-
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тинска мъдрост“ открива никола живков през 1882 г. в гр. свищов. за 
децата се грижат н. живков, съпругата му и две „школски майки“, които 
са и първите детски учителки, прилагащи Фрьобеловия метод, макар и 
модифициран от н. живков (въчева, 2015: 74).

първото детско предучилищно заведение (забавачница) в шумен е 
открито през 1889 г. от общината и с финансовата подкрепа на Министер-
ството на народното просвещение. за детска учителка е назначена станка 
попова, която се дипломира през същата година в софийската девическа 
гимназия, където получава специална подготовка за детска учителка (въ-
чева, 2004: 5). детските училища, които са долна степен на основните 
училища, съгласно закона за народното просвещение от 1891 г. трайно се 
установяват в образователната система.

времето от 1934 до 1944 г. се характеризира с приемането на обра-
зователни закони и наредби, засягащи въпросите на предучилищното 
образование. през 1934 г. е приета наредба-закон за предучилищното 
образование. текстовете в нея предвиждат откриването на мрежа от пред-
училищни възпитателни заведения – „детски градини“ и „детски огнища“ 
с разрешение на Министерството на просветата. възпитателната работа в 
тях се ръководи от специално подготвени учителки. „тяхната задача е чрез 
подходящи игри, песни, ръчни занимания и беседи да подпомагат цялост-
ното развитие на децата от 5 до 7 г.“ (гюров, 2012: 10).

с постановление на Министерски съвет към гимназия „лиляна ди-
митрова“ в шумен (тогава Коларовград) от учебната 1950/51 г. се откри-
ва педагогически отдел за подготовка на начални учителки. от учебната 
1953/54 г. профилът на училището се разширява, като се открива отдел 
за детски учителки. изучават се психолого-педагогическите дисципли-
ни психология и логика, педагогика, методика, история на педагогиката, 
история на българското образование. предвидени са достатъчно часове 
по хоспитиране и педагогическа практика в детските заведения (петров, 
2008: 178–179).

периодът на 60-те и 70-те години на хх в. също е белязан от чести 
нормативни промени. законът за по-тясна връзка на училището с живота 
и по-нататъшното развитие на образованието в нрб от 1959 г. изисква 
педагогическите кадри за детските градини и за началната степен на обра-
зование да се подготвят в учителски институти с тригодишен срок на обу-
чение над средно образование. тогава в шуменския полувисш институт 
„д-р петър берон“ се подготвят само учители за начална училища степен. 
за нуждите на предучилищното образование в шуменските детски гради-
ни работят педагози, придобили своята квалификация във висши учебни 
заведения в страната.
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през 1964 г. в града е открит факултет, филиал на софийския уни-
верситет „св. Климент охридски“. на негова база през 1971 г. се открива 
висш педагогически институт (впи), който от 1995 г. прераства в шу-
менски университет „еп. Константин преславски“. през 1983 г. Минис-
терството на народната просвета разрешава специалност „предучилищна 
педагогика“ да се изучава и в други висши учебни заведения. с постано-
вление №27 от 22 юли 1983 г. във впи в град шумен се създава Факултет 
за подготовка на детски и начални учители. първите студенти са приети 
през учебната 1984/85 г. 

с разкриването на специалността „предучилищна педагогика“ се 
създава възможност за подготовката на достатъчен брой специалисти с 
висше образование, които да задоволят нуждите от квалифицирани учи-
телски кадри за детските предучилищни заведения не само в град шумен, 
но и в страната. 

посоченият период се характеризира и с нарастването на броя от-
крити детски градини в град шумен. първата детска градина е открита 
през месец септември 1934 г. под егидата на женското благотворително 
дружес тво „родолюбие“ първоначално като приют за деца на бедни ра-
ботнички. постепенно се преминава към строителството на нови сгради 
по типови проекти, отговарящи на съвременните изисквания. през 1964 
е построена първата специална сграда, предназначена за детска градина 
(въчева, 2004: 9). 

днес в община шумен функционират 28 детски градини. възпитание-
то и обучението на децата се реализира предимно от педагози, завършили 
бакалавърски и магистърски степени на висше образование в специалнос-
ти от педагогическия факултет на шу „еп. Константин преславски“.

новостите в предучилищното възпитание и обучение са непрекъс-
нато обект на дискусии, обучителни форуми, съвместни инициативи и 
проектни дейности между предучилищните заведения от шумен и педа-
гогическия факултет на шуменския университет. „пример за това са спо-
делените добри практики и осъществената мобилност на студенти, докто-
ранти, преподаватели от шу „еп. Константин преславски“, директори на 
детски градини, детски учители от шумен чрез участие в научни форуми 
по проекти на програма „еразъм+“ (стоянова, 2022: 26). университетски-
те центрове за продължаващо образование – Центърът за продължаващо 
образование и департаментът за информация, квалификация и продъл-
жаващо образование във варна, осигуряват придобиване и повишаване 
на допълнителни професионални знания, умения и компетентности. тук 
е мястото да насочим вниманието към организираната съвместна рабо-
та между университета и детските градини по посока на проблемите на 
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безопасното движение по пътищата. началото на педагогическата рабо-
та в това направление е поставено в шумен преди повече от 35 години. 
програмното съдържание е съобразено с държавните образователни из-
исквания на Мон и се реализира успешно с академичната подкрепа от 
университетските преподаватели. празникът на детската креативност, въ-
ображение и творчество „Малкият математик“, станал традиция за града 
ни с проведените тринайсет издания, отново е под егидата на педагоги-
ческия факултет на шуменския университет. „за малките участници този 
празник е първа възможност за изява на математически заложби, таланти 
и дарования“ (алексиева, 2019: 467). осъществяването на съвместни ини-
циативи по отношение на предучилищното възпитание и обучение в град 
шумен е доказателство за високото качество на междуинституционално-
то взаимодействие.

Заключение

в хода на историята предучилищното образование в шумен неми-
нуемо преминава през трансформации, продиктувани от редица обстоя-
телства. на тяхна база днес откриваме сходства, водещи до следните 
изводи:

• за Фрьобел играта е най-висш израз на човешкото развитие в дет-
ството. неговата философия се определя като „степен на посред-
ничеството“ чрез игри с игровите дарове. съгл. чл. 55 от закона за 
предучилищно и училищно образование (зпуо): „предучилищно-
то образование полага основите за учене през целия живот, като 
осигурява физическото, познавателното, езиковото, духовно-нрав-
ственото, социалното, емоционалното и творческото развитие на 
децата, отчитайки значението на играта в процеса на педагогичес-
кото взаимодействие.“

• през 1874 г. в сп. „ръководител на основното учение“ в своя ста-
тия драган Цанков споделя, че забавачницата създава нравствени 
вдъхновения, религиозни впечатления и полезно обучение. тя е 
първа степен на училището, върху която се поставя „зданието на 
основното обучение за деца от 2 до 7 години“ (гюров, 2012: 10). 
член 69. (1) от зпуо гласи: „предучилищното образование създа-
ва условия за придобиване на съвкупност от компетентности – зна-
ния, умения и отношения, необходими за успешното преминаване 
на детето към училищното образование.“

• учебните планове, по които се подготвят педагози за детските 
градини, в исторически план включват дисциплини, осигуряващи 
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научната, педагогическата и практическата подготовка. днес обра-
зователните приоритети, залегнали в стратегията за развитие на 
шуменския университет, са насочени към „повишаване и контрол 
на качеството на знанията с акцент върху изграждането на необхо-
димия обем от професионални знания, умения и компетентности 
за ефективно изпълнение на професионалните роли и функции съ-
образно съвременните европейски стандарти и критерии в обра-
зованието, науката и изкуствата…“, както и „увеличаване дела на 
практическото обучение съобразно изискванията на интелектуал-
ния пазар на труда“.

• обучението в педагогическите курсове и училища има и възпита-
телни цели. слушат се беседи, насочени тематично към бъдещата 
културна и нравствена мисия на учителя. организират се чества-
ния, ритуали, тематични музикални програми (петров, 2008). днес 
шуменският университет провежда обучителни модули, насочени 
към педагогическите кадри в детските градини, реализират се ре-
дица инициативи, базирани на съвместна проектна дейност.

традициите, свързани с историческото наследство на образованието 
в град шумен, прогресират и променят облика и мисията на съвременни-
те предучилищните образователни институции. следвайки националните 
приоритети, днес говорим за развитие на висококачествено, приобщава-
що, ценностно ориентирано и продължаващо през целия живот обучение, 
възпитание и социализация, подчинени на иновациите в образователната 
среда на предучилищните заведения и висшето образование. 
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ИСТОРИЧЕСКИ ПРЕГЛЕД  
НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ  

В ГРАД ПЕРНИК И ОБЛАСТТА1

д-р АнтоанинаЧернева
главен учител в ДГ №11 „Знаме на мира“ – Перник

e-mail: doc_nina@abv.bg

Резюме: настоящата публикация проследява историята на предучи-
лищното образование в град перник и областта – педагогическата мисъл, 
методите и образованието на детските учителки от създаването на първата 
детска градина в град трън през 1899 до 2022 г.

акцентира се върху вариантите на подкрепа за общественото пред-
училищно образование, която дават законът за народното просвещение от 
1891 г., наредбата-закон от 1934 г., Конституцията от 1947 г., следващите 
закони и наредби за народната просвета, както и новият закон за предучи-
лищното и училищното образование от 2016 г.

насочва се вниманието върху използваните програми, ръководства и 
методи за реализиране на педагогическото взаимодействие от създаване 
на първата детска градина в края на XiX в. в трън до осъществяването на 
обучение в електронна среда в условията на пандемия през 2020–2021 г. в 
перник и областта.

разглежда се голямата роля на различните учебни заведения за подго-
товка на детски учители от частния курс на мис Кларк към американската 
детска градина, държавния институт за детски учителки в софия, открит 
през 1942 г., су „Климент охридски“ – филиал благоевград, отворил врати 
през 1976 г., до откритата по-късно Катедра по предучилищна педагогика 
към су „св. Климент охридски“ в софия, както и университети в други 
градове на страната за кадри с висше образование. 

представени са успехите на пернишките детски учители и тяхното висо-
ко образование и професионална квалификация, като се прави исторически 
обзор с начало първата детска учителка, назначена с конкурс в минната дет-
ска градина надежда гугова-Кацарова, завършила модерния за времето си 
частен курс на мис Кларк. предложеният материал задълбочено анализира 
образованието и квалификацията на предучилищните педагози през годи-

1 Материалът е посветен на 140-годишнината от създаването на първата детска гра-
дина в българия и представлява актуализирана версия на следната публикация на автора: 

чернева, а. (2012). предучилищното възпитание в перник и региона. Педагогика, 
бр. 5, с. 743–757
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ните, както и факторите, които благоприятстват непрекъснатия стремеж 
към професионално усъвършенстване на предучилищните педагози.

Ключови думи: перник, предучилищно образование, детски градини, 
квалификация на детските учители, методи

HISTORICAL REVIEW OF PRESCHOOL 
EDUCATION IN THE CITY OF PERNIk  

AND THE REGION2

Antoanina Cherneva, PhD
head teacher at Kindergarten №11“Zname na mira” – Pernik

e-mail: doc_nina@abv.bg

Abstract: the current work traces the history of preschool education in 
Pernik and the surrounding area – the development of pedagogical thought, the 
methods and the education of kindergarten teachers, from the establishment of 
the first kindergarten in the town of tran in 1899, to 2022. 

an emphasis is made on the different ways the public pre-school education 
has been supported, by the Public education act of 1891, the directive-law of 
1934, the constitution of 1947, the laws and directives on public education in 
the following years, as well as the new law for Preschool and School education 
from 2016.

Special attention is focused on the various programs, handbooks and meth-
ods for implementation of pedagogical interaction that have been used from the 
establishment of the first kindergarten at the end of the 19th century in the town of 
tran, all the way up to the introduction of teaching in an electronic environment 
due to the pandemic conditions during 2020–2021 in Pernik and the region. 

the essential role of different educational institutions for training of early 
years teachers is reviewed: from Miss clark’s private course at the american 
Kindergarten, the State institute for early Years teachers in Sofia that opened in 
1942, the Sofia university „Kliment ohridski“ – blagoevgrad branch that opened 
in 1976 and the subsequently-established department of Preschool Pedagogy of 
the Sofia university „St. Kliment ohridski“ in Sofia, as well as universities in 
other cities of the country.

2 the paper is dedicated to the 140th anniversary from the establishment of the first kindergar-
ten in bulgaria and it is an updated version of the following publication by the author: 

cherneva, a. (2012). Preschool education in the city of Pernik and the region. Pedagogika, 
5, pp. 743–757.
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the author presents the achievements of teachers in the town of Pernik and 
their high professional qualification in historical review. the pioneer is nadezhda 
gugova-Katsarova, the first early-years teacher that graduated from Miss clark’s 
newly-established at the time private course, who was appointed by competition 
in the kindergarten of the mines. the material includes a thorough analysis of the 
education and qualification of preschool teachers throughout the years, as well as 
the factors that support their constant striving towards professional development.

Keywords: Pernik, preschool education, kindergarten, qualification of kin-
dergarten teachers, methods

прогресивната идея за обществено предучилищно възпитание въз-
никва през възраждането под влияние на западноевропейската педагоги-
ческа мисъл и бързото увеличаване броя на предучилищните заведения в 
икономически напредналите страни. за първо предучилищно учреждение 
в българия се приема детското училище „детинска мъдрост“ в свищов 
на никола живков от 1882 г. 2022 година е юбилейна за предучилищното 
образование, защото се навършват 140 години от създаването на първата 
детска градина в българия.

за настоящата разработка представлява интерес развитието на пе-
дагогическата мисъл, използваните методи и образованието на детските 
учителки в исторически аспект.

след руско-турската война новите обществено-политически условия 
и бързо развиващото се промишлено производство налагат необходимост-
та от утвърждаване на обществени грижи за децата от предучилищна въз-
раст.

със закона за народното просвещение от 1891 г., известен с името 
закон на г. живков, министър в стамболовото правителството, се дава 
законодателна подкрепа на общественото предучилищно възпитание и се 
признава необходимостта от „предварителна подготовка на децата за учи-
лище“ (паргова, 1982). в него за пръв път се предвижда система за обуче-
ние на кадри и откриване на детски училища от 3- до 6-годишна възраст 
като долна степен на класните училища.

в този закон е регламентирано и учебното съдържание – игри, песни, 
предметно обучение, ръчни занимания, умствено смятане. натрупаният 
успешен опит в предучилищната теория и практика в българия довежда 
до откриването на първото в пернишка област обществено детско учили-
ще към основното училище в град трън през 1899 г. (раденкова, 2009). от 
1904 до 1912 г. там се обучават и възпитават 30 момчета и 38 момичета. 
Методът на обучение е американският, изграден на основата на дидак-
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тичните игри. заниманията се водят по системата на немския философ 
Фридрих Фрьобел. Фрьобеловата възпитателна метода е много популярна 
у нас до първата световна война. първото българско ръководство за рабо-
та в предучилищни заведения „детинска мъдрост“ (1887, варна) възпри-
ема Фрьобеловите методи, но неговият автор н. живков дава превес на 
нравственото възпитание в народностен дух. детските учители са можели 
да ползват още едно помагало, отпечатано през 1894 г. в пловдив – „на-
гледна метода за забавачниците, упражнения и работа за децата по ме-
тодата и начините на песталоци и Фребела“ от Ф. ж. делон и ж. делон 
(радев, 2012).

Макар да липсват конкретни сведения, вероятно и в трънското дет-
ско училище педагогическият процес е протичал съобразно методиче-
ските препоръки на н. живков и е включвал характерните за началото 
на хх в. разнообразни дейности: игри с Фрьобеловите дарове, броене, 
рисуване, грънчарство, низане на мъниста, плетене, тъкане на станче-
та, слушане на приказки, заучаване на български стихотворения, пеене, 
сгъване на книжки, изрязване, нареждане с кубове на къщи и кладенци 
(въчева, 2007). за съжаление влизането на българия в балканската война 
през 1912 г. прекъсва дейността както на много предучилищни заведения 
в страната, така и на трънското детско училище. тя е възобновена отново 
чак през 1947 г.

откриването на въгледобивната мина през 1891 г. и най-големият за 
българия прираст на население – от 1413 на 12 296 човека (www.wikipedia.
org), разширяването на промишленото производство и мрежата от училища 
в миньорското селище водят логично до откриване на първата забавачни-
ца за децата на миньорите (1926) към училище „Иван Рилски“. тя изпре-
варва държавния указ за обявяването на миньорското селище за град с три 
години (50 години Мини перник, 1941). в нея са възпитавани 50 деца от 
предучилищна възраст, като техният брой не се изменя осезаемо до 1934 г. 
Коректността изисква да отбележим, че и по-рано, още в началото на 20-те 
години на миналия век, се създава детска градина от руски емигранти за 
обучение на техните деца в перник, но тя е била частна.

първата детска учителка е надежда Кацарова-гугова (1900–1995), ро-
дена в самоков (информацията е получена от нейната внучка – антропо-
лога от нбу, доц. и. бокова). още много български детски учителки както 
нея са били обучени в частния курс на Мис Кларк към американската дет-
ска градина в софия по най-модерните в европа методи на Фр. Фрьобел, 
М. Монтесори и американския „метод на проектите“. в него са се обра-
зовали кадри чак до 1942 г., когато се открива държавният институт за 
детски учителки в софия.
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съществува информация, че през 1932 г. в град перник работят 2 за-
бавачници с 60 деца (50 години Мини перник, 1941).

през 1934 г. университетският професор янаки Моллов, тогавашен 
министър на просветата, разширява закона от 1921 г. с наредба-закон, 
която предвижда създаване на по-широка мрежа от детски учреждения: 
полудневни предучилищни заведения за деца от 5 до 7 години, нарече-
ни вече „детски градини“, функциониращи само през учебната година, и 
детски „огнища“ за деца от раждането им до навършване на 5-годишна 
възраст („детски дом“, „дневен детски дом“ и „приют“), които работят 
целогодишно и в тях малките престояват през целия ден (въчева, 2007). 
на всеки 3–5 хиляди жители се полага детска градина и родителите са 
задължени да изпращат децата си там поне 1 година. Този закон бележи 
нов етап в законодателството на предучилищното възпитание и в раз-
витието на предучилищната практика (петрова, 2002). той акцентира 
върху необходимостта от програма и задължителен режим на всички об-
щински, държавни и организирани към предприятията детски градини. 
неговата уникалност е в това, че е „първият самостоятелен закон за пред-
училищно възпитание у нас“ (петрова, 2002). той дава тласък за разви-
тието на предучилищното възпитание и неговите учреждения и в перник. 
през 1934 г. забавачниците вече са 6 с 300 деца, записани в тях (50 годи-
ни Мини перник, 1941). единствената детска градина от откритите тога-
ва, която продължава да функционира и днес на територията на града, е 
ДГ  №1 „Миньорче“. отначало работи като сиропиталище за 50 деца от 3 
до 14 години, а по-късно като детска градина /детски дом/ за деца от 3- до 
7-годишна възраст, разпределени в 2 групи (историческа справка за одз 
№1 „Миньорче“, държавен архив, № Ф853–дело, перник). тя е построе-
на от „Мини перник“ под ръководството на дружеството за „закрила на 
децата“, открито през 1927 г. през 1941 г. в сградата на детския дом две 
учителки, две прислужници и един готвач полагат целодневни грижи за 
възпитанието, хигиената и изхранването на 80–100 деца на възраст 4–7 
години. в него са настанени деца на крайно бедни родители и сирачета на 
миньори. в края на 1941 г. домът е тържествено именуван „Княгиня Ма-
рия-луиза“ и преобзаведен с нови мебели и пособия основно със средства 
на мината и дружеството. изградена е и нова инсталация за парно отоп-
ление. детският дом разполага с просторни салони за обучение, удобни 
дневни и нощни спални (бюджет и отчет на ус на съюза за закрила на 
децата 1941–1942 г., държавен архив – арх. №177). през ноември същата 
година към детското заведение е открит и нощен отдел, в който са при-
ети по специален правилник 20 деца, които пребивават в дома денонощно 
(бюджет и отчет на ус съвет на съюза за закрила на децата 1941–1942 г. 
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държавен архив – арх. №177). останалите деца се приемат всеки ден от 8 
часа сутринта до 6 след обяд. те получават храна 3 пъти на ден, а нощу-
ващите – и вечеря. учителките от дневния отдел занимават през деня и 
децата от нощния отдел. съдържателната характеристика на дейността се 
определя от песни, игри, приказки, ръчна работа. от записаните 100 деца 
70 средно посещават детското заведение.

през 1934/35 г. перник разполага вече с 6 детски градини с 6 учителки 
и 300 деца (50 години Мини перник, 1941). със започването на втората 
световна война техният брой намалява и през 1940 г. в забавачницата при 
мината и града има 180 деца. през най-тежката военна година от втората 
световна война – 1943 г., детските заведения намаляват и се редуцират до 
четири. те са разположени в различните квартали и наброяват 325 деца – 
174 момчета и 151 момичета на 5–6-годишна възраст.

градската детска градина тогава е била общинска и се е издържала 
от пернишката градска община. останалите три детски заведения, раз-
положени в кварталите „хумни дол“, „твърди ливади“ и „безистена“, са 
финансирани изцяло от „Мини перник“. в началото са работили пет учи-
телки, но заради увеличаващия се брой деца са назначени още три. децата 
са били разпределени по възрасти на две групи. всяка детска градина е 
имала и по една прислужница, която да се грижи за „чистотата, отопле-
нието и надзора“ (доклад за дейността на детските градини за 1942–1943 
година. държавен архив, оп. 172 – гр. перник).

предучилищните учреждения са предвиждали в бюджетите си сред-
ства за пособия, помагала и закуски. според доклада на старшата учи-
телка при застудяване на времето децата намаляват и отсъстват продъл-
жително поради липса на дрехи и обувки. посещаемостта е спаднала и 
заради евакуацията, страха от болести, нощните тревоги.

спазването през този период на изрядна хигиена е изискване на дру-
жеството за закрила на децата. Физическото развитие е било по-слабо от 
друга година поради недостатъчната храна и прекъсване даването на за-
куска.

почти всички детски градини разполагали със сравнително удобни 
учебни стаи, коридори и игрални, но им липсвал самостоятелен двор. 
учебните занятия се водели полудневно от 15 септември до 30 май. обу-
чението се е осъществявало по „метода на проектите“ и по комбинира-
ните системи на д. дюи, пети-хил, о. декроли и М. Монтесори. всич-
ки детски градини са имали необходимите материали, мебели и пособия. 
учебно-възпитателната работа е била насочена към „физическия, духовен 
и умствен растеж на децата, придобиване на добри навици, опознаване 
на околната среда, оформяне на характера“. застъпвани са много идеи, 
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теми и проекти, внушени или свободно проявени от децата. те са допъл-
нени от беседи, приказки, песни, игри, ритми. силно са застъпени всички 
видове ръчни занятия: рисуване, моделиране, лепене, картонаж, рязане, 
шиене, бродерия, строеж с кубове и пясък. всяка група е избирала и раз-
работвала самостоятелно и свободно своите проекти. теми, свързани със 
сезона, известно събитие или празник, са разглеждани едновременно във 
всички детски градини. в игрите на децата през 1943 г. преобладават во-
енни сюжети, заимствани от действителността. организирани са и много 
тържества: Коледна забава с елха, посрещане на баба Марта, лазаруване, 
честване на майките на благовещение и др. (пак там).

периодът 1934–1948 г. се характеризира с едновременно западноев-
ропейско, руско и американско влияние. съдържателната характеристика 
на общественото предучилищно възпитание отразява идеите на М. Мон-
тесори, о. декроли, д. дюи, е. водовозова, е. Кей и „метода на проекти-
те“. той отрича използването на програма. Както навсякъде в страната, 
така и в перник обучението са реализира чрез теми-проекти, задавани от 
учителката. възпитанието са възприема като самодейност на отделните 
деца при помощта на педагога и самоконтрола чрез дидактичния матери-
ал (петрова, 2002).

Конституцията от 1947 г. дава силен тласък за разширяване на мре-
жата от предучилищни заведения. в бюджетите на народните съвети се 
предвиждат специални средства за детски заведения (пак там). през този 
период общественото предучилищно възпитание е под силното влияние 
на съветския опит в предучилищната теория и практика, но вече е напи-
сана у нас книгата на с. аврамова „предучилищното възпитание с оглед 
на съветските методи“ (пак там). законът за народната просвета от 1947 г. 
отменя наредбата-закон от 1934 г. той утвърждава мястото на предучи-
лищното възпитание в системата на народното образование. детската гра-
дина се определя като социално-възпитателен институт, а предучилищно-
то възпитание става организирано, обществено и държавно дело (гюров, 
1982).

в този период детските градини вече се помещават в специално по-
строени, хигиенични и просторни сгради. през 1947 г. детската градина в 
гр. трън възстановява дейността си като подготвителна група със смесен 
характер, финансирана от градския народен съвет (раденковa, 2009). две 
години по-късно (1949) отваря врати дг №2 „родолюбче“. 

в периода 1950–1970 г. перник бързо се индустриализира. съобразно 
нуждите на новите предприятия бързо се разширява и мрежата от детски 
заведения в града и региона. дг №6 „българче“ е открита през пролетта 
на 1954 г. за децата на работниците в новооткрития през 1953 г. Мз „ле-
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нин“. най-старата детска градина в перник, работеща от 1934 г. – дг №1 
„Миньорче“, през 1955 г. увеличава своя капацитет. през 1955 г. приемат 
първите си възпитаници дг №5, открита към теЦ „република“ в кв. „Мо-
шино“, бл. 1. (през 1985 г. е преместена в кв. „тева“ – бл. 3 и бл. 4, заради 
нуждите на разрастващия се квартал (летописна книга на дг №1 „Ми-
ньорче“). през 1955 г. е открита и дг „осми март“ в град радомир. през 
1962 г. в град перник, кв. „твърди ливади“, отварят врати дг №8 „извор-
че“ и дг „пролет“ №7, която през 1992 г. по решение на общинска сесия 
се обединява с откритата през 1973 г. дг №10 под името одг „пролет“ 
(летописна книга на дг „пролет“). в гр. брезник приема първите си въз-
питаници и дг „брезица“ (1962) с една смесена група в отчуждена частна 
къща. през 1964 г. за удовлетворяване на социално-педагогическите нуж-
ди на кв. „д. полянов“ („Клепало“) е открита дг №9 „здравец“ / дг №9 
„Калина Малина – по информация в летописните книги).

дг „валентина терешкова“ – гр. батановци, е започнала своето съ-
ществуване през 1965 г. 

дг №12 „радост“, кв. „Църква“, град перник, е открита през 1973 г. 
през 1975 г. отваря врати и дг №14 „славейче“ – гр. перник .
през 1975 г. е открита дг „слънце“ в гр. радомир. през месец 

март 1999 г. педагогическата колегия започва работа по учебна систе-
ма „стъпка по стъпка“ (летописна книга на дг „слънце“, радомир). за 
социалните нужди на жителите на кв. „хумни дол“ през 1976 г. отва-
ря врати дг №15 „райна Княгиня“. Кварталите „Мошино“ и „ленин“ 
(сега „изток“) в гр. перник бързо се разширяват и увеличават своето 
население. затова през 1978 г. за най-малките им жители отварят врати 
две нови детски градини. едната е дг №3 „пролетен цвят“, кв. изток. 
другото открито през 1978 г. детско заведение е дг №4 „чуден свят“, в 
кв. „Мошино“ (летописни книги), което със своите 14 групи е най-го-
лямото на територията на перник и региона от всичките действащи 14 
детски градини в града. негов първи директор е хр. стоева, която между 
1982 и 2010 г. е главен експерт по предучилищно възпитание към об-
щина перник. най-младото предучилищно заведение в перник и второ 
по големина в града е дг №11 „знаме на мира“, основано през 1985 г. в 
кв. „изток“. то разполага не само с модерен сграден фонд, но и прила-
га съвременни методи и иновации в предучилищното възпитание. през 
2012 г. детското заведение има най-висококвалифицирания персонал в 
областта както в количествено, така и в качествено отношение – 95% от 
учителите са с висше образование и 60% от колегията – с допълнителна 
професионална квалификационна степен. тази тенденция се запазва и 
досега. през 2022 г. детската градина се ръководи от р. спасова, която 
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поддържа добрите постижения и традиции в развитието, като търси и 
нови пътища за утвърждаване авторитета на детската градина в града 
и региона. акцентите в работата на детската градина са: педагогическо 
взаимодействие на екипа от дистанция в електронна среда заради епи-
демиологичната обстановка, породена от Ковид-19 и традиционният за 
предучилищното учреждение непрекъснат стремеж към себеактуализа-
ция и кариерно развитие на педагогическата колегия. от 2020 г. р. спасо-
ва е докторант към Юзу „неофит рилски“ – благоевград. 

най-новото детско заведение в област перник е дг „радомирче“, кое-
то започва дейността си през 1986 г. с директор Малинка николова. то е 
най-голямото в гр. радомир.

бързото разрастване на предучилищната мрежа е стимулирано както 
от индустриализацията на региона, така и от благоприятната държавна и 
общинска политика в сферата на общественото предучилищно образова-
ние през цялата му близо 123–годишна история в перник. своето пози-
тивно влияние върху процеса на повишаване на образованието и квали-
фикацията на педагогическите специалисти оказват не само списанията 
„предучилищно възпитание“ (1953–2012), „дом, дете ,детска градина“ 
(от 2018 г. излиза под името „детска градина“), сп. „педагогика“, но и от-
критият през 1976 г. филиал в благоевград към су „Климент охридски“ 
за подготовка на детски учители с висше образование. по-късно започва 
да функционира и Факултет по начална и предучилищна педагогика към 
су „Климент охридски“ в софия. непрекъснатите творчески търсения 
на педагозите през 80-те години на миналото столетие се определят и от 
възникналата през 1982 г. идея за постъпване в първи клас на децата, на-
вършили 6 години. 

внедряването на Програмата за възпитателна работа в детската 
градина от 1984 г. налага необходимостта да функционират като базови 
следните детски градини в перник: дг №6 „българче“ (1979) – кв. „из-
ток“; дг №9 „Калина Малина“ (1976); дг „в. терешкова“ – батановци 
(1978); дг №12 „радост“ – кв. „Църква“, дг №4 „чуден свят“ – кв. „Мо-
шино“, и др. 

от 90-те години на хх в. децата се обучават по одобрените от Мон 
помагала на издателствата „слово“, „булвест“, „изкуство“ и др. и по про-
грамите: „активността на детето в детската градина“ (1993), „програма 
за възпитание на детето от две- до седемгодишна възраст“ (русинова и 
др., 1993) и програма за подготвителна група (1993). 

през 2000 г. в перник се създава регионален комитет по предучилищ-
но образование към българския национален комитет на световната орга-
низация по предучилищно образование – оМеп, софия. седалище на ре-
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гионалната структура в перник става дг№11 „знаме на мира“ (ул. „лом“ 
1), а за неин председател е избрана д-р антоанина чернева, главен учител 
в същото детско заведение. това е важна страница от колективното порт-
фолио не само на детската градина, но и на предучилищното образование 
в града, защото се дава нова посока на развитие и укрепване връзките с 
униЦеФ, с оМеп, както и с председателя на бнК-оМеп за българия – 
проф. д-р елена русинова, със секретаря проф. д-р виолета борисова и с 
други членове на управителния съвет (д-р розалина енгелс, която през 
2020 г. е вече професор и председател на оМеп за българия). през 2000 г. 
почти всички детски градини в перник и областта са колективни членове 
на световната организация по предучилищно образование – оМеп, което 
стимулира създаването на научни взаимовръзки, педагогическа осведоме-
ност и ползотворно сътрудничество с учители от всички краища на бъл-
гария, с преподаватели и научни деятели от су „св. Климент охридски“, 
както и от чужбина. 

с много ентусиазъм и творчески професионализъм работят екипите 
на дг №11 „знаме на мира“ и дг №6 „българче“ – перник, които през 
годините остават постоянни членове на оМеп, перник, и винаги участ-
ват във всички нейни инициативи. през 2022 г. към рК на бнК – оМеп, 
перник, се присъединява и дг№5 „вела пеева“ и така се увеличава реги-
оналното семейство на световната организация по предучилищно обра-
зование!

освен в регионалните събития педагозите от детските градини в гра-
да активно участват във всички национални конференции на Мон и на 
оМеп със свои материали, които намират място в специализирания пе-
дагогически печат заради безспорните си научно-практически качества, 
любезното съдействие на проф. д-р русинова и редактора на сп. „детска 
градина“ – венцислав Крумов.

през годините пернишките детски учители и директори се утвържда-
ват като висококвалифицирани и креативни предучилищни специалисти. 
през 2009 г., в годината на своя 80-годишен юбилей от обявяването си за 
град, перник и областта разполагат с широка мрежа от предучилищни 
учреждения, в които се възпитават 3228 деца. само целодневните детски 
градини наброяват 26, а детските учителки са 299. преобладават педаго-
зите с висше образование – 181 (60,54%), а 118 (39,46%) са специалисти. 
от тях 106 (35,45%) имат професионална квалификационна степен, шест 
са с първа професионална квалификационна степен (2%) и един – със сте-
пен „доктор“ (раденкова, 2009). 

през 2011/2012 уч. г. в перник работят 14 предучилищни заведения. в 
групите към училищата, детските градини и обединените детски заведе-
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ния в перник и областта се възпитават и обучават 3296 деца от 304 учите-
ли (информацията е получена от габриела ив. петрова-стоева – старши 
експерт по организация на средното образование). Към 2012 г. областният 
град разполага с 227 педагози, включително – 14 директори (6,18%); 11 
главни учители (4,85%); старши учители – 157 (69,15%); учители – 36 
(15,86%), и младши учители – 9 (3,96%). през последните 2019, 2020, 
2021 г. се наблюдава тенденция към подмладяване на колегиите, но след 
2010 г. предучилищното образование в перник няма свои главни експерти 
нито към руо, нито към общината.

през 2021/2022 г. 241 от учителите (78,76%) имат клас-квалификация, 
а само 65 (21,24%) нямат допълнителна квалификационна степен. Както 
е видно, нараства делът на висококвалифицираните кадри в областта на 
предучилищното образование. от всичките седем, в дг №11 „знаме на 
мира“ има двама педагози с първи клас квалификация и един „доктор“, 
като директорът също е докторант към Юзу „неофит рилски“ – благоев-
град. (информацията е предоставена от старши експерта по квалификаци-
ите към руо, перник – госпожа розалина димитрова).

перник многократно е бил домакин на различни форуми, кръгли маси 
и конференции, свързани с педагогическата теория и практика. инициато-
ри са били дг №6 „българче“, дг №3 „пролетен цвят“, дг №12 „радост“, 
но най-силно влияние върху развитието на общественото предучилищно 
образование в града оказват трите регионални събития на оМеп, пер-
ник: „предучилищното образование в перник и региона: образованието 
вчера, днес и утре“ – двудневна регионална конференция на оМеп, пер-
ник (2009); и еднодневните форуми: „история и тенденции в развитието 
на предучилищното образование в пернишка област“ (2012) и „заедно с 
любов към децата“ (2018).

заради земетресението от май 2012 г. повечето сгради на детските 
градини получават повреди, но духът на предучилищното образование в 
града остава жив и продуктивен. новият закон за предучилищно и учи-
лищното образование от 2016 г. определя много важно място на предучи-
лищните учреждения. той постановява, че задължителното предучилищ-
но образование трябва да обхване и децата на четири години.

периодът 2020–2022 г. поставя колегиите на детските градини пред 
нови предизвикателства – реализиране на педагогическо взаимодействие 
в електронна среда в условията на ситуация на пандемия от Ковид-19 в 
българия. Много от детските градини през декември 2020 г. работят дис-
танционно с малчуганите, като разчитат на сътрудничеството с родите-
лите на децата и се включват в обучението от разстояние посредством 
групите във facebook, viber и платформата classroom. в унисон с изисква-
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нията на епидемичната обстановка вътрешната квалификация също е по 
посока използване на нови електронни ресурси. по такъв начин здравната 
криза, вместо да възпрепятства, дава нови насоки в развитието на педаго-
гическата мисъл и обучението на децата в перник.

историческият анализ на изминатия 123–годишен път от предучи-
лищното образование в пернишка област (1899–2022) e само бегъл поглед 
върху неимоверните усилия и безспорен талант на хилядите обикновени 
детски учители, които ежедневно надграждат започнатото от н. живков. 
едва ли в далечната 1882 г. „бащата на предучилищното възпитание“ у нас 
си е представял каква социална значимост, мащабност и безспорен автори-
тет ще завоюват предучилищните учреждения след 140 години живот и с 
какво творческо вдъхновение ще се реализира и доразвива прекрасната му 
възрожденска идея за обществено предучилищно възпитание в българия! 
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Резюме: на основата на архивни материали в доклада се изследват но-
вите методи за предучилищно образование, които димитър Кацаров препо-
дава на студентите от специалност „педагогика“ в софийския университет 
„св. Климент охридски“ в периода 1910–1948 г., както и в неговия частен 
курс за подготовка на детски учителки, съществувал от 1933 до 1942 г. с тях 
се цели да се подтикне активността на детето и да се съдейства за разгръ-
щането на неговите творчески сили. тези методи позволяват да се съблюда-
ват нивото на развитие и ритъмът на работа на всяко дете и да се осъзнава 
смисълът на получаваните знания. това мотивира децата да проявяват твор-
чество и да разгръщат своите вътрешни сили, което им доставя радост и 
удоволствие от работата.

Ключови думи: димитър Кацаров, предучилищно образование, ново 
възпитание, нова педагогика, нови методи

NEW METHODS FOR PRESCHOOL EDUCATION  
IN THE THEORY AND PRACTICE OF DIMITAR kATSAROV
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Abstract: on the basis of archival materials, the report examines the new 
methods of preschool education that dimitar Katsarov taught to students of the 
“Pedagogy” specialty at Sofia university “St. Kliment ohridski” in the period 
1910–1948, as well as in his private courses for the training of children’s teachers 
that existed from 1933 to 1942. they aim to encourage the child’s activity and to 
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promote the development of his/her creative powers. these methods enable ob-
servation on the level of development and the rhythm of work of each child and 
awareness of the meaning of the acquired knowledge. this motivates children to 
be creative and develop their inner strength, which gives them joy and pleasure 
from work.

Keywords: dimitar Katsarov, preschool education, new education, new ped-
agogy, new methods

в края на хІх – началото на хх в. се заражда едно мощно интер-
национално движение за реформи в образованието, проявяващо се под 
различни форми и носещо различни наименования в зависимост от гео-
графските и лингвистичните области (вж. терзийска, 2013: 127–128). то 
обединява различни педагогически теории и практики, чиято обща цел 
е стремежът да се съдейства за изграждането на ново общество и да се 
изследват присъщите на детето нужди с цел създаването на нова научна 
педагогика. в рамките на това движение има многообразие на методите за 
работа с децата, но всички те целят да подтикнат активността на детето и 
да съдействат за разгръщането на неговите творчески сили. 

в края на хІх и първите две-три десетилетия на хх в. в практиката 
на предучилищното образование у нас се прилага методът на Фридрих 
Фрьобел (обрешков и др., 1967: 70–81), но със значителни изменения в 
обстановката, която наподобявала по-скоро училищната (обрешков, 1982: 
98–99). в края на 20-те и през 30-те години на хх в. той е изместен от аме-
риканския метод на проектите, чийто теоретик е джон дюи (разработен 
от неговия ученик уилям Килпатрик). успоредно с него у нас се разпрос-
траняват и методите на Мария Монтесори и овид декроли, които намират 
по-ограничено приложение в образователната практика (чакъров, 1961: 
140).

главната фигура на движението за ново възпитание в българия е ди-
митър Кацаров (1881–1960), който има голяма роля за развитието на пе-
дагогическите дисциплини в софийския университет и за разпростране-
нието на новите образователни методи в българия. той получава висшето 
си образование в швейцария (женева и Фрибург), след което е асистент 
на едуард Клапаред в откритата от него лаборатория по експериментална 
психология към женевския университет (1906–1910). след завръщането си 
в българия започва неговата кариера като преподавател в софийския уни-
верситет, като последователно е асистент, доцент и професор (1910–1948).

през цялата си университетска кариера димитър Кацаров „неизмен-
но“ чете три основни курса: теория на образованието (обща педагогия); 
Физическо и душевно развитие на детето; опитна педагогия и детска пси-



185

хология (набан, ф. 138К, а.е. 3, л. 17–18). при тяхното разработване той 
използва експериментално-изследователския метод, който за него е един-
ствено верният за разрешаването на въпросите на педагогиката (набан, 
ф. 138К, а.е. 3, л. 1–3). в трите си основни курса го е интересувало преди 
всичко да изясни пред студентите следните въпроси: „философските и 
обществени страни на образованието като жизнени процеси и функция; 
обосноваването на педагогията като самостоятелна наука; детето като 
централен фактор при образованието; учителят като основен отговорник 
и ръководител при образованието и значението в това отношение на не-
говата обща култура, професионалната му подготвеност и физическите и 
душевните качества на неговата целокупна личност; училището не само 
като орган за снабдяване на подрастващите със знания, но и като коорди-
натор на всички други места и фактори за целокупното оформяне лич-
ността на детето“. за димитър Кацаров „обучението и възпитанието са 
неделими едно от друго, представляват едно споено органическо цяло“. 
заедно с даването на знания на учащите се трябва да се повишава непре-
къснато и тяхната обща култура. образованието трябва да бъде „целена-
сочено – пред него да бъде поставена една ясно определена цел – съзна-
вана и от учащи се, и от учещи“; образованието трябва да бъде свързано 
с живота – „да излиза от него и да се връща в него“, да обхваща всички 
възрасти и всички категории деца. димитър Кацаров е за привличането 
на „всички към активно участие в образованието – родители, обществени 
институции и организации и др.“ набан, ф. 138К, а.е. 3, л. 1–3). 

Курсът „съвременната теория на образованието“ (набан, ф. 138К, 
оп. 1, а.е. 43), четен в софийския университет през зимния и летния се-
местър на учебната 1925/1926 г., включва следните основни части: І. на-
пътване в новата изпитна програма и мястото на настоящия курс в нея; ІІ. 
обща характеристика на съвременната педагогическа мисъл и практика; 
ІІІ. характеристика изобщо на съвременните грижи за детето и специално 
за детето от раждането до 2–3-годишна възраст; ІV. доучилищно възпи-
тание и обучение (от 3 до 7 г. – забавачници) (основно разглежда метода 
Монтесори); V. Методът на Мария Монтесори – основното образование; 
VІ. декроли; VІІ. далтоновия план.

при преподаването на своя курс по теория на образованието (обща 
педагогия) вниманието на димитър Кацаров е било насочено към „ос-
новните положения в тая теория“ (набан, ф. 138К, оп. 1, а.е. 3, л. 5–9). 
от запазените в архива му лекции по обща педагогика, четени в периода 
1932–1938 г. (набан, ф. 138К, оп. 1, а.е. 46), както и изпитни конспекти 
по обща педагогика за учебната 1936–1937 г. (набан, ф. 138К, оп. 1, 
а.е. 58), добиваме представа за съдържанието на този курс и за подхода 
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на проф. Кацаров при подготовката на лекциите. с педантична прециз-
ност той непрекъснато редактира, допълва и уточнява всеки детайл по 
темата, което личи от запазените множество бележки и поправки по тях. 
основните теми, разглеждани в курса по обща педагогия, са образование-
то, детето, образователната среда, образователят, целта на образованието, 
съдържанието на образованието, образователният процес, методите – общ 
и индивидуален, принципите – свобода и любов, свобода и дисциплина, 
постулатите на образованието и т.н. постепенно курсът се оформя в две 
части – обща педагогика и дидактика (набан, ф. 138К, оп. 1, а.е. 58, св. 
4, 6, 7). втората част на курса по обща педагогика (дидактика) запознава 
студентите с методите на Монтесори, далтон план, тестове и др. 

на реформените насоки в образователното дело димитър Кацаров 
посвещава студии (набан, ф. 138К, оп. 1, а.е. 70; а.е. 119) и отделни 
курсове – декроли (1937/1938) (набан, ф. 138К, оп. 1, а.е. 48), Метод на 
проектите (1939/1940) (набан, ф. 138К, оп. 1, а.е. 50). Курсът от лекции 
за овид декроли, освен подробен план за лекциите по точки, включва и 
литература за новите методи на декроли, Монтесори, Фрьобел, Метода 
на проектите, уинетка, Кузине, далтон, детски градини. в курса от лек-
ции за Метода на проектите проф. Кацаров се спира на следните въпроси: 
І. Метод на проектите – общи сведения (16 с.); ІІ. Метода на проектите 
за учителите (2 с.); ІІІ. общ ход на работата (2 с.); ІV. нови методи (2 с.); 
V. схема на работата по метода на проектите (1 с.); ход на работата по ме-
тода на проектите (1 с.); VІІ. етапите, през които трябва да мине работата 
по метода на проектите (3 с.); VІІІ. подробно описание на етапите (8 с.); 
Іх. американската забавачница (4 с.). 

в архива на димитър Кацаров са запазени тетрадки с конспектирани 
педагогически статии от чужди автори по проблемите на съвременните 
педагогически течения: „трудовото училище“ от джон дюи; „съвременни 
социално-педагогически течения“ от д-р бамбергер; „трудовая школа“ от 
георг Кершенщайнер; „естественное воспитание“ от Клара берт-щокин-
гер (набан, ф. 138К, оп. 1, а.е. 148); „бележки върху метода на робърт 
оуен“ (набан, ф.138К, оп. 1, а.е. 121); Конспекти, бележки и резюмета 
на педагогическите възгледи на джон дюи (набан, ф. 138К, оп. 1, а.е. 
122); „толстой“ – бележки върху толстоизма (набан, ф. 138К, оп. 1, а.е. 
123); бележки върху педагогическите възгледи на Макаренко (набан, ф. 
138К, оп. 1, а.е. 124). 

чрез лекционните курсове, посветени на представителите на движе-
нието за ново възпитание, които проф. димитър Кацаров чете в универ-
ситета, той разпространява техните идеи в университета сред студентите, 
изучаващи педагогика – бъдещите учители. 
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през учебната 1939/1940 г. проф. димитър Кацаров чете в софийския 
университет лекции за детството и предучилищното възпитание (набан, 
ф. 138К, а.е. 51), които по същото време чете и в ръководения от него час-
тен курс за подготовка на детски учителки (1933–1942). основните въпро-
си, на които спира вниманието си, са следните: І. значение на детството 
изобщо и на предучилищното възпитание по-специално; ІІ. доучилищно-
то възпитание и обучение (от 3 до 7 г. – забавачница); 1. отношение към 
доучилищното възпитание в наше време: а) от психологическо гледище; 
б) от педагогическо гледище; в) от социално гледище; 2. досегашното ор-
ганизиране на това възпитание: а) съществуващите детски градини …. 
(липсват по-нататък въпросите, явно ръкописът е недовършен). ІІІ. Ме-
белировка на детската градина – инвентар. дава списък на покъщнина-
та, пособията и материалите, необходими за детската градина. пособия 
и материали: играчки, материали за рисуване; материали за моделиране; 
материали за шиене, изрязване и преплитане; резбарство и дърводелство; 
материали за строеж; апарати; градинарство; животни; музикални ин-
струменти; Фрьобеловите дарове; дидактически материали на Монтесори 
(само където има подготвена детска учителка); сбирка от семена, листа 
и разни части от растения; сбирка от илюстровани списания, вестници и 
каталози. прилага схеми на мебели (масички, столчета и др.). 

в архива на димитър Кацаров се съхраняват и други документи, пос-
ветени на предучилищното възпитание: „детски градини“, планове за 
работа (набан, ф. 138К, оп. 1, а.е. 101); „схема за разглеждане и изло-
жение на реферат в кръжока по предучилищно образование“ (набан, ф. 
138К, оп. 1, а.е. 102); схема за формалните и материални задачи, които 
трябва да се осъществяват в детските и първоначални училища (набан, 
ф. 138К, оп. 1, а.е. 103); „подготовка на учителките за детските градини в 
българия“, статия, чернова (8 л.) (набан, ф. 138К, оп. 1, а.е. 104); „Фер-
динанд Фребел – основател на детските градини“, ръкопис, френски език 
(9 л.) набан, ф. 138К, оп. 1, а.е. 105).

лекциите на проф. Кацаров се отличавали с „голяма ерудиция“ и „бо-
гат емоционален заряд“, били слушани с интерес не само от студентите, 
но и от доброволни посетители, учители и родители. за съжаление обаче 
основните му лекционни курсове не са публикувани, а са издадени като 
циклостилни записки от студентското дружество (пирьов, 1988: 10–11). 
неговата практика е била да не повтаря два пъти един и същи курс. при 
следващите основни четения на своите основни курсове той ги е „пред-
ставял на студентите си винаги ревизирани, попълнени и доведени до à 
jour“ (набан, ф.138К, оп. 1, а.е. 3, л. 5–9).
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теоретическото преподаване на димитър Кацаров „неизменно“ е при-
дружавано и от „упражнения в психологическата и педагогическата лабо-
ратория при университета, изследвания и анкети по училищата, семинар-
ни кръжоци по отделни въпроси на образованието“. чрез тези упражнения 
и изследвания той е търсел не само да илюстрира теоретичните си курсове, 
но и да събуди интерес и любов у студентите към изследователската работа 
в областта на педагогиката (набан, ф.138К, оп. 1, а.е. 3, л. 5–9). 

димитър Кацаров прави усилия да събуди интерес и любов към из-
следователската работа в областта на педагогиката и сред учителството. 
с многобройните си беседи той се утвърждава като „любим и търсен лек-
тор“ (пирьов, 1988: 10). изнася сказки по многобройни учителски конфе-
ренции, читалища и други организации, с които цели „насаждане на нови 
идеи“ и „борба с рутината“. в различни кръжоци той запознава учителите 
с „най-елементарните и основни изследвания за разкриване на физичес-
кото и душевното развитие и състояние на децата като: зрението, слуха, 
паметта, вниманието и др. – изследвания, които могат и те самите да из-
вършват над своите ученици“ (набан, ф. 138К, оп. 1, а.е. 3, л. 5–9, л. 10). 

популяризаторската педагогическа дейност на димитър Кацаров об-
хваща и редица други инициативи, които имат една и съща цел – обновя-
ване на българското образование. сред тях е проектът за учредяване на 
педагогическа академия през 30-те години на хх в., в която се предвижда 
създаването на опитно училище, курсове за подготовка и усъвършенства-
не на учители, научни изследвания в областта на образованието и др. 

Като цяло проектът не се осъществява поради неблагоприятни усло-
вия. една от успешните реализации е частният курс за подготовка на 
детски учителки, открит през 1933 г. (вж. терзийска, 2012: 74–79). този 
курс е признат официално от държавата в лицето на Министерството на 
народното просвещение и се намира под негов надзор. предназначение-
то му е „главно да се покаже каква трябва да бъде подготовката на тези 
учителки“ (набан, ф. 138К, а.е. 3, л. 10, л. 28). намерението му е да 
даде една алтернатива на традицията в предучилищното образование, 
повлияна главно от Фрьобел, и да въведе новите съвременни методи на 
обучение и възпитание на децата, започвайки от най-ранното детство чрез 
подготовката на детски учителки.

в качеството си на директор на курса проф. димитър Кацаров има за-
дължението да изработи учебния план (набан, ф. 138К, а.е. 3, л. 10, л. 
61–62). и след като той бъде одобрен от Министерството на народното про-
свещение, да следи за неговото приложение. учебният план включва тео-
ретични и практически предмети. теоретичните са: обща педагогика с ди-
дактика и методика; история на педагогиката с кратък преглед на историята 
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на българското образование; администрация и законодателство и по-специ-
ално на детските градини в българия; обща психология; педология със спе-
циално изучаване на детската природа от 3- до 7-годишна възраст; детска 
психопатология и детски недостатъци; организация на детската градина; 
методи на работа в детската градина със специален поглед върху съвре-
менните методи на обучение (метод на проектите, Монтесори, декроли, 
Фрьобел и др); майчинство с детски болести и хигиена на здравното въз-
питание; български език и един чужд език по избор (френски или немски). 
във връзка с учебната материя се изработват и реферати по зададени теми, 
доклади върху дадени книги, четива за природата и живота (за животните, 
растенията, природните явления, културните институти и прояви и т.н.), 
провеждат се свободни беседи за образованието и върху общи теми.

практическите предмети са: 1. хоспитиране, стаж и конференции; 2. 
рисуване с моделиране, ръчна работа (разни видове и с различни мате-
риали), пеене, музика (хармонички), народни песни, драматургия, детски 
игри и ритмика, следене на българските педагогически списания, наблю-
дение и изследване на децата, системно наблюдение на животни и расте-
ния, различни елементарни опити.

Курсът на проф. Кацаров няма своя базова детска градина, а курсист-
ките хоспитират и практикуват в различни детски градини в града. с цел 
по-добрата подготовка на детските учителки към курса има библиотека, 
която съдържа предимно педагогическа литература и такава, отнасяща 
се по-специално до детската градина. освен с необходимите за тяхната 
подготовка книги курсистките разполагат и с колекция от дидактически 
материали за методите Монтесори, декроли, Фрьобел и проекти; колек-
ция от психологически тестове за изследване на детето от предучилищна 
възраст (1–7 г.); колекция от инструменти, пособия и материали за ръчна 
работа (чл. 31).

Както в американската детска градина, така и в този курс има задъл-
жителен летен стаж в детски градини. според правилника на курса през 
лятото между двете учебни години всяка курсистка е длъжна да прекара 
летен стаж с продължителност най-малко един месец в детска градина на 
село или в някое малко провинциално градче, за който представя доклад, 
придружен с писмо от ръководителя на детската градина за нейната рабо-
та (чл. 11). 

освен проф. д. Кацаров в курса преподават: от университетските пре-
подаватели – генчо пирьов (асистент); детски учителки – люба попова 
(бивша възпитаничка на курса); лекари – д-р райна ганева, д-р ефрем 
белдедов, д-р ботю шанов; видни столични учители – лидия стоянова, 
исак навон.
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Курсът на проф. Кацаров е закрит през 1942 г., когато се открива дър-
жавният институт за подготовка на детски учителки. в него получават 
подготовка повече от 200 учителки, с което се допринася за развитието на 
предучилищното възпитание в българия, както и за разпространението на 
новите образователни методи (пирьов, 1988: 12).

освен курса за детски учителки проф. д. Кацаров организира и ръ-
ководи една образцова детска градина с 4 отделения, с цел да се пока-
жат различни методи на предучилищно обучение и възпитание (набан, 
ф. 138К, а.е. 3, л. 10).

изхождайки от разбирането, че това, което е научено самостоятелно, 
е научено най-добре, методите на новата педагогика целят децата да овла-
деят комплекс от знания чрез активност и самодейност, да развият тяхната 
личност чрез поемането на инициатива и отговорност. автономното учас-
тие на децата в учебно-възпитателния процес развива техните интелек-
туални способности (любопитство, мотивация, творчество, въображение, 
предвидливост, съобразителност), социални умения (работа в екип, кому-
никативност, солидарност, организираност, толерантност). тези методи 
позволяват да се съблюдават нивото на развитие и ритъмът на работа на 
всяко дете и да се осъзнава смисълът на получаваните знания. това мо-
тивира децата да проявяват творчество и да разгръщат своите вътрешни 
сили, което им доставя радост и удоволствие от работата. 
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Архивни единици (Научен архив на БАН, ф. 138К, оп. 1 – личен 
архив на Димитър Кацаров):

а.е. 2 – въпросник и отговори на димитър Кацаров за неговата трудова, научна и 
обществена дейност от 50-те години на хх в.;
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а.е.3 – обзор на научната дейност на димитър Кацаров, написан от него във връзка 
с тържественото честване на 75-годишнината му, март 1956 г.;

а.е. 43 – Курс „съвременната теория на образованието“;
а.е. 46 – лекции по обща педагогика, четени в периода 1932–1938 г.;
а.е. 48 – decroly, лекции, четени през учебната 1937/1938 г., ръкопис, 333 л.;
а.е. 50 – Метод на проектите; ръкописът представлява съвкупност от 198 листа – 

записки, планове, конспекти, бележки и други листчета, написани на ръка или 
на пишеща машина;

а.е. 51 – „свободни беседи“ (лекции за детството и предучилищното възпитание;
а.е. 58 – изпитни конспекти по обща педагогия, 1936–1937;
а.е. 70 – „реформени насоки в образователното дело“ (студия, чернова), 17 л.;
а.е. 101 – димитър Кацаров, „детски градини“, планове за работа;
а.е. 102 – димитър Кацаров, „схема за разглеждане и изложение на реферат в кръ-

жока по предучилищно образование“;
а.е. 103 – димитър Кацаров, „схема за формалните и материални задачи, които 

трябва да се осъществяват в детските и първоначалните училища“;
а.е. 104 – димитър Кацаров, „подготовка на учителките за детските градини в бъл-

гария“, статия, чернова, 8 л.;
а.е. 105 – димитър Кацаров, „Фердинанд Фребел – основател на детските градини“, 

ръкопис, френски език, 9 л.
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ИСТОРИЯ НА ЯСЛЕНОТО ДЕЛО В БЪЛГАРИЯ

доц. д-р Тотко Татьозов
e-mail: tatiozov.doc@abv.bg

Резюме: ясленото дело в българия има над стогодишна история. първи 
стъпки към осигуряване на обществени грижи за най-малките деца прави 
благотворителното дружество „Евдокия“. негови основатели са съпруги на 
висшия елит (политически и стопански) по това време. в края на 1902 г. 
дружеството разкрива „дневен приют“ за деца на бедни родители. в него 
се приемат както кърмачета, така и по-големи деца. храната е безплатна, 
поддържа се добра хигиена и се следи здравното им състояние. 

през 1906 г. дружеството доразработва своя устав (от 1900 г.), в който 
се утвърждава отглеждането на деца на бедни родители от раждането им 
до 3-годишна възраст. разкрива се и специално детско заведение, което на-
ричат „яслите“ и в което се полагат необходимите грижи, осигуряване на 
подходяща храна и лекарско наблюдение за децата.

с помощта на тогавашната столична община и със свои средства през 
1910 г. дружеството построява нова двуетажна сграда за „яслите“ (ул. „пи-
рот“) – с парно отопление, пералня, трапезария, спални, двор с краварник за 
осигуряване на прясно мляко за децата. през 1911–1912 г. в нея се приемат 
както деца на бедни родители (дневен прием), така и безпризорни деца, на 
които се осигурява пансионен режим.

след първата световна война нараства нуждата от разширяване на база-
та, но едва през месец май 1938 г. се започва строителството на нов дом-яс-
ли на общинско място, предназначено за болница. домът е построен за 1 
година и започва приема на деца (септември1940 г.). това е и сега същест-
вуващата сграда на университетската болница за детски болести (бивш ни 
по педиатрия). в сградата могат да се приемат до 220 деца (кърмачета и 
по-големи – за осиновяване, отглеждане и привеждане в други социални 
домове). същевременно е увеличен и медицинският персонал. провеждат 
се курсове за бавачки и за млади майки по отглеждането и развитието на 
най-малките деца. Както дружеството, така и детското заведение са под пат-
ронажа на царското семейство и лично на княгиня евдокия. през всичките 
тези години финансирането на дружеството е на благотворителна основа, а 
от 1935 г. – и от българския червен кръст. в края на 1944 г. се променя името 
на дружеството на „детски ясли“.

първият официален нормативен документ, който институционализи-
ра ранното детство, е наредбата-закон за предучилищното възпитание от 
1934 г. първите самостоятелни постоянни дневни ясли за работещи майки 
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са разкрити на базата на наредбата-закон. през 1935 г. са разкрити 6 детски 
ясли с 237 деца, а през 1936 и 1937 – 8 детски ясли съответно с 227 и 354 
деца. през 1945 г. е изработен Правилник за работата на детските ясли.

през 30-те години на хх в. се разкриват и първите детски домове – 4 
дома с общо 190 легла – в софия, пловдив, русе и плевен.

детските ясли в българия доказаха своето място сред институциите за 
обществено отглеждане и възпитание на деца. на базата на съвременните 
научни постижения и натрупания през годините практически опит те осъ-
ществяват дейност, която е в помощ на обществото и семейството.

Ключови думи: ранно детство, история на ясленото дело, документи

HISTORY OF NURSERIES IN BULGARIA

Assoc. Prof. Totko Tatyozov, Ph.D.

Abstract: the nursery in bulgaria has over one hundred years of history. 
the first steps toward provision of public care for the youngest children are tak-
en by the charity “evdokiya”. its founders are wives of the elite (political and 
economic) at the time. toward the end of year 1902 the association founds a 
“day shelter“ for kids of poor parents. it accepts infants as well as older children. 
Meals are provided for free, good hygiene is maintained and the children’s health 
is being monitored. 

in 1906, the society developed its own charter (from 1900), which approved 
caring of descendants of poor parents until their 36th month of age. there is also 
a special children`s institute, called “nursery”, which secures the necessary care, 
appropriate food and medical supervision. 

With the help of the Sofia Municipality as well as with its own funds, in 1910 
the association built a new two-story building for “nurseries” (on Pirot street), 
with central heating, laundry, dining room, bedrooms, yard with a cowshed to 
provide milk for children. in 1911–1912 it accepts both children of poor parents 
(daily admission) and homeless ones, who are provided with boarding.

after World War i the need to expand the base increased, but it was not until 
May 1938 that the construction of a new nursery began – in a municipal place 
previously intended for a hospital. the home was built for one year and then start-
ed accepting children (in September 1940). this building is currently the univer-
sity Hospital for children’s diseases (former national institute of Pediatrics). it 
can accommodate up to 220 kids (infants and older – for adoption, nurturing and 
transfer to other social homes). at the same time, the medical staff was increased 
in number. there are courses for babysitters and young mothers in raising and 
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developing the infants. both the society and the children institution are under the 
patronage of the royal family and of the princess evdokiya personally. during all 
these years the financing of the company is based on charity, while in 1935 the 
bulgarian red cross joins as well. at the end of 1944 the name of the society is 
changed to “nurseries”.

the first official normative document that institutionalized early childhood 
was the ordinance law on Preschool education of 1934. the first independent, 
permanent day nurseries for working mothers were founded based on it. in 1935, 
six nurseries were launched for 237 children and in 1936 and 1937 – eight more 
for 227 and 354 kids, respectively. in 1945 the regulations for the operation of 
the nursery were created. in the 1930s the first orphanages opened – four homes 
with a total of 190 beds – in Sofia, Plovdiv, ruse and Pleven.

nurseries in bulgaria have an established place among the institutions for 
public education and training of kids. based on modern scientific achievements 
and practical experience gained over the years, they carry out activities that help 
both the society and the family. 

Keywords: early childhood, history of nurseries, documents

ранното детство (0–3 години) е основен период в детското развитие, 
което налага необходимостта от специално внимание върху проблемите 
на децата през този период. това се отнася не само за семейството, но и за 
институциите, в които се отглеждат и възпитават децата в тази възраст – 
самостоятелните детски ясли, яслените групи в детските градини и до-
мовете за медико-социални грижи за децата. тези детски заведения са 
първата степен на общественото отглеждане и възпитание на децата. 

след появата на първите детски градини (в германия през 30-те го-
дини на XiX в.) 20 години по-късно се появяват и първите детски ясли 
(немците първи въвеждат и отделните понятия – детска градина и ясла, 
като възрастово разпределение и предназначение). яслите са били пред-
назначени преди всичко за отглеждане на деца на родители, които са има-
ли затруднения в грижите си за тях и с оглед ограничаване на детската 
смъртност. до първите години на хх в. в тези заведения не се е провеж-
дала възпитателна дейност.

ясленото дело в българия има над стогодишна история. детските 
ясли със своята дейност по отношение на отглеждането, развитието и въз-
питанието на най-малките деца (от кърмаческа до 3-годишна възраст) са 
доказали през тези години необходимостта от съществуването си. 

инициативата да се обърне по-голямо внимание на най-малките деца е 
на благотворителното дружество „евдокия“ и неговите основатели – вид-
ни представителки на висшия елит по-това време (стоянова, 2011: 450). 
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първоначално грижите им са насочени само към болните деца в детското 
отделение на александровска болница (днес детска клиника). 

в края на 1902 г. дружеството разкрива „дневен приют“ за деца на 
бед ни родители. в него се приемат както кърмачета, така и по-големи 
деца. грижи за тях полагат надзирателка, готвачка, слугиня и разсилен. 
храната е безплатна, поддържа се добра хигиена и се следи за здравното 
им състояние. 

през 1906 г. дружеството разработва нов устав (първият е от 1900 г.), 
в който се утвърждава отглеждането на децата на бедни родители от раж-
дането им до 3-годишна възраст, като се разкрива и специално детско за-
ведение, което наричат „яслите“. започват да се приемат и подхвърлени 
деца, за които се полагат топли грижи, осигуряване на подходяща храна и 
лекарско наблюдение. 

с помощта на тогавашната столична община (предоставя терен на 
ул. „пирот“) и със свои средства през 1910 г. дружеството построява нова 
двуетажна сграда за „яслите“ с парно отопление, пералня, трапезария, 
спални, двор с краварник за осигуряване на прясно мляко за децата. през 
1911–1912 г. в нея се приемат както деца на бедни родители (дневен при-
ем), така и безпризорни деца, на които се осигурява пансионен режим. в 
кърмаческото отделение се отглеждат 209 деца, от които 141 са подхвър-
лени деца. част от последните се предоставят за осиновяване, а други се 
дават на дойки за определен период извън заведението (първообраз на 
приемната грижа у нас). Кърмачетата се обслужват от медицинска сес-
тра, в чиито функции е и контролът върху приемната грижа. на базата на 
собствения краварник се обособява и „институт млечни капки“ (прототип 
на днешните детски млечни кухни), който безплатно раздава мляко за 18 
кърмачета извън детското заведение. 

след първата световна война нараства нуждата от разширяване на 
базата, но едва през май 1938 г. се започва строителството на нов дом – 
ясли, на общинско място, предназначено за болница. домът е построен 
за 1 година и започва приемът на деца (септември 1940 г.). това е и сега 
съществуващата сграда на университетската болница за детски болести 
(бивш ни по педиатрия). в сградата могат да се приемат до 220 деца (кър-
мачета и по-големи – за осиновяване, отглеждане и привеждане в други 
социални домове). същевременно е увеличен и медицинският персонал. 
за част от кърмачетата (319 деца) финасирането е със собствени сред-
ства, а за другата част (230 деца) заплащането е от столична община и от 
областните управления на софия и враца. същевременно в сградата се 
откриват и дневни ясли за населението от квартала (за периода 1940–41 г. 
са 68 деца до 3,6 г.). провеждат се курсове за бавачки и за млади майки по 
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отглеждането и развитието на най-малките деца. Както дружеството,така 
и детското заведение са под патронажа на царското семейство и лично на 
княгиня евдокия. през всичките тези години финансирането на дружест-
вото е на благотворителна основа, а от 1935 г. и от българския червен 
кръст (стоянова, 2011: 450).

в края на 1944 г. се променя името на дружеството на „детски ясли“. 
от март 1945 г. издръжката на детското заведение преминава към Минис-
терството на народното здраве. самото дружество преустановява своята 
дейност в началото на 1950 г., след като всички свои материални активи 
предоставя на Мнз.

първият официален нормативен документ, който институционализи-
ра ранното детство, е наредбата-закон за предучилищното възпитание от 
1934 г. на базата на актуализирания от проф. янаки Моллов закон за дет-
ските градини на ст. омарчевски. тази наредба-закон формира следната 
структура на предучилищното образование в българия:

 − за децата до 5 навършени години се създават т.нар. детски огнища, 
които се състоят от сектор „детска люлка“ за деца до 1 година и 
„детска ясла“ – от 1 до 5 години;

 − за децата от 5 до 7 години е предназначена „детската градина“;
 − за деца-сираци се определят „детски домове“.

всяка община с над 20 000 жители задължително трябва да открие 
„детско огнище“, което следва и финансово да издържа. документът дава 
възможност на частни лица да разкриват такива детски заведения, които 
общината също да подпомага. по норматив на 20 деца се определя по 1 
учителка. начело на детските заведения се назначават учители с педагоги-
ческо образование. във всяко от тях следва да има здравен кабинет с лекар 
и медицинска сестра.

с този нормативен документ се поставя началото и на подведомстве-
ните детски заведения. задължава се всяко предприятие, в което има над 
30 жени-майки с малки деца, да открият и финансират «детското огни-
ще»; където те са по-малко – няколко предприятия трябва заедно да от-
крият подобно заведение. неизпълнението на тези предписания води до 
значителни глоби.

създава се и специална комисия в състав – председателя на училищ-
ното настоятелство, околийския училищен инспектор, учител, ръководи-
тел на “детското огнище“, общинския лекар и инспектора по труда. тази 
комисия има за задача да следи за здравното състояние, качеството на от-
глеждането към децата, хигиената в помещенията и др. (Колев, 1999).

в структурата на предучилищното образование по тази наредба-за-
кон влизат и детските домове, които са предназначени за деца без роди-
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тели и изпълняват специфична социална функция. тези домове са от ин-
тернатен тип и включват – „детското огнище“, детска градина, начално 
училище и прогимназия. обособени са помещенията за игри, занимания, 
спални, работилници и др. важно условие е да имат просторен двор със 
спортни площадки. хигиенно изискване е да се строят в озеленени и сухи 
места. Контролът на дейността им също се следи от специална комисия, 
съставена така както и при „детското огнище“. важно изискване за работа 
в домовете е педагогическата подготовка на кандидатите и внимателният 
им подбор.

по сведения на М. Цонев (1975) първите самостоятелни, постоянни 
дневни ясли за работещи майки са разкрити на базата на наредбата-закон. 
през 1935 г. са разкрити 6 детски ясли с 237 деца, а през 1936 и 1937 – 8 
детски ясли съответно с 227 и 354 деца. в софия първата самостоятелна 
детска ясла е разкрита през 1935 г. (ясла „осогово“ с 25 легла). в пловдив 
след смъртта на крупния търговец и благодетел димитър Кудоглу през 
1940 г. се установява, че той е заделил 500 000 лв. за изграждането на 
детска ясла за 50 деца до 18 месеца. с помощта на общината, на царица 
йоана и на италианския фабрикант ералдо бонекки такава с името „ека-
терина и димитър Кудоглу“ е открита на 5.12.1941 г. през 2002 г. общи-
ната продава терена на детските ясли на частна фирма и така се закрива 
първата ясла на пловдив (балчев, 2015).

в средата на 40-те години на миналия век се откриват нови 20 пос-
тоянни ясли с 1000 легла и 10 сезонни ясли с 200 легла. през 1948 г. 
местата в детските ясли вече са 3425 (1625 постоянни и 1800 сезонни), а 
през 1950 г. – общо 5256 места – 2779 постоянни и 2477 сезонни (пинкас, 
1978).

през 1952 г. вече има разкрити 96 детски ясли в страната.
необходимо е да се отбележи, че още през 1945 г. е изработен Пра-

вилник за работата на детските ясли.
през 1953 г. с постановление №705 на Мс за строителството на дет-

ските ясли и градини се възобновява идеята на наредбата-закон от 1934 г. 
за разкриване на подведомствени ясли и градини. предприятия и учреж-
дения с повече от 300 жени се задължават да строят и разкриват детски 
ясли при норматив – 8 места на 100 работнички. в селища с над 20 000 
жители следва да се разкриват ясли с норматив 1 място на 100 жени.

първите постоянни ясли в селата се разкриват през 1952 г. със 140 
места (3,8% от всички места в яслите на страната).

през 70-те и 80-те години на миналия век значително се увеличават 
местата в детските ясли. ако през 1961 г. те са били 25 099, то през 1971 г. 
са вече 44 222, през 1975 г. – 69 705, а през 1980 г. – 77 369. увеличават се 
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местата в постоянните детски ясли за сметка на сезонните, които започна-
ха да се закриват през 80-те години на века.

през периода 1990–2000 г. настъпиха значителни промени в статута 
на ясленото дело. демографската и социалната криза доведоха до закри-
ването на редица ясли. по последни официални данни на нси (за 2020 г.) 
в страната функционират 838 детски ясли с 14 196 места в самостоятел-
ните дя от общо 32 575 места (15169 момчета и 14 069 момичета), вклю-
чително и тези от яслените групи на детските градини, в сравнение с 1823 
детски градини и 215 666 деца в тях.

през 30-те години на хх в. се разкриват и първите детски домове. 
откриват се 4 дома – в софия (100 легла), пловдив (30 легла), русе (20 
легла) и плевен (40 легла). през 1944 г. са отглеждани 340 деца в домо-
вете, изписани са 102, осиновени са 25 и са починали 109 (Цонев, 1975). 
в същия период „детските огнища“ (за деца от 0 до 5 години) в общите 
детски домове са били: през 1935 г. – 46 с 2147 деца, през 1967 г. – 66 с 
3222 деца. 

в началото на 50-те години домовете на майката и детето от 4 със 190 
легла се разширяват на 13 с 860 легла. от 1965 г. започва разкриването 
на домове „Майка и дете“ във всички окръжни градове. до 1990 г. у нас 
функционират 31 дома с 5525 места. през последните години държава-
та прие стратегия за деинституционализация на децата отглеждани в тях. 
понастоящем продължават дейността си 12 дома за медико-социални гри-
жи за деца (дМсгд) със 713 места. през 2020 г. в тях са приети 408 деца.

в общия контекст на ясленото дело със значителна роля в него се впис-
ва с дейността си бившият Научен институт по педиатрия. през 1947 г. 
приютът за бездомни деца, основан от княгиня евдокия, се трансформи-
ра в институт по хигиена, диетика и възпитание, преименуван по-късно 
(1950) в научен изследователски институт по охрана на майчинството и 
детството (ниоМд). през 1952 г. към института е сформирано първото 
специализирано звено за научни и приложни разработки в ранното дет-
ство – секция „Психично развитие и възпитание на децата от ранно 
детство“, с основател и дългогодишен ръководител проф. василка Ма-
нова-томова (1912–1976). Проф. В. Манова е родена през 1912 г. в Цари-
брод. завършила е висше педагогическо образование в историко-филоло-
гическия факултет на сду „Климент охридски“ (1937). работила е като 
учителка (1939–1948) и главен инспектор в Министерство на просветата 
до 1952 г. от 1952 до 1976 г. е в института по педиатрия като научен съ-
трудник, доцент, професор. тя е основоположник на секция „психическо 
развитие и възпитание на децата от ранно детство“ към ни по педиатрия. 
това е първото звено от педагози и психолози в структурите на здравео-
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пазването. разработва проблемите на развитието на говора, емоциите, ди-
агностиката на психичното развитие през ранното детство, организацията 
на възпитателната работа в детските профилактични заведения (детски 
ясли и домове „Майка и дете“), както и в детските болнични заведения. 
създател е и на първия български метод за оценка и контрол на психично-
то развитие на децата от 0 до 1 година и от 1 до 3 години. основополож-
ник е и на системата за възпитателна работа в детските ясли, домовете 
„Майка и дете“ и детските болнични заведения. 

през 1972 г. секцията влиза в състава на новосформирания Отдел по 
профилактична педиатрия към НИИ по педиатрия, чиито функции са 
научна, учебна и консултативна дейност по проблемите на профилакти-
ката и промоцията на детското здраве и методична помощ на детските 
профилактични заведения – детски ясли, домове „Майка и дете“ и др. със 
закриването на ни по педиатрия през 1992 г. бе преустановена и дейност-
та на секцията. отчасти нейната дейност бе продължена в отдел „детско и 
училищно здраве“ в националния център по обществено здраве и анализи 
към Мз. 

детските ясли в българия доказаха своето място сред институциите 
за обществено отглеждане и възпитание на деца. на базата на съвремен-
ните научни постижения и натрупания през годините практически опит 
те осъществяват дейност, която е в помощ на обществото и семейството. 
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Резюме: настоящият доклад прави опит да представи основните етапи в 
историческото развитие на практиките в областта на ранното чуждоезиково 
обучение в българските предучилищни институции. историческият преглед 
очертава траекторията на институционалните подходи към запознаването 
на деца в периода на предучилищното детство с чужди езици от създаването 
на първата детска градина в българия през 1882 г. до наши дни. ясно е пока-
зана тенденцията към насочване на педагогическите усилия предимно към 
малките деца в начална училищна възраст по отношение на ранното чуждо-
езиково обучение, а не толкова към децата в детските градини – тенденция, 
която се преустановява едва към края на хх в. 

наред с това в доклада е представена и информация за популярните 
в българия през периода от края на хІх в. до средата на хх в. методи и 
подходи към обучението по чужди езици. накратко са посочени и водещи-
те съвременни иновативни методически практики за учене на чужд език в 
ранното детство. 

Ключови думи: ранно чуждоезиково обучение, детски градини, учебна 
програма, метод
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Abstract: the present report attempts to outline the major milestones in the 
historical development of practices in the field of early foreign language acqui-
sition in bulgarian preschool settings. the historical review traces the evolution 
trajectory of institutional approaches to introducing young children to foreign 
languages from the foundation of the first kindergarten in bulgaria in 1882 to 
this day. the prevailing trend for concentrating pedagogical efforts in the field of 
early foreign language acquisition mostly on primary schoolchildren, rather than 
on pre-schoolers at kindergartens, has been clearly shown; this trend was only 
discontinued late in the 20th century. 

Further to that, the report addresses those methods and approaches to foreign 
language acquisition which were relevant and popular in bulgaria over the period 
from late 19th century until the middle of the 20th century. references are made 
to the leading present-day innovative methodological practices for learning lan-
guages in early childhood. 

Keywords: early foreign language acquisition, kindergartens, curriculum, 
method 

изучаването на чужди езици в европа стъпва върху установената 
през средновековието традиция за усвояване на класическите езици на 
античността – латински и старогръцки. в периода хVІІІ–хІх в. чуждо-
езиковото обучение се осъществява през т.нар. граматико-преводен метод, 
основният акцент при който пада върху запаметяване на граматически 
правила и упражняването им чрез преводи на и от родния език (софрони-
ева, белева, 2021). 

подходът към изучаване на чужди езици в нашата страна както в го-
дините преди, така и след освобождението също като цяло следва фило-
софията, залегнала в граматико-преводния метод, но както ще се опитаме 
да откроим по-надолу в краткия исторически преглед, в българия е напра-
вен опит за възприемане на по-малко ригидните варианти на този метод, 
намерили разпространение през хІх в. 
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още в началото следва да акцентираме и върху факта, че първите сре-
щи на българското дете с чужди езици или поне с чуждоезикови лексикал-
ни заемки – най-вече от гръцки и турски език, в периода на възраждането 
най-вероятно са били плод на естествената тогава многоезична среда, в 
която се осъществяват семейният живот и отношения. наред със социо-
културните фактори, предопределящи любородното усърдие за развиване 
на българския книжовен език и преодоляването на тази езикова и култур-
на дифузност в усилията към национално самоопределение, през втората 
половина на хІх в. наблюдаваме и засилен обществен интерес към изуча-
ването на чужди, най-вече европейски, езици. така, успоредно с усилията 
на просветителските среди за очертаване на собственото езиково лице на 
българина, се разгръща и активно стремление към неговото образоване 
в областта на европейските езици. издаването не само на речници, но и 
на буквари, граматики, самоучители и пр. пособия за преподаване и изу-
чаване на чужд език е свързано с новото разбиране за чуждия език като 
средство, което „отваря вратите към културното общуване с европа, но и 
спомага за социалното добруване на българите“ (Мицкова, 2019: 366). съз-
нателното обръщане на създателите и преводачите на речници и учебни 
пособия към младата аудитория можем да илюстрираме със следните три 
примера: н. Марков завършва предговора към своя „пълен френско-бъл-
гарски речник“ от 1894 г. с думите „такъв е речникът, който поднасяме на 
благосклонното внимание на нашата младеж и общество“ (1894: 4). през 
1938 г. б. Мавров публикува пособието „немски език – седем дни за на-
преднали, седем седмици за начеващи“ (което е част от поредицата негови 
пособия по различни европейски езици, разработени по собствена систе-
ма) и в уводния раздел отбелязва: „ако искаш да проговориш, и ти трябва 
да учиш като [децата], дори и да си надхвърлил петдесетте...“ (1938: 13). 
на свой ред в предговора си във второто, пловдивско издание (1943 г.) на 
своя „българо-италиански речник“ (излязъл за първи път през 1928 г. в 
софия) ж. нурижан се обръща към читателите си така: „надявам се, че 
настоящият труд ще може да ползува еднакво ученици, студенти и всички, 
които желаят да се запознаят с италианския език ...“ (1943: 4).

Както е добре известно, откриването на първата детска градина в на-
шата страна през 1882 г. в свищов дължим на учителя никола живков. 
след четири години той основава и детска градина във варна, която „по 
всяка вероятност е наречена училище ,,детинска мъдрост“, тъй като е из-
вестно, че той не приема наименованието ,,забавачница“, предложено от 
драган Цанков, както и термина ,,детска градина“. официалното назва-
ние на предучилищните заведения по онова време е ,,детски училища“ 
(въчева, 2007: 44, цит. в Михалев, 2015: 152). отново във варна, през 
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1887 г., н. живков издава първата част на своя труд „детинска мъдрост. 
ръководство за възпитание и обучение на децата от люлката до 3 г. в дома 
и от 3 до 7 г. в училищата „детски градини – Kindergartens“ по методата 
на Фребеля“. самото заглавие на това първо по рода си у нас ръководство 
ясно указва към методологичното поле на Фрьобеловата педагогика, кое-
то ще присъства трайно в практиката на българското предучилищно обра-
зование в следващите години. пловдивското издателство на хр. г. данов 
например издава през 1894 г. френското помагало „нагледна метода за 
забавачниците. упражнения и работа за децата – първа част. по методата 
на песталоци и Фребела“, в превод на н. лазаров и д. хранов. 

последовател на идеите на Фрьобел за грижата за цялостното пси-
хологическо и социално развитие на малкото дете чрез игри, умело раз-
работени играчки или „дарове“ и системни занимания, които насърчават 
опознаването на света и разбирането му като единна цялост, възпитават 
в ценностите на хуманизма и развиват любов към природата, е и амери-
канката елизабет Кларк, която не само усърдно продължава започнатото 
от никола живков, но и всеотдайно допринася както за разширяването на 
системата от детски предучилищни заведения у нас, така и за професио-
налната подготовка на учителки на деца в предучилищна възраст. 

е. Кларк, заедно със своите родители, е представител на голяма-
та и активна общност от американски протестантски мисионери, които 
чрез своя орган – американския съвет на мисиите в чужбина, „основа-
ват обширна мрежа от мисионерски станции ... в европейските и почти 
всички азиатски провинции на османската империя от 1819 до 1931 г.“ 
(василева, 2020: 412). е. Кларк първо основава детска градина в само-
ков през 1898 г., а през 1900 г. създава и американската детска градина в 
софия. пенка Касабова – достоен сподвижник и продължител на делото 
на Кларк – свидетелства, че новооткритата американска детска градина 
е „достъпна за сравнително заможни родители [поради което] елизабет 
Кларк открива през 1914 г. и клон в Ючбунар – най-бедния квартал на 
софия“ (Касабова, 2001: 104). по данни от годишния доклад за 1922 г. на 
американския съвет на мисиите в близкия изток в американската детска 
градина в софия, ръководена от е. Кларк, в началото са записани 40 деца, 
а през 1922 г. броят им нараства до 63. за сравнение можем да посочим, 
че към същата година според данните от доклада на американския съ-
вет в близкоизточните провинции на османската империя (днешна Южна 
турция и сирия) американските мисионери са открили 1 детска градина 
с 25 деца, в тарс има също 1 детска градина с 35 деца, във ван детските 
градини са три с общо 86 деца, а в транскавказката провинция (ереван) – 
в единствената детска градина са обхванати 120 деца. 
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не разполагаме с данни дали и ако да – в каква степен, децата, посе-
щавали заниманията в американската детска градина, са обучавани на 
английски език. налице обаче са свидетелства, че изучаването на англий-
ски език е включено в учебната програма на курсистките от двугодишния 
курс за подготовка на детски учителки, иницииран от е. Кларк (терзий-
ска, 2021; генов, 2007). след 1932 г. ръководството на този курс, както и 
на самата американска детска градина, е поето от пенка Касабова (генов: 
2007), като обучението по английски език за бъдещите детски учителки 
продължава да бъде част от учебната програма (терзийска, 2021; въчкова, 
2015). Междувременно подготовката на педагогически специалисти и за 
началните училища с турски език у нас се осигурява от откритото през 
1912 г. турско педагогическо училище (daskalova, 2017). 

докато за децата в предучилищна възраст в пред- и следосвобож-
денска българия организираната и институционално регламентирана сре-
ща с чуждите езици все още предстои, то не така стоят нещата с децата 
в училищна възраст. в габровското взаимно училище около 1858 г. е въ-
ведена деветгодишна учебна програма, която предвижда изучаване и на 
турски, славянски, гръцки, френски и немски език (Jelavich, 1957). со-
фийското класно народно училище, основано през 1857 г. с главен учител 
сава Филаретов, не само въвежда френски език в своята програма (узу-
нова, 2012), но и провежда „годишен изпит освен по останалите предмети 
и по […] френски език, гръцки език и славянски език“ (веселинов, 2003: 
315). учебната програма на пловдивското мъжко училище, създадено 
от бащата на е. Кларк – джеймс Кларк – през 1860 г. и просъществува-
ло до 1869 г., което „се посещава изключително от българчета“ (генов, 
2007: 149), включва изучаване на английски език. през 1864 г. в средите 
на плов дивската католическа общност възниква първото основно френско 
училище „сент андре“ (Velichkova-borin, 2015: 172). 

първото немско училище у нас е открито в русе през 1883 г. с общо 
50 деца в детска градина и в начална училищна степен (чакъров, 2001:8). 
тук е важно да добавим и още едно свидетелство от н. чакъров за общия 
педагогически подход към обучението в детската градина към немското 
училище в русе. през 1897 г. децата в нея учат „немски език, аритмети-
ка, пеене и спорт“ (чакъров, 2001: 29), като първите три направления са 
представени равнопоставено в учебната програма и единствено спортът 
има превес над останалите като брой на учебните седмици, през които се 
осъществяват спортни занимания. 

първото италианско училище у нас е отворило врати в софия през 
1892 г. (начев, 2020: 141). през 1922 г. е открито и американско класно 
училище в софия като своеобразно продължение на американската дет-
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ска градина. за период от близо десет години броят на учениците в него 
нараства от 12 до 190. децата в американското класно училище усвояват 
добри познания по английски език, без при това в учебната програма да се 
пренебрегва родният им български език (Markham, 1931). 

особен интерес от гледна точка на възможностите пред децата от пред-
училищна възраст да изучават чужд език представляват данните за периода 
1927 – 1928 г., когато в нашата страна са особени „две на брой италиански 
детски училища1 […] 4 френски, 4 руски и 5 германски“ (начев, 2020: 141). 
по същото време в българия съществуват „две първоначални италиански 
училища […], 10 френски, 6 руски и 8 германски учебни заведения“ (пак 
там: 142).

в началото на настоящия кратък исторически преглед споменахме, че 
педагогическият подход, който доминира у нас в края на хІх и началото 
на хх в. във взаимодействието с малки деца в предучилищна възраст, 
е методът на Фрьобел. през 20-те години на хх в. в българия започват 
да навлизат, макар и с различна степен на популярност, и методите на 
М. Монтесори, о. декроли и американският метод на проектите (терзий-
ска, 2021: 39), методът на п. Карпентиер (Михалев, 2015: 154) и др. 

от гледна точка на методиката на преподаване на чужди езици у нас, 
както изтъкнахме в началото, преобладават няколко от по-късните вариа-
ции на граматико-преводния метод, каквито са методите на х. олендорф2 
(Velichkova-borin, 2015), Ф. ан3 (белчева, 2019; Velichkova-borin, 2015) и 

1 вж. по-горе за възприетото назоваване на предучилищните заведения като „дет-
ски училища“ (въчева, 2007: 44, цит. в Михалев, 2015:152).

2 хайнрих готфрид олендорф (1803–1865) е немски граматик, който през 40-те го-
дини на XiX в. разработва своя методика за изучаване на чужди езици (първото му учеб-
но пособие по новата методика е за изучаване на немски език, а през следващите години 
издава и пособия за учене на френски, италиански, английски и испански език), която 
бързо набира популярност както в европа, така и в сащ. олендорф определя своя-
та методика като „емпирична“ за разлика от „класическия“ граматико-преводен метод, 
който дотогава е водещ в изучаването на чужди езици и следва традиционния подход 
при ученето на древногръцки и латински, а именно – запаметяването на граматически 
правила и усвояването им чрез превод на текстове. олендорф „измества фокуса от гра-
матическите правила върху повтарянето на определени модели от въпроси и отговори, 
което в някаква степен го прави предшественик на т.нар. директен метод [в ученето на 
чужди езици]“ (Mcloughlin, 1990: 435).

3 [йохан] Франц ан (1796–1865) е немски педагог, който предлага метод за учене 
на френски език, следващ традицията на граматико-преводния метод, но прави опит за 
известно облекчаване на съществуващите твърде негъвкави рамки на преподаване на 
граматическите правила и лексиката на чуждия език (Siefert, 2013). тук заслужава да 
обърнем внимание на казаното от българския учител по френски език К. ив. търновски, 
който през 1869 г. превежда „Французка граматика за класическите граждански учили-
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гаспeй-ото-зауер4 (нурижанов, 1921). при тях наред с типичния за гра-
матико-преводния метод фокус върху граматическите правила и преводи-
те от и на чуждия език има опит за включване и на разговорна практика. 

през 30-те години на хх в. откритият в софия институтъ лингва-
фонъ превежда и издава „немска граматика в 30 урока“, както и „Френска 
граматика в 30 урока“ на вече авторитетния по онова време в цяла ев-
ропа лондонски linguaphone institute. Методът „лингвафон“, разра-
ботен от преводача и учител по чужди езици жак ростън на базата на 
илюстрованите пособия за учене на чужди езици на дейвид джон рийс 
(Mclelland, 2017: 109), е предназначен предимно за самостоятелно усво-
яване на чужди езици. той включва елементи от т.нар директен метод5 
в чуждоезиковото обучение. отчетливо новаторският принос на метода 
„лингвафон“ обаче е използването на фонографски записи (а впослед-
ствие – и записи на други носители) на разговорни диалози върху въпро-
си и ситуации от ежедневието, които улесняват учещия при усвояването 
на правилното произношение на чуждоезиковата лексика и фразеология 
(Mclelland, 2017). развитата впоследствие от linguaphone institute идея 
за технологично оборудване на специализирани кабинети за изучаване на 
чужд език – т.нар. езикови лаборатории – намира приложение и в нашата 
страна през втората половина на хх в. в някои от езиковите гимназии и 
чуждестранни културни центрове.

няколко десетилетия по-късно – към края на 60-те години на хх в. – 
у нас намира разпространение и още една учебна система, водеща се от 

ща“ на Франц ан и в предговора към изданието пише: „в тази грамматика съчинителя 
нищо не е пропустнал от онова що е нуждно, както да учат учениците, тъй и да им 
събуди вниманието към [в]сека грамматика; нито пак са я основал той само на заблуди-
телни и безкрайни грамматически правила, но заедно със разговорни примери направил 
е книгата си по-ясна за разумевание“ (търновски, 1869).

4 Методът на гаспей-ото-зауер е наречен на тримата си автори – томас уилям 
гаспей (1819–1872), Конрад Фридрих емил ото (1813–1878) и Карл Маркуарт зауер 
(1827–1896). авторитетното хайделбергско издателство на Юлиус гроос – Julius groos 
Verlag – е ексклузивен издател на поредицата издадени от тях разговорни граматики с 
ключ към правилните отговори на включените упражнения, елементарни граматики, 
читанки и др., предназначени както за самостоятелно изучаване на чужд език, така и за 
училищни пособия. характерни за този метод са подробните граматически обяснения, 
придружени със списъци на непознатите думи, упражнения за превод и разговор, тек-
стови пасажи за четене (Kemmler, Sanchez, 2020: 122).

5 директният метод, наричан също и „естествен“, е насочен най-вече към уменията 
за устна комуникация на чуждия език. за разлика от граматико-преводния метод, тук 
родният език (и съответно преводите от и на него) отсъства като медиатор в обучение-
то, а граматическите норми се усвояват от учещите по индуктивен път (софрониева, 
белева, 2021).
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принципите на директния метод – учебникът в четири части „essential 
english for Foreign Students“ на чарлс екърсли. нашето проучване показ-
ва, че този учебник е ползван за въвеждане на деца в начална училищна 
възраст в английски език единствено при индивидуални занимания с час-
тен преподавател. 

през последното десетилетие на хх в. педагогическата ориентация 
към преподаването на чужди езици, включително в ранна възраст, се на-
сочва към по-широките социални и културни измерения на чуждоезико-
вото обучение (стойчева, 212). ученето и преподаването на чужд език 
се разглежда като когнитивен процес, ангажиращ емотивните нагласи и 
социокултурните нужди на учещия.

през 90-те години на хх в. се създава университетската специалност 
„начална училищна педагогика с чужд език“, а малко по-късно и специ-
алността „предучилищна педагогика с чужд език“. в контекста на съвре-
менната теория и практика на чуждоезиковото обучение специализирана-
та методологическа подготовка на бъдещите детски и начални учители по 
чужди езици заема значимо място в учебните планове на тези бакалавър-
ски програми. Междувременно по силата на закона за народната просве-
та, обнародван в дв, бр. 86 от 18.10.1991 г., в този период у нас започва ак-
тивното формиране на частни детски градини, които придобиват лиценз 
за своята дейност (Vacheva, 2010: 206). допълнителни занимания по чужд 
език се предлагат както в частните, така и в държавните и общинските 
предучилищни заведения. 

Към съвременната картина на чуждоезиковото обучение при деца в 
предучилищна възраст в нашата страна несъмнено допринасят иноватив-
ните практики и методи за усвояване на чужд език, каквито са методът 
на хелен дорон, практиките в Монтесори педагогиката за учене на чужд 
език и методът на наративния формат, който през 2007 г. е отличен със 
„златен медал на наградите за учене през целия живот“ (софрониева, 
2016: 185). ранното чуждоезиково обучение у нас – както като развити 
в дълбочина теоретични познания и активни изследователски търсения, 
така и като ефективна практическа реализация – все по-уверено се откро-
ява като специфично поле на педагогическо взаимодействие с децата в 
периода на предучилищното детство. 

педагогическата работа в областта на ранното чуждоезиково обу-
чение днес следва да търси онези практики и подходи, които ангажират 
емоционалния свят на малкото дете и насърчават неговото естествено 
стремление и нужда от общуване и себеизразяване. нашето разбиране за 
срещата с чужд език от най-ранно детство е ориентирано към одухотво-
реното общуване с децата – общуване, което отваря хоризонт към тяхно-
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то израстване като самостоятелни и щастливи личности, сплотени около 
ценностите на приобщаването и заедността. 
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ОТ СПОМЕНА... ПРЕЗ НАСТОЯЩЕТО... 
КЪМ БЪДЕЩЕТО НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО 
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Резюме: в материала са представени автентични спомени на бивши 
преподаватели и възпитаници от института за детски и начални учители 
„н. Крупская“, гр. софия, за периода 1978–1980 г. неговото откриване да-
тира от учебната 1960/1961 г. и до закриването си той изгражда много добра 
система за обучение на учители за предучилищно, начално образование и 
дефектология. в проведените интервюта се коментират качествената про-
фесионална подготовка (теория и практика), стилът на работа и атмосфера-
та на приятелство и взаимно уважение както към преподавателите, така и 
между възпитаниците на идну „н. Крупская“. 

Ключови думи: предучилищно образование, институт за детски и на-
чални учители „н. Крупская“

FROM THE MEMORY... THROUGH  
THE PRESENT... TOWARD THE FUTURE  

OF PRESCHOOL EDUCATION

Аssoc. Prof. Danka Shtereva, PhD
Sofia University “St. Kliment Ohridski”

Faculty of Educational Studies and the Arts
Department of Special Pedagogy 

Abstract: the material presents authentic memories of former teachers and 
graduates of the “n. Krupskaya” institute for Kindergarten and Primary teach-
ers in Sofia for the period 1978–1980. its opening dates back to the 1960/1961 
school year and until its closure it built a very good system for training teachers 
in preschool, primary, and special education. the interviews comment on the 
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quality of professional training (both theoretical and practical), the style of work 
and the atmosphere of friendship and mutual respect toward teachers and among 
graduates of the “n. Krupskaya” institute. 

Keywords: Preschool education, “n. Krupskaya” institute for Kindergarten 
and Primary teachers

Институтът за детски и начални учители „Надежда 
Крупская“

тази година се навършват 140 години от откриването на първата дет-
ска градина „детинска мъдрост“ в гр. свищов от нейния създател никола 
живков. датата е 10 август 1882 г. в този дълъг период от време развитие-
то на предучилищното образование преминава през много закони, техни-
те изменения и наредби. някои от последните промени са през 2015 г. със 
закон за предучилищното и началното образование (дв, бр. 79). но усло-
вията на Ковид-19 наложиха промени и в средата на 2020 г. Мон публи-
кува за обществено обсъждане ново изменение и допълнение на закона за 
предучилищното и началното образование, в което освен предвижданите 
промени за електронно обучение Министерството предлага и „задължи-
телно предучилищно образование от 4-годишна възраст, което да влезе в 
сила от учебната 2022/2023 г.“ (Мянкова, 2021). 

ние, преподавателите от педагогическите факултети на вуз, дирек-
торите и учителите от детските градини, както и родителите, вярваме, че 
това е реалната, разумна стъпка към още по-качествено, съвременно и 
иновативно предучилищно образование.

в настоящия материал ще се върна назад във времето и ще се опитам 
да споделя малка част от събраните впечатления за обучението и атмос-
ферата на бивши възпитаници и преподаватели на Института за детски 
и начални учители „Надежда Крупская“.

нека се върнем назад в историята на образованието и споменем крат-
ки данни за откриването на института. те са публикувани в „бюлетин на 
Министерството на просветата и културата“, год. ii, софия, май 1958, 
бр. 4, разпореждане №148 на Министерски съвет от 10 април 1958 г. точ-
ка 4 на този документ гласи: „да се открият институти за подготовка на 
детски, начални и прогимназиални учители, в които да постъпват завър-
шилите средно образование както следва: от учебната 1960–1961 г. инсти-
тути за детски и начални учители с двегодишен срок на обучение в софия 
и русе.“

точната фактология от документа посочва датата на откриването на 
идну „н. Крупская“, а закриването е през 1983 г., като негов продъл-
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жител е Факултетът за подготовка на детски и начални учители към су 
„св. Климент охридски“.

Автентични спомени на бивши преподаватели и 
възпитаници на „Н. Крупская“

споделените автентични спомени на бивши преподаватели и възпи-
таници на „н. Крупская“ показват, че високата професионална подготовка 
и творческите търсения са най-същественият елемент на предучилищно-
то образование от неговото създаване до настоящия момент, а в техните 
пожелания за юбилейната 140-та годишнина са вплетени емоцията и лю-
бовта към прекрасната професия и бъдещето на предучилищния педагог.

Проф. дпн Виолета Борисова – преподавател по психология (разго-
ворът ни протече емоционално и поетично, или както тя го описа – „с 
дъхът на спомена“)

след конкурс по психология в далечната 1976 г. започнах работа в 
института за детски и начални учители – софия. преподавателската ра-
бота ми харесваше много. бях осъществила своята мечта да продължа 
заниманията си с наука. заедно с колегите М. полеганова, с. Кънчева по-
кривахме часовете по психология на трите специалности – подготовка на 
учители за детски градини, за начални класове в училище и за специални-
те училища – дефектолози. дисциплината психология съчетаваше обща, 
възрастова и педагогическа психология. още нося в душата си спомена 
за прекрасния психолог и ръководител на нашата катедра анна радева. 
в преподаването често използвах поетичните форми като емоционални 
стимули за постигане на резултати при предоставяне на психологически 
знания. 

през 1982 г. защитих докторска степен и след закриването на инсти-
тута (1983 г.) започнах преподавателската си работа по възрастова пси-
хология в новия Факултет по начална и предучилищна педагогика – су 
„св. Климент охридски“. 

но нека се върна назад във времето на младостта и вдъхновението. 
ние бяхме голям колектив, в който разнообразието от специалисти и доб-
рите взаимоотношения между нас създаваха атмосфера на сплотяване и 
взаимност, която се запази дори след закриването на учебното заведение. 
оттогава имаме две дати, на които се срещаме в докторската градина на 
обяд и прекарваме заедно. спомняме си и за тези, които ги няма вече, 
и за тези, които все още носят парчета от калейдоскопа на прекрасната 
младост. 



213

ще споделя и моите поздравления за 140-ия годишен юбилей в стих:

Цветята на живота са децата, 
образованието им – светлината!
И пътят им да бъде озвезден
от мир и доброта, от радост всеки ден!

***
в студените януарски дни на започващата 2022 г., в артистичното ка-

фене на ул. „иван асен ii“, ме стоплиха усмивките, сърдечността и чув-
ството за хумор на двете неразделни приятелки – Мария полеганова и 
наталия стойкова, бивши преподаватели в идну. споменът сякаш озари 
лицата им и едва успявах да запиша всичко, което споделиха с мен.

Наталия Стойкова – преподавател по изобразително изкуство
завърших курса на обучение в идну „н. Крупская“, след което по-

стъпих в художествената академия – гр. софия. през 1975 г. след ди-
пломирането си в академията започнах преподавателската си работа по 
изобразително изкуство в идну. това се случи по покана на тогавашния 
директор на института – г-н Кръстев, и разбира се, с положен конкурс за 
съответната длъжност. в този период преподавателският екип беше по-
пълнен и от други колеги, бивши възпитаници на идну. г-н Кръстев вяр-
ваше в нашето призвание за преподаватели и виждаше нашата любов към 
работата… аз станах ръководител на катедра „изобразително изкуство“. 
бяхме изискващи към обучаемите, същевременно творчески заредени и 
търсещи новости в работата си. имахме особена привързаност и прекрас-
ни отношения между колегите… бяхме като едно сплотено семейство.

Мария Полеганова – преподавател по детска психология
в идну „н. Крупская“ преподавах детска психология. имахме пре-

красни отношения със студентите, но успоредно с това авторитетът, до-
верието и уважението към нас, преподавателите, беше на много високо 
ниво (усмихва се). бяхме любимите гости на много сватби, кръщенета, а 
бригадите в село Кортен бяха прекрасно преживяване… практиките в обу-
чението бяха много полезни за студентите. първо, ние, преподавателите, 
коментирахме хода на занятията с учителите от детските градини, а след 
това при обсъждането винаги присъстваха педагогът и специалистът (учи-
телят)… истински празник беше 26 февруари, на този ден имахме концерт 
в залата на бсд и програмата беше подготвена и представена от студенти 
и преподаватели.... помня изпълненията на хора, ръководен от в. торбов. 
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за 140–тата годишнина ще пожелая голямата любов към работата да 
блика от сърцата на всички учители към децата в детските градини и пре-
подавателите към своите студенти. да бъдат „в крак със забързаното вре-
ме“, с най-новите тенденции в науката и практиката... и най-важното – да 
бъдат добри хора!

***
Много възпитаници и до момента са учители и директори в детски 

градини, както и служители в сферата на образованието. с някои от тях 
имах възможност да разговарям и да съпреживея техните емоции и све-
жестта на спомена.

Антоанета Хаджийска – директор на 101-ва дг „ябълкова градина“, 
гр. софия

през периода 1976–1978 г. учих в полувисшия учителски институт 
„надежда Крупская“, гр. софия. няма да крия, че тук получих много 
добра методическа подготовка. помня за сътрудничеството и партньор-
ството между преподавател и студент, а в същото време техния престиж и 
авторитет. например помня взискателността на другаря Малинов по бъл-
гарски език и на другарката елка андреева по музика. в това време изу-
чавахме солфеж и акордеон, което не беше лесна работа. социализацията 
и незабравимите приятелски преживявания с колежките от курса се случ-
ваха на есенните бригади… в часовете по плуване на басейна в „Красна 
поляна“ се научих да плувам… (смее се) благодарение на подготовката ми 
в идну станах половин актьор, защото виждах силата и въздействието на 
изразителното четене и театралните дейности в дг. и сега като директор 
на детската градина много държа на артистизма и естествената емоцио-
налност и топлота към децата на всички учители, които работят тук.

в по-късен етап разширих и задълбочих знанията си във висшия пе-
дагогически институт, гр. благоевград, като магистър по предучилищна 
педагогика.

за големия празник – 140 години предучилищно образование, ще по-
желая много любов към децата и вдъхновение в работата на всички млади 
колеги, които ще продължат след нас!

Г-жа Елена Пачеджиева – директор на 33-та дг „сребърни звънче-
та“, гр. софия

учихме интересни и полезни предмети. например плуване и акорде-
он. а практиката в детската градина беше безценна. гледахме учителите 
и реакциите на децата и „попивахме“ методиките в реална обстановка.
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Между първата и втората година на следването трябваше задължител-
но да проведем практика в дг (нещо като стажант-учители). без документ 
за провеждането на тази практика не можехме да запишем втората годи-
на на следването си. това беше много полезно, защото разбирахме като 
млади специалисти положителните страни и трудностите на бъдещата си 
професия.

***
Към спомените на г-жа ел. пачеджиева се присъединява и г-жа омай-

никова, като допълва някои детайли.

Елвира Омайникова – директор на 29 дг, гр. софия, кв. изток
да... много трудно се влизаше. Когато си подадох документите, се 

оказа, че имаше по 8 кандидати за едно място. полагахме три изпита – 
развивахме тема по литература, изпит по история на бКп и проверка на 
музикалността... Който не можеше да пее вярно, отпадаше от крайното 
класиране. помня тежкия изпит по „анатомия“ – всички кости трябваше 
да учим на латински... Много труд полагахме и при овладяването на акор-
деона.... но имахме уникални преподаватели – ерудирани, взискателни и 
в същото време много отзивчиви и човечни....

Моите пожелания са свързани с пряката работа на директорите. нека 
детските градини да имат повече бюджетни средства, за да можем да обез-
печим всички потребности на днешните умни и будни деца.. нека има по-
вече уважение и респект от страна на родителите към нашата професия... 
в професията да поемат и мъже преподаватели, каквато е практиката в 
германия и други европейски страни.

Димитрина Илиева – директор на дг „детелина“, с. Казичене, со-
фийска област

учих в идну през периода 1978–80 г. (смее се). бях бременна и пом-
ня, че трябваше да учим 12 песни за изпита по акордеон. бях много ста-
рателна и взискателна към себе си… помня колко много свирих за този 
изпит и получих оценка 6. в резултат на това родих моето дете, което днес 
се занимава с музика. помня, че ходихме с голямо желание на лекциите 
и упражненията, а методиката беше обвързана с практиката. няма да за-
бравя изпита по история на българското образование, за който положих 
много труд, но в паметта ми останаха трайни знания. 

Моите пожелания за юбилея: децата и предучилищното възпитание 
ще съществуват винаги! нека нашият ентусиазъм и висок професионали-
зъм да се предадат на новото поколение учители!
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Елина Джурджова – директор на 114-та дг, гр софия, кв. лагера
във времето, когато аз учех в идну, подготовката на детските учите-

ли беше много задълбочена и качествена, с всеотдайност и взискателност 
от страна на преподавателите. теорията и практиката вървяха успоредно 
и имахме отлична подготовка по всички методики. няма да забравя ин-
тересните лекции по предучилищна педагогика при евелина вулпева и 
н. тасева. от другаря данчев по физическо възпитание научих много за 
спецификата на играта като ефективно средство в предучилищното възпи-
тание. помня и работата с кукли, както и представянето на куклени етюди 
пред децата по времето на практиката – това беше голяма емоция за нас.

за 140-годишнината на предучилищното възпитание ще пожелая пре-
красната система на обучение да се развива в синхрон с новите тенденции 
в образованието. Както и досега да идват качествено подготвени, дипло-
мирани учители. нека детските градини да увеличават броя си и да се 
строят на тихи и чисти екоместа. да се отпускат достатъчно средства за 
бюджета на всяка детска градина.

***
с удоволствие в интервюто се включиха и педагози от дг „пролет“, 

гр. перник. 

Венеция Минева
от перник бяхме 10 момичета и целият курс беше много задружен. 

за това голяма роля имаше нашата курсова – Катя попова, преподавател 
по етика. бяхме като ученички.. часовете бяха блокови /по час и полови-
на/. имахме дневници като в училище и дисциплината беше безупречна... 
помня взискателността на преподавателите – данчева по физическо въз-
питание и йордан Колев по акордеон.

Снежана Тороманова (допълва)
аз си спомням първата бригада в с. Калековец. там се опознахме с 

момичетата от курса. а когато започнахме обучението, бяхме дисципли-
нирани и точни, нямаше закъснение за часовете... – например другарят 
занков ни проверяваше (смее се)... такива бяха времената. научих се да 
свиря на акордеон, да плувам...учителят в детска градина трябва да е ар-
тист, да бъде изразителен във всяка своя фраза, да бъде творец в поднася-
нето на педагогическите ситуации и комуникацията с децата.

нашето пожелание е към всички колеги: бъдете здрави, креативни 
и всеотдайни в работата си. бъдещето на българия е при нас, в нашата 
професия!
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Доц. д-р Данка Щерева – бивш възпитаник на идну, в момента пре-
подавател в су „св. Кл. охридски“, Фнои

през 1978 г. кандидатствах в идну „н. Крупская“ и бях приета в спе-
циалност „предучилищна педагогика“. ако трябва да бъда честна, това не 
беше съкровената ми мечта, а да постъпя във витиз „Кръстьо сарафов“, 
но за съжаление късметът при първото кандидатстване не беше на моя 
страна. 

връщам се в далечната 1978 г., в годините на социализма. влизане-
то в института за детски и начални учители не беше лесно постижимо – 
беше с висок бал. държахме изпити по литература и по история на бКп, 
а издържалите успешно се явяваха на практически изпит за проверка на 
музикален слух и ритъм, както и за чистота на говора. 

с момичетата от курса се опознахме на студентската бригада през 
м. септември. бяхме 22 студентки в курса от софия град и софия об-
ласт. лекциите и упражненията се провеждаха в сградата на училището 
на ул. „Кирил и Методий“ – гр. софия. всички бяхме като ученички – 
дисциплинирани и изпълнителни при поставяне на задачите, „попиващи“ 
знания от ерудираните преподаватели. 

ще си позволя да дам кратка характеристика на обучението, която 
се припокрива с мнението на интервюираните преподаватели и колеги: 
взискателност от страна на преподавателите, посещаемост на часовете от 
страна на обучаемите, високо ниво на теоретичната и практическата под-
готовка. интересът ми към дисциплините, включени в учебния план, на-
растваше. от изключителна важност бяха практиките в детската градина 
и докосването до психиката и емоциите на децата.

с голяма признателност и уважение помня преподавателите: б. сте-
фанова, в. борисова, л. петкова е. андреева и мн.др. 

успоредно с моето увлечение и интерес към педагогическите дисци-
плини и методиките, любовта към театъра запазваше своето място в мис-
лите ми. в края на първата учебна година организирах мои съкурснички и 
„режисирах“ драматизация, подготвена от мен – „приказка за глезанка“. 
изиграхме краткото представление в две детски градини и споменът за 
това емоционално, артистично преживяване си остана жив и до днес. 

в края на втората година от следването отново се организирахме и 
подготвихме откъс от пиесата „чими“ на борис априлов и за изпълнение-
то получихме много овации на традиционния юбилеен концерт на идну 
в залата на българо-съветската дружба на бул. „Кл. готвалд“.

години по-късно осъзнах колко важна част от моя живот е било педа-
гогическото образование, което завърших с отличие, както и съчетание-
то с театралното от витиз „Кр. сарафов“. позитивите, които ми дадоха 
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двете образования, бяха безценни в бъдещото ми изграждане като препо-
давател в су „св. Климент охридски“, Фнои.

днес подготовката на предучилищни педагози е съсредоточена във 
всички педагогически факултети на университетите в българия. 

във Факултета по науки за образованието и изкуствата към су 
„св. Климент охридски“ тя се осъществява и ръководи от висококва-
лифицирани професионалисти с дългогодишен преподавателски опит. 
сплотеният екип от хабилитирани преподаватели и асистенти на катедра 
„предучилищна педагогика“ в годините е неизчерпаем творчески и нау-
чен двигател в обучението и възпитанието на бъдещите педагози. големи-
ят брой издадени монографии, книги, ръководства и помагала за учителя 
от преподавателите е в синхрон със съвременните европейски изисквания 
на предучилищното образование. те са свидетелство за огромната отго-
ворност и мисия на днес вече наричащата се катедра „предучилищна и 
медийна педагогика“ към бъдещото развитие на това образование. 

Юбилейната годишнина е повод да пожелая на всички колеги нови 
вдъхновения и творчески, научни търсения, намиране на най-добрите ре-
шения за бъдещото развитие на предучилищното образование в Бълга-
рия!
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Резюме: в периода 2021–2030 г. българската образователна система е 
призована да подготви за личностна и професионална реализация поколе-
нието от деца и ученици, които ще навлизат в активна трудова възраст в 
следващите поне пет десетилетия. с оглед развитието на обществото това е 
изключително отговорна мисия. тя изисква ясна и широко споделена визия 
за образованието до 2030 г., с очертани основни приоритетни области за 
развитие, както и целите и мерките за постигането им.

Ключови думи: образование, деца в риск, приобщаващи практики
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Abstract: in the period from 2021 to 2030 the bulgarian educational system 
is tasked to prepare for personal and professional realization the generation of 
children and students who will enter their active working age in the next five 
decades at least. bearing in mind the development of society, this is an extremely 
responsible mission. it requires a clear and widely shared vision for education by 
2030, outlining key priority areas for development, as well as tasks and measures 
to achieve them.
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в периода от 2021 до 2030 г. българската образователна система е 
призована да подготви за личностна и професионална реализация поко-
лението от деца и ученици, които ще навлизат в активна трудова възраст в 
следващите поне пет десетилетия. с оглед развитието на обществото това 
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е изключително отговорна мисия. тя изисква ясна и широко споделена ви-
зия за образованието до 2030 г. с очертани основни приоритетни области 
за развитие, както и целите и мерките за постигането им. за тази цел са 
разработени два основни документа:

• национална програма за развитие българия 2030 (приета с про-
токол № 67 на Министерския съвет от 02.12.2020 г.). програмата е 
рамков стратегически документ от най-висок порядък в йерархията 
на националните програмни документи, определя визията и общи-
те цели на политиките за развитие във всички сектори на държав-
ното управление, включително техните териториални измерения.

• стратегическа рамка за развитие на образованието, обучението 
и ученето в република българия (2021–2030) (приета с протокол 
№13 на Министерския съвет от 24.02.2021 г.). стратегическата 
рамка е изготвена от Министерството на образованието и науката в 
сътрудничество със заинтересовани страни. 

стратегическата рамка и стратегията за развитие на висшето образо-
вание в република българия в периода от 2020 до 2030 г. очертава общата 
визия за развитие на образованието, обучението и ученето в република 
българия до 2030 г. 

от своя страна стратегическата рамка съответства на визията и об-
щите цели на политиките от приоритет 1 „образование и умения“ на 
„националната програма за развитие българия 2030“ в частта за пред-
училищното и училищното образование, за професионалното образова-
ние и за ученето през целия живот. „стратегическата рамка е изготвена в 
синхрон с перспективите, заложени в актуални стратегически документи 
на глобално и европейско ниво, които очертават общосподелената визия 
за висококачествено, приобщаващо, ценностно ориентирано и продължа-
ващо през целия живот образование, обучение и учене (съгласно прило-
жение 1)“ (вж. стратегическа рамка, 2). 

основни принципи, залегнали в рамката, са: 
• партньорство и съгласуваност – активно взаимодействие и син-

хронизиране между образователните институции, органите на цен-
тралната и местната власт, висшите училища, културните институ-
ции, научните организации, социалните партньори, работодателите 
и гражданското общество за постигане на целите, заложени в стра-
тегическата рамка; 

• приемственост – изпълнение на стратегическата рамка независи-
мо от политическия, социалния и икономическия контекст и гаран-
тиране на целенасоченост, последователност и устойчивост при 
прилагане на политиките; 
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• иновативност – формулиране на нови подходи, мерки и дейности 
за постигане на целите, заложени в стратегическата рамка; 

• измеримост, отчетност и устойчивост на резултатите – осигурява-
не на дългосрочни ползи/ефекти от постигнатите резултати; 

• прозрачност и популяризиране на мерките и резултатите – прио-
ритетната значимост на образованието (вж. стратегическа рамка, 
2–3).

в раздел ii, чл. 3 на зпуо (обн. дв, бр. 79 от 13 октомври 2015г.) 
се уточняват принципите в системата на предучилищното и училищно-
то образование. по силата на този закон образованието се дефинира като 
процес, който включва обучение, възпитание и социализация и че то е 
национален приоритет и се реализира в съответствие с ясно формулирани 
принципи. тези принципи предполагат (вж. зпуо, раздел ii, чл. 3): 

• „иновативност и ефективност в педагогическите практики и в орга-
низацията на образователния процес въз основа на научна обосно-
ваност и прогнозиране на резултатите от иновациите“; 

• „ориентираност към интереса и към мотивацията на детето и на 
ученика, към възрастовите и социалните промени в живота му, как-
то и към способността му да прилага усвоените компетентности на 
практика“;

• „автономия за провеждане на образователни политики, самоупра-
вление и децентрализация“.

на тази принципна платформа всяка образователна институция е във 
възможност да определя конкретни възпитателни и социални приоритети 
на образователния процес и да ги отразява в стратегията си и в плана за 
изпълнението ѝ.

Как се случва това на практика в реалната образователна среда? Как-
ви стъпки предопределят случването на приобщаване към образование?

Образователните институции като социални системи

независимо че детските градини и училищата се идентифицират с 
тяхната физическа сграда, без децата, учителите, администрацията и дру-
гия персонал те наподобяват всяка една друга сграда. тези, които дават 
живот и правят детската градина/училището жива система, са хората. в 
съответствие с дефиницията детската градина/училището са социални 
системи, защото се състоят от компоненти (деца, ученици, учители, пси-
холози, администрация, други работници, родители, доброволци, дирек-
тор), които са организирани по определен начин и си взаимодействат с цел 
достигане до предварително дефиниран резултат – развитието и образова-
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нието на децата. Както всяка друга система, детската градина/училището 
е част от една по-голяма система – район, населено място. групите от учи-
тели, родителски настоятелства, екипи от неправителствения сектор също 
са пример за системи. всяка от тях действа с цел постигане на определен 
резултат и всяка от тях съществува като част от една по-голяма система. 
перспективите за развитието на самата система включват способността 
ѝ да „разбира“ взаимното влияние на частите ѝ. системите се смятат за 
добре функциониращи (здрави), когато съобразно целите си контролират 
информацията, постъпваща от околната среда: приемат важната, отхвър-
лят несъществената. с други думи, „здравата“ система демонстрира капа-
цитет да анализира проблемите си и да ги решава по най-добрия начин, 
гарантиращ постигане на целите ѝ. 

Основният въпрос е по какъв начин образователната ни система като 
възпитателна и социална система на различните си равнища е способна 
да реагира реално адекватно към поставения и дискутиращ се на широка 
платформа въпрос за приобщаване на децата към обучението с тенденция 
за категорично задържане в многогодишния процес и с тенденция „без 
отпадане“ в последващите години на образование. 

Основната цел е да се сподели и обобщи реален опит от позицията 
на детска градина, която като добре функционираща социална система е 
поела ангажимент да бъде пионер в експериментирането на този проблем, 
откликвайки на потребностите. 

в този смисъл е необходимо да се анализира наличният опит за от-
читане на реални педагогически постижения в процеса на “отваряне“ на 
образователните институции като “здрави“, добре функциониращи соци-
ални системи към приобщаване на деца от различни рискови групи. в 
анализа на този опит се включва обучението на учителите: 

• за работа с децата от рисковите групи и техните родители, 
• за опита им за работа в екип,
• за умението да дефинират и работят по случаи,
• за опита им да приобщават родителите към дейностите на образо-

вателната институция.
Целите на проведените проучвания в практиката са свързани с твър-

денията, че: 
• специализираната работа с децата от рисковите групи и техните 

родители на равнище детска градина/училище – подготвителна 
група/клас ще спести неприятния стрес при постъпването им в i 
клас, където от децата се изисква по-висока степен на самостоятел-
ност, и ще осигури относителна равностойност с връстниците им 
за справяне в социални ситуации.
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• обучението на педагозите детски учители за участието им в екипи 
от специалисти от помагащи професии при работа с деца от риско-
ви групи ще ги подготви за работа по случаи.

замисълът на тази изследователска тенденция се подкрепя и от ес-
тествените условия:

• детската градина/начално училище е първата среда, в която детето 
влиза след семейната. ако педагозите детски учители са по-сензи-
тивни, могат по-лесно да доловят проблемите в развитието на дете-
то, на родителите, на семейството като цяло за разлика от по-къс-
ните периоди на развитие (ученически и пр.).

• в много селища в страната ни, населени с рискови групи, са закри-
ти детските градини, което налага училището да поеме ангажимен-
та за приобщаване на деца и родители към образователния процес.

• родителите са по-склонни в този период да осъществяват контакти 
с учителите и да „чуват“ проблемите на своите деца от тях.

• възрастта е достатъчно ранна и веднъж установен, проблемът на 
детето може да се разреши и да не оказва влияние в по-нататъшно-
то му развитие и пр.

постепенно се преодолява съществуващата социална практика, както 
и стандартизираната педагогическа работа, които не създават възможности 
за специализирани занимания с тези деца от страна на учителя и родителя и 
търсенето на алтернативни методи, средства, дейности за подпомагане при 
решаване на проблемите им. Тенденцията е към преодоляване на същест-
вуваща практика учителите да изолират децата от рисковите групи, 
което затруднява подготовката им за училище. тази изолация се дължи 
най-вече на безсилие, на некомпетентност, което кара и директори, и учите-
ли истерично да изпадат в паника поради липса на умения, а не на желание.

Промяна на нагласите

зпуо (обн. дв, бр. 79 от 13 октомври 2015 г.) осигурява възмож-
ността за създаване на иновативни практики съобразно конкретиката на 
образователната среда. прилежащите към закона наредби регламентират 
иновациите на равнище образователна институция. стъпките за реализи-
ране на иновативни практики, свързани с успешността на образователни-
те стратегии, зависят от желанията за промяна в екипите в институцията. 
осъществяването на процесите, свързани с промяна на нагласите, преми-
нават през определени относително регламентирани етапи:

• Опит в консултирането на системно ниво и организационни про-
мени
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на равнище консултации на системно ниво (детска градина) се при-
ема инициативата за организационни промени за създаване на собствен 
опит за работа с деца от рискови групи. ръководство и персонал на дг 
определят и дискутират ключови понятия и принципи за организационна 
промяна чрез консултации на системно ниво. 

• Планиране за промяна
дефинирането за промяна предполага, че това е планиран процес за 

постоянно прилагано усилие за подобряване на образователната ситуация 
чрез cамоанализ, SWot анализ и разрешаване на проблеми. промяната на 
системно равнище в теоретичен аспект трябва да бъде планирана и про-
веждана системно и регулярно във времето. тя не просто се случва. нещо 
повече, тя не е събитие или дейност, а постоянно осъществяващ се про-
цес. Дефиницията подчертава, че първоначалната цел на системната 
консултация е системата (образователната институция като органи-
зационна структура) да стане по-ефективна в решаването на проблеми. 
професионалистите от образователната институция на основата на кон-
султации (обучения, тренинги и пр.) на системно ниво приемат решение 
за работа с деца от рискови групи, като се задължават да търсят пътища за 
привличане на специалисти от помагащи професии и средства за реали-
зиране на този модел. 

• Изпробване на активни методи за самопознание на учителите, 
желаещи да участват в промяната

• придобиване на умения от персонала за „работа по случаи“ и „ра-
бота в екип“ и др.; 

• придобиване на умения за участие при създаване на индивидуален 
педагогически проект и индивидуални програми за образование на 
деца от рискови групи.

за включване на всичките членове в процеса на промяна от значение е 
изложената от ръководството информация (SWOT анализ), която включва: 

• аналитичното оценяване и представяне на реалната ситуация от-
носно потребностите на района; 

• създаване на собствен “почерк“ и изразен стил в рамките на ра-
йона – структуриране на образователна система в синхрон с пре-
тенциите на обществеността и демократизиране на образователния 
процес – желание за промяна;

• отчитане прираста на населението за съответните години и съобра-
зяване с намаляване броя на родените за последните години; 

• контингент деца, не/обхванати в образователни институции; 
• възможности на не/правителствен сектор за консултативна помощ 

за родители; 
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• откриване на щат за социален работник, психолог, медиатор за ра-
бота с родители и учители; откриване на кабинет за логопед; 

• откриване на работен кабинет за родителя; 
• присъствие/конкуренция на образователни институции с изразен 

профил и др.
• Съгласуваност между основния персонал
тъй като всяка промяна изисква голяма инвестиция от време и усилия 

на персонала е желателно да се разчита на доброволно участие. освен 
това голямата ангажираност, резултат на подобно начинание, определя 
нуждата от участието на ключовия персонал. 

• Въвличане на заинтересованите
реализирането на една организационна промяна трябва да се гаран-

тира и от участието на всички заинтересовани от развитието на детска-
та градина/училището на всеки етап от процеса на промяна. това е един 
фундаментален принцип на организационната промяна. всички заинте-
ресовани са членове на системата, която ще бъде повлияна от промяната. 
регулярно провеждане на курс, който включва теоретични, практически и 
тренинг-дейности. за целта се използват външни/вътрешни лектори. под-
държа се квалификационна дейност (вътрешна/външна – наредба №15). 

• Демонстриране на стратегиите за промяна
тъй като усилието за организационна промяна трябва да бъде плани-

рано и поддържано във времето, важен е не само основният персонал, но 
и всички заинтересовани да имат реалистично разбиране за това какво е 
естеството на начинанието, в което те участват. в обучителните курсове 
се включват не само учителския контингент, но и медицински сестри от 
яслата, помощен персонал. организират се родителски срещи за разясня-
ване на процедурите относно пътищата за разрешаване на проблеми с въз-
питанието и обучението на децата. привличат се родители за тренинги. 
използват се умения за разрешаване на проблеми, за да се създадат стра-
тегии за преодоляване на пречките. такива упражнения обучават състава 
в умения за разрешаване на проблеми, както и засилват насочеността им 
към постигане на целите за промяна.

Заключение

включването на подкрепата за личностно развитие като нов компо-
нент в закона отваря пътя за трансформация на образователната среда и 
за организиране на всички нейни елементи, обединяване на ресурсите, из-
граждане на положителен психологически климат при приемане на разли-
чията, емоционално благополучие и успех на всеки. подкрепата извежда 
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на преден план динамичния аспект на обучителни отношения между дете/
ученик и учител, както и отношенията между деца/ученици, учители, ро-
дители, специалисти и общество, при който всеки един участва в процеса 
на разкриване и развитие на индивидуалния потенциал и приобщаване.
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Резюме: в доклада се разглеждат някои основни концептуални постанов-
ки, свързани с приобщаващото образование – принципите, на които е стъпило 
то, проблемите, които среща, и т.н. прави се честотен и процентен анализ на 
децата с нарушения, с които се работи в детските градини в софия. 
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Abstract: the report examines some basic conceptual settings related to in-
clusive education – the principles on which it is based, the problems it encoun-
ters, etc. Frequency and percentage analysis of children with disorders who are 
attending kindergartens in Sofia has been done.

Keywords: inclusive education, special educational needs, kindergartens



230

Увод

през изтеклите години много се изговори за концепцията за приоб-
щаващото образование, като по различни нормативни документи обект на 
приобщаващото образование са:

– деца и ученици със специални образователни потребности (соп);
– деца и ученици с хронични заболявания;
– деца и ученици в риск;
– талантливи деца и ученици (замфиров, 2018).
основна целева група, спрямо която се отделят най-много ресурси, са 

децата със соп.
въпреки многобройните изследвания в областта на практика все още 

съществуват непреодолими бариери пред пълноценното приобщаване на 
децата и учениците с различни нарушения както в детските градини, така 
и в училищата в българия. неподготвени учители, архитектурни бариери, 
трудности в организацията на групата, в която има дете със соп, нераз-
биране от родители, малко часове, отделяни по норматив от ресурсните 
учители за работа с децата със соп, и мн.др. (замфиров, 2020).

Концепция на приобщаващото образование
за да разберем какви са основните опорни моменти, на които се гради 

приобщаващото образование, и защо все още се срещат трудности пред 
успешното му прилагане у нас, ще опишем няколко основни момента, 
които са предпоставките за приобщаващото образование:

– специално образование;
– интеграция;
– включване.

Специално образование

в българия съществуват общо пет специални училища – две за деца 
и ученици с нарушено зрение (софия и варна) и три за деца и ученици с 
нарушен слух (софия, пловдив и търговище).

специалното образование описва детето единствено на основата на 
неговото увреждане и използвайки това, го сегрегира. в действителност 
увреждането е само част от детето. повечето качества и характеристики 
на децата с увреждания са същите като на всички останали деца – те имат 
нужда от приятели, приобщаване, обич и участие в живот на местната 
общност (замфиров, 2020).
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Интегрирано образование

този термин най-често се употребява, за да означи процеса на нас-
таняване на деца с увреждания в общообразователни училища (наричан 
също „включване“, особено в сащ). той се различава от приобщаващото 
образование по следните особености:

 − Фокусът и тук е върху отделното дете, а не върху системата. детето 
се разглежда като носител на проблема и то трябва да бъде „подгот-
вено“ за интеграцията, вместо да се подготви училището;

 − често става дума за чисто „географски“ процес – физическо пре-
местване на детето в общообразователното училище. въпросите 
дали детето наистина се учи, дали действително е прието или при-
общено, се пренебрегват;

 − по-голямата част от ресурсите и методите са насочени към детето, 
а не към професионалното развитие на учителите или към система-
та (замфиров, 2019).

Включване

терминът често се използва като синоним на „приобщаване“ или „ин-
теграция“.

включването може да означава политически процес на изместване на 
даден въпрос от периферията към центъра на вниманието, т.е. на повиша-
ване на неговата обществена значимост (замфиров, 2019).

и така, на практика имаме три определящи образователни линии, 
които по дефиниция трябва да се слеят в една нова и модерна система, а 
именно приобщаващото образование. 

за съжаление има много пречки, които възпрепятстват тази образова-
телна конгрегация. 

сю стъбс (2002) в монографията си за приобщаващото образование 
използва илюстрация (фиг. 1), която освен същността на трите описани 
по-горе образователни линии се опитва да опише и някои пречки пред 
тяхното сливане. 
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Фиг. 1. специално, интегрирано и приобщаващо образование  
според сю стъбс (2002) 

Фигурата показва, че достигането на нивата на приобщаващото обра-
зование в страната е все още далечна перспектива. 

ресурсите изискват сериозно инвестиране в учебно-преподавателския 
състав, инвестиции в оборудване, отделяне и на допълнителни човекоча-
сове от страна на ресурсните учители и пр.

Приобщаващото образование, детските градини и децата със 
СОП

независимо от отчетените трудности, трябва да се признаят и уси-
лията на ресурсните центрове, както и на самите детски градини, които 
успяват да постигнат нелоши образователни резултати. 

по дефиниция децата със соп се подразделят на следните групи:
 − сензорни увреждания (нарушено зрение или увреден слух); 
 − Физически увреждания; 
 − умствена изостаналост; 
 − езиково-говорни нарушения; 
 − специфични обучителни трудности; 
 − емоционални или поведенчески; 
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 − нарушения на общуването и комуникацията; 
 − хронични заболявания, които водят до соп; 
 − Множество увреждания.

тук ще се спрем на основните групи, които се обучават в детските 
градини в столицата. избрали сме софия, тъй като градът е най-голям и 
има най-много деца с нарушения в детските градини. според данните на 
регионалния център за подкрепа на процеса на приобщаващото образо-
вание – софия (https://rcsf.bg/), към 2022 г. общият брой деца с различни 
нарушения е 1428, обучаващи се в общо 165 детски градини, което прави 
средно по около 9 деца в детска градина. ресурсните учители, ангажирани 
с тази дейност, са 117.

основните групи на децата със соп в столицата са разпределени как-
то следва:

 − генерализирани разстройства в развитието; 
 − умствена изостаналост; 
 − хиперактивност с дефицит на вниманието; 
 − детска церебрална парализа; 
 − обучителни и езиково-говорни затруднения;
 − слухови нарушения; 
 − зрителни затруднения;
 − Множество увреждания. 

ще маркираме някои от по-важните характеристики на тези наруше-
ния.

Генерализирани разстройства в развитието (ГРР)
група разстройства, характеризиращи се с качествени нарушения в 

социалните взаимоотношения и в начина на комуникация, както и с огра-
ничен, стереотипен, повтарящ се репертоар от интереси и дейности. тези 
качествени абнормности са генерализиран признак на функционирането 
на индивида при всички ситуации, макар да са изразени в различна сте-
пен.

по-важни разстройства групата на генерализирани разстройства в 
развитието са детският аутизъм и синдромът на рет.

Умствена изостаналост (УИ)
умствената изостаналост е състояние на задържано или непълно раз-

витие на интелекта, характеризиращо се с нарушения на уменията, които 
възникват в процеса на развитие и дават своя дял във формирането на 
общото ниво на интелигентността, т.е. когнитивните, речевите, двигател-
ните и социалните умения (замфиров, 2020).

https://rcsf.bg/
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Хиперактивност с дефицит на вниманието (ХАДВ)
хадв се проявява през ранното детство посредством силно изразена 

импулсивност, хиперактивност и неспособност за самоконтрол и концен-
трация. хадв се приема за хронично заболяване, при което между 10 
и 60% от засегнатите деца продължават да проявяват симптомите и като 
възрастни. Много от тях успяват да развият механизми на компенсиране, 
което им позволява да минимизират симптомите и/или техните послед-
ствия (замфиров, 2019). 

Детска церебрална парализа (ДЦП)
терминът „детска церебрална парализа“ обединява група състояния, 

вариращи значително по клинични прояви и тежест, дължащи се на ув-
реждания в двигателните зони на главния мозък (пирамидни и екстра-
пирамидни) през време на вътреутробното развитие, перинатално или в 
периода на новороденото. Клиничните признаци са различими в зависи-
мост от локализацията, характера и степента на увреждането: спастици-
тет, ригидност, тремор, атетоза, атаксия, хипотония и пр. характерно за 
церебралната парализа е това, че увреждането е персистиращо, но не е 
прогресиращо, а статично (замфиров, 2019).

Езиково-говорни нарушения (ЕГН)
това е специфично езиково нарушение, което се характеризира с къс-

но начало на речта и с нетипично за възрастта развитие на цялостната 
езикова система. причините се дължат на поражения в мозъчната кора, 
започнали още преди развитието на речта. характеризира се с липсата 
на експресивна реч, а когато се появи, думите са с неправилна звукова и 
сричкова структура, недоразвити са всички компоненти на езика – форма, 
съдържание и употреба. впоследствие децата изпитват затруднения да се 
изразяват, да разказват и преразказват (замфиров, 2018).

Слухови нарушения (СН)
сензорен дефицит, при който личността не може да възприема звуко-

ви стимули във всичките им форми или като условия, при които звучащи-
те стимули (включително речевите) не носят житейска информация. 

друго мнение за същността на глухотата я определя като трайна пъл-
на или частична загуба на слуха, която затруднява формирането на устна-
та словесна реч и общуването (съева, 2020).

Зрителни затруднения (ЗЗ)
Малкото дете със зрителни увреждания е ограничено в откриването и 

изследването на интересни предмети от заобикалящата го среда, поради 
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което опитът и знанията му са ограничени. ограниченото опознаване на 
околния свят може да продължи, докато детето бъде подложено на моти-
вирано обучение или докато започне специална интервенция (замфиров, 
2018). 

Множество увреждания (МУ)
тук попадат децата с умерена и тежка умствена изостаналост, стра-

дащи и от заболявания на централната нервна система, аутизъм, както и 
сляпо-глухи.

от краткото маркиране е видно, че се обхващат максимално широки 
групи на децата със соп в детската градина. 

Фиг. 2. брой деца с различни нарушения в детските градини  
в софия към 2022 г.

от фигурата е видно, че с най-голяма честота са децата с езиково-го-
ворните нарушения – 765. следващите по брой са тези с генерализирано 
разстройство на развитието – 204; с детска церебрална парализа – 116, 
с хиперактивност с дефицит на вниманието – 113, с умствена изостана-
лост – 110, с множество увреждания – 94, със слухови нарушения – 14, със 
зрителни затруднения – 12. 

интересно е да се види процентното разпределение на нарушенията, 
което може да се проследи на следващата таблица (табл. 1).
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Таблица 1. процентно разпределение на видовете нарушения в масовите детски 
градини в софия 

Вид нарушение Процент
генерализирани разстройства в развитието 14,3%
умствена изостаналост 7,7%
хиперактивност с дефицит на вниманието 7,9%
детска церебрална парализа 8,05%
езиково-говорни нарушения 53,6%
слухови нарушения 0,98%
зрителни затруднения 0,84%
Множество увреждания 6,58%

Както се вижда, над 50% се падат на езиково-говорните нарушения. 
грр са 14,3%, а всички останали нарушения са под 10%. 

под 1% са децата със слухови нарушения, зрителни затруднения и 
множество увреждания.

за това си има и обяснение. специалните училища за деца и ученици 
със слухови и зрителни затруднения функционират и в тях също има и 
детски градини. а децата с множество увреждания доста ефективно се 
обучават в двете училища за слепи в страната. 

Заключение

за съжаление, може да се отбележи, че приобщаващото образование 
на много места в страната продължава да бъде един образователен мит. 
все още трудностите са повече от успехите, все още има сериозни съпро-
тиви на различни нива – родители, учители, регламенти. 
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Резюме: настоящият доклад представя състоянието на предучилищни-
те грижи за деца с нарушено зрение в българия в исторически план, както 
и сегашното му състояние. подчертава се фактът, че предучилищното обра-
зование на зрително затруднените у нас никога не е отделяно и изолирано 
в специални детски градини, въпреки наличието на подготвителни класове 
към специалните училища за ученици с нарушено зрение, дори и понастоя-
щем. зрително затруднените деца имат типично когнитивно и езиково-го-
ворно развитие, което позволява тяхното успешно съвместно образование 
в масови детски градини и училища. изтъква се и настоящата реалност на 
все по-активно приобщаване на зрително затруднените в масови детски гра-
дини в страната, с оказване на предвидената от закона за предучилищното 
и училищно образование и на наредбата за приобщаващото образование 
допълнителна подкрепа от ресурсни учители.

Ключови думи: зрително затруднени деца, предучилищно образование 
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Abstract: this paper presents a historical review of the preschool care for the 
visually-impaired children in bulgaria and its current state. an emphasis is put 
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on the fact that the pre-school education of the visually-impaired in bulgaria has 
never been separated and isolated in special kindergartens, despite the presence 
of preparatory classes at the special schools for visually-impaired students, even 
currently. Visually-impaired children have a typical cognitive and language de-
velopment, which allows them to receive education in regular kindergartens and 
schools. the current reality of the successful and increasingly active involvement 
of the visually-impaired in regular kindergartens is also emphasized with pro-
vision of additional support by resource teachers according to the requirements 
of the law for Preschool and School education and the ordinance on inclusive 
education.

Keywords: visually impaired children, preschool education

зрително затруднените деца имат трайно нарушение в зрителното си 
функциониране и зрителна острота, която е по-ниска от 0,2 на по-добре 
виждащото око и/или зрително поле под 20 градуса. въпреки зрително-
то си нарушение, тези деца имат типично когнитивно и езиково-говорно 
развитие (радулов, 2004; радулов и Цветкова-арсова, 2011), което позво-
лява тяхното съвместно обучение заедно с типично развиващите се деца, 
а именно в масови детски градини и училища, при това със следване на 
масовите учебни планове и програми, с покриване на дос за всички въз-
расти – предучилищна и училищна.

зрително затруднените деца са първата група деца със специални об-
разователни потребности (соп), която излиза от доминиращата и тради-
ционна структура на специалните учебни заведения и започва да се обуча-
ва интегрирано, заедно с виждащи връстници, а понастоящем в условията 
на приобщаващо образование, с оказване на допълнителна подкрепа по 
смисъла на зпуо и наредбата за приобщаващото образование. един 
от първите педагози, изразил идеята за съвместно обучение на зрител-
но затруднените деца заедно с виждащите, е големият австро-унгарски 
специален педагог йохан Клайн, който пише през 1844 г. „инструкция 
за осигуряване на слепи деца с необходимото образование без настанява-
нето им в институт за слепи“. тази публикация се счита за една от първи-
те, потвърждаващи, че от най-ранно детство слепите деца могат да не се 
настаняват в специални учебни заведения, а в масови. тази публикация 
бележи и оформилата се тенденция зрително затруднените деца да по-
стъпват в масови детски градини, поради което мнозинството държави 
по света, с някои изключения, не разкриват специални детски градини 
за незрящи. българия също никога не е създавала специални ясли или 
специални предучилищни заведения за слепи или слабовиждащи, въпре-
ки че в годините многократно е имало такива идеи и предложения, като 
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само в някои отделни случаи се разкриват специални групи в масови дет-
ски градини – например в пловдив дълги години функционира специална 
група за зрително затруднени деца в масовата детска градина „щастливо 
детство“, за известно време се разкрива и предучилищна група към спе-
циалното предприятие за незрящи „успех“ отново в пловдив и др. все 
пак следва да отбележим, че дълги години, а също и понастоящем, към 
специалните училища за ученици с нарушено зрение съществуват подгот-
вителни паралелки и класове, чиято цел, особено в периода 1944–1989 г., 
е да подготви незрящите деца за бъдещото им обучение в специалните 
учебни заведения. Като цяло обаче можем да изтъкнем, че в 140-годиш-
ната история на предучилищните грижи в българия на практика зрително 
затруднените деца не са отделяни в специализирани детски заведения.

идеята на предучилищно обучение на зрително затруднените деца в 
българия се издига още с началото на организираното обучение на незря-
щите. тя е подробно разглеждана и анализирана от радулов (2015) в него-
вия фундаментален труд „история на учебното дело на зрително затрудне-
ните в българия“. идеолог на предучилищното възпитание на незрящите 
е основоположникът на делото на зрително затруднените в българия и 
директор на първото в българия специално училище за слепи (открито 
под името държавен институт за слепи) в софия през 1905 г. – д-р стойчо 
донев. през 1904 г. в статията си „грижи за слепите“ той обяснява потреб-
ността от предучилищно възпитание по следния начин: „ако съвременни-
ят живот ни налага да отваряме подготвителни заведения (забавачници) 
за здравите деца, то колко повече са нужни такива заведения за деца с не-
достатъци, особено с такъв недостатък, какъвто е слепотата“ (по радулов, 
2015). все пак при откриването на дис през 1905 г. предучилищна група 
или паралелка не се създава, а обучението започва направо от І клас.

идеи за предучилищното обучение на слепите има и другият голям 
педагог на зрително затруднените в българия – Михаил шекерджиев през 
30-те и 40-те години на хх в. той счита, че сляпото дете, ако не бъде об-
хванато от ранни грижи, израства като инертно, неподвижно и безволево 
(пак там). неговото разбиране за предучилищното обучение обаче е пряко 
свързано с подготовката на детето за училище и той вижда потребнос-
тта от такова, за да се развият запазените сетива, да се приучи детето на 
движение и пр. затова и той застъпва мнението, че към всяко училище за 
слепи трябва да се открие забавачница за малките деца с курс на обучение 
от 2 години.

интересен е обратът през 1947 г., когато в откритото второ специално 
училище за слепи деца във варна се обсъжда откриване на отделение за 
слепи бавно развиващи се деца и създаване за тях на подготвителен клас. 
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това се случва на заседание на учителския съвет на 28 април 1947 г. (пак 
там). отбелязваме това събитие специално, защото това е един от първите 
опити в българия за обучение на деца и ученици с множество уврежда-
ния – група, чието образование в периода 1944–1989 г. е силно неглижи-
рано и считано в голяма степен за ненужно във всяка една възраст. на 
практика през учебната 1948–1949 г. в училището наистина започва да 
действа подготвителен клас, наричан забавачка. Както отбелязва радулов 
(2015), на практика този подготвителен клас неколократно се открива и се 
закрива през следващите няколко десетилетия. 

40-те година на хх в. бележат активната намеса на Министерството 
на образованието (тогава Министерство на народната просвета – Мнп) 
в предучилищното образование на слепите деца. в периода 1946–1948 г. 
министерството предлага една малко по-различна от досегашната образо-
вателна структура, включваща 11-годишно обучение, а именно:

• предучилищно обучение – 5–7 г. (забавачка);
• седемгодишен начален и прогимназиален курс, равен на този в об-

щообразователните учебни заведения;
• професионално обучение от Vii до iX клас.
в допълнение през 1954 г. Министерството на образованието (тогава 

Мнп) прокарва идеята за строителство на нова учебна сграда за слепите 
деца в софия. проектът включва сграда с 15 класни стаи с тераси пред 
всяка за 10 или 12 ученици, помещения за детска градина и много други, 
с капацитет 160 деца (по радулов, 2015). проектът остава на равнище до-
бри намерения. 

през учебната 1960–1961 г. и в двете специални училища за слепи в 
българия (и двете поради лошо образователно планиране и взети погреш-
ни решения, намиращи се по това време във варна!) съществува подгот-
вителен клас. приетата предучилищна учебна програма включва: 10 часа 
роден език, 5 часа аритметика, 3 часа трудово обучение, 2 часа пеене и 2 
часа физическо възпитание. 

60-те и 70-те години на хх в. са изпълнени с множество идеи и опити 
за разкриване на специализирани детски заведения за незрящите деца в 
българия. радулов (2015) подробно и обстойно ги разглежда и анализира. 
за щастие никое от тях не довежда до реално разкриване на специални 
ясли или детска градина за зрително затруднените, което би било погреш-
но решение. все пак нека опишем накратко някои от събитията от този пе-
риод. през 1966 г. съюзът на слепите в българия (ссб) провежда пленум, 
на който за основен докладчик е поканен началникът на отдел специални 
училища при Мнп. традиционно за това време пленумът завършва с при-
емане на решения, едно от които е построяване на специална сграда за 
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предучилищно обучение на незрящите деца! една година по-късно, през 
1967 г., се провежда заседание на колегиума на Мнп, на който се обсъж-
да и работата на специалните училища в българия. някои от решенията, 
които се приемат на него, включват: 

 − да се проучат възможностите за откриване на детски ясли за деца с 
нарушено зрение. (срок 1.11.1967 г.)

 − да се открие подготвителен клас за слепи и слабовиждащи и бавно 
развиващи се деца. (срок учебната 1968–1969 г.)

в началото на 70-те години на хх в. се засилва дискусията около об-
разователната структура и професионалната подготовка на зрително за-
труднените деца и ученици в българия. отново се лансира идеята за спе-
циализирано предучилищно обучение и възпитание на незрящите деца. 
например за откриване на специална детска ясла и специална детска гра-
дина за незрящите деца призовава училищният офталмолог в софийското 
училище за деца с нарушено зрение, на семинарно заседание през 1970 г. 
освен в специалните училища и Мнп, и съюзът на слепите в българия 
(ссб) чрез официалния си орган сп. „зари“ се включва в обсъжданията по 
тази важна тема. в бр. 7 от 1973 г. инспекторът от Мнп б. алексов публи-
кува статия, озглавена „проблеми на обучението в училищата за слепи“. 
в нея се предлага нов вариант на специална образователна структура (по 
радулов, 2015):

1. интернатна детска градина, подготвителен клас и училище до хІ 
клас с професионални профили. 

2. интернатна детска градина, подготвителен клас и училище с по-
литехнически курс на обучение.

3. професионално училище за слепи и слабовиждащи след средното 
образование. 

в този период и някои учени и изследователи лансират идеята за спе-
циално детско заведение за зрително затруднените (Кърпачева, 1979). 
всички тези дискусии водят до това, че тогавашният зам.-председател на 
ссб успява да убеди Мнп през 1982 г. да открие група за предучилищно 
обучение към детската градина на съюзното предприятие „успех“ – плов-
див. тя съществува известно време, но постепенно изпада в изолация и 
преустановява съществуването си (по радулов, 2015). 

през учебната 1989–1990 г. във варненското училище за ученици с на-
рушено зрение започва експериментално обучение на сляпо-глухи деца. 
по същото време в това училище се полага началото на обучението на 
деца с интелектуална недостатъчност, като се създава подготвителен клас 
за тях.
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веднага след демократичните промени през 1989 г. в българия на-
стъпват множество новости. Към 1993 г. вече успешно са интегрирани и 
най-вече е поставено началото на подпомагането от специален педагог в 
масови детски градини на зрително затрудени деца. през март 1993 г. ре-
сурсният учител към софийското училище за незрящи докладва за работа-
та си с интегрирани зрително затруднени ученици, включително и такива 
в предучилищна възраст. от 1992 г. варненското училище за ученици с 
нарушено зрение започва да развива ранното въздействие, като скоро след 
това и софийското училище се включва в тази дейност, като и в двете учи-
лища се назначават на щатни бройки специалисти по ранно въздействие. 
все пак, както посочват радулов и Цветкова (1993), възрастовата група от 
0–5 години към този момент остава необхваната. по инициатива на бъл-
гарската асоциация за обучение на зрително затруднени деца (баоззд) 
през 1994 г. в училището за деца с нарушено зрение във варна се провеж-
да семинар по ранно въздействие под егидата на Мeждународния съвет за 
образование на зрително затруднените (iceVi) и с лектори водещи в об-
ластта международни специалисти. това е важна стъпка в посока на ранна 
работа и обхващане на зрително затруднените деца още от раждането до 
достигане на училищна възраст. по света ранното въздействие предвижда 
работа във възрастовия диапазон 0–3 години, като у нас той е разширен 
до достигане на училищна възраст, т.е. 0–6 или 0–7 години. в допълнение, 
през 90-те години на хх в. няколко български специалисти по ранно въз-
действие, които са на щатна длъжност към специалните училища за деца 
с нарушено зрение в софия и варна, специализират предучилищно обра-
зование в училището за слепи „пъркинс“ в бостън, сащ. Към 2022 г. към 
двете специални училища за ученици с нарушено зрение в софия и варна 
функционират подготвителни паралелки. предвид променящия се про-
фил на тези специални училища в посока към обучение предимно на зри-
телно затруднени деца и ученици с множество увреждания, повечето деца 
в тези групи също имат множество увреждания. Мнозинството зрително 
затруднени деца в предучилищна възраст в българия посещават масови 
детски заведения – ясли и детски градини. по данни на Мон за учебната 
2021/2022 г. в българия има общо 1820 детски градини, като в 1028 от тях 
се обучават деца със соп. броят деца със соп в детските градини е 4929. 
за жалост не разполагаме с точни данни за броя деца с нарушено зрение 
в масовите детски градини, но безспорно известна част от приобщените 
близо 5000 деца със соп са и зрително затруднени.

в масовите детски градини зрително затруднените деца успешно 
участват във всички дейности и занимания, изискващи слухова и вербал-
на работа:
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• музикални дейности;
• работа с детски приказки, стихчета – преразказ, рецитиране и пр.;
• разговори от формален и неформален характер, задаване на въпро-

си и даване на отговори.
те имат потребност от адаптиране на дейности като:
• игрови дейности (Цветкова, 1994; tzvetkova-аrsova & Zappatterra, 

2017);
• рисуване и апликиране;
• разглеждане на визуални материали;
• четене и писане.
чрез подходящо адаптиране и модифициране на тези дейности и чрез 

оказването на допълнителна подкрепа от специален педагог зрително за-
труднените деца могат да бъдат лесно приобщени към тези дейности и да 
участват стойностно в тях.

В заключение следва отново да посочим, че зрително затруднени 
деца в предучилищна възраст успешно могат да постъпват съвместно с 
виждащите си връстници в масови детски заведения. чрез своите меха-
низми и предвидена допълнителна подкрепа съвременното приобщаващо 
образование може да съдейства за преодоляване на голяма част от затруд-
ненията, произтичащи от нарушеното зрение, още повече че познавател-
ните и езиковите способности на незрящите деца не се отличават от тези 
на виждащите.
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Резюме: през настоящата година се навършват шест години от приема-
нето на първата наредба за приобщаващото образование (2016) и въвежда-
нето на новия подход в детските градини и училищата в българия. интерес-
но и важно е да проучим нагласите и готовността на учителите в масовите 
детски градини за приобщаването на деца със специални образователни по-
требности. в настоящата публикация представяме някои аспекти, очертани 
в проведено изследване сред 102 учители в детски градини в страната, както 
и възможностите им да получат необходимата академична подготовка. из-
ползван е анкетен метод и разпространение в електронен вариант. резулта-
тите показват положителни нагласи към приобщаването на деца със соп и 
готовност у учителите да работят с тях и да им окажат допълнителна инди-
видуална подкрепа. в същото време повече от половината учители нямат 
никаква квалификация за работа с деца със соп, а практическият им опит 
е минимален или липсва. анализ на учебни планове по предучилищна пе-
дагогика в пет от водещите университети в страната показва, че в по-голяма 
част от тях не се предвижда задълбочена подготовка, свързана с децата със 
соп. 

Ключови думи: приобщаване на деца със соп, учители, детска градина, 
нагласи, квалификация, образование
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EDUCATIONAL NEEDS
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Abstract: this year marks the 6th anniversary of the adoption of the first 
ordinance on inclusive education (2016) and the implementation of that new 
approach in kindergartens and schools in bulgaria. it is interesting and important 
to study the attitudes and preparedness of teachers in public kindergartens for 
inclusion of children with special educational needs. this publication presents 
some aspects outlined in the course of a study conducted among 102 teachers in 
kindergartens in the country, as well as their opportunities to receive the neces-
sary academic training. a Questionnaire and distribution in electronic form were 
used. the results show positive attitudes towards the inclusion of children with 
Sen and the willingness of teachers to work with them and provide them with 
additional individual support. at the same time, more than half of the teachers do 
not have any qualifications for working with children with Sen and their practi-
cal experience is minimal, or entirely absent. analysis of the preschool education 
curricula of 5 of the leading universities in the country shows that in most of them 
there is no in-depth training provided with relation to children with Sen.

Keywords: inclusive education of children with special educational needs, 
teachers, kindergartens, attitudes, qualification, education

Обосновка на темата и мотивация

първата наредба за приобщаващото образование е приета с пМс 
№286 от 4.11.2016 г. през настоящата година, след 6-годишна история на 
приобщаващото образование в детските градини и училищата в бълга-
рия, педагогическите специалисти, децата със специални образователни 
потребности (соп) и техните родители продължават да се сблъскват с 
редица предизвикателства. приобщаващото образование (физическо, ака-
демично и социално) е цялостна философия и разбиране за отговорността 
на обществото и образователните институции да предлагат равни възмож-
ности и в същото време да посрещат индивидуалните потребности на вся-
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ко едно дете. подобряването или влошаването на уменията и справянето 
на децата със соп е в голяма степен зависимо от качеството на предлага-
ните услуги в доучилищна възраст.

наличието на първоначално и последващо обучение на учителите и 
помощния персонал, които им позволяват да развият необходимите ком-
петенции, е един от ключовите показатели за капацитета на детските 
градини да работят с всички деца (европейската агенция за специални 
образователни потребности и приобщаващо образование, 2017). тези ком-
петенции им дават възможност да приемат и да ангажират деца с различ-
ни умения в ежедневните дейности в приобщаваща образователна среда. 

Методика и резултати от емпиричното изследване

в проведеното в края на 2021 г. изследване в магистърска дипломна 
работа на ани георгиева под научното ръководство на анна трошева-асе-
нова1, в което участваха 102 учители в масови детски градини в страната, 
се проявиха интересни зависимости, свързани с настоящото състояние на 
тяхната готовност и нагласи за приобщаване на децата със соп.

представените данни са част от анкетно изследване, разпространено 
по електронен път в гугъл формат (google Forms). анкетата е попълнена 
доброволно и анонимно от 102 учители в детски градини в страната. пре-
обладават участниците във възрастовия диапазон 30–50 г. (45%), следвани 
от учители над 50 г. (37%), а най-малко са тези под 30 г. (18%). разпреде-
лението по възраст е представено във фиг. 1.

Фиг. 1. разпределение на учителите по възраст

1 авторът на изследването ани георгиева дава съгласие за публикуване и коменти-
ране на резултатите в настоящата публикация.
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общият брой на учителите (49) и старшите учители (47) е почти 
идентичен, като най-малко на брой са главните учители (6). длъжността 
на учителите и придобиването на степента старши учител логично се по-
вишава съобразно възрастта им и натрупания опит, но не всички достигат 
позицията главен учител (фиг. 2). 

Фиг. 2. разпределение на длъжността на учителите спрямо възрастта им

на въпроса дали мястото на децата със специални образователни по-
требности е в масовата детска градина 67% от учителите са отговорили, 
че това зависи от нарушението на децата (вид, степен), 11% смятат, че 
мястото на децата със соп не е там, и едва 22% категорично подкрепят 
идеята (фиг. 3).

Фиг. 3. Мнение на учителите относно мястото на децата със соп  
в масовата детска градина



250

учителите в детските градини показват преобладаващо желание и го-
товност да окажат допълнителна подкрепа на децата със соп под форма-
та на индивидуална работа. Категорично са заявили тази готовност 38%, 
други 33% биха го правили при наличие на достатъчно време, 14% са 
готови на индивидуална работа при по-малък брой деца в групата им. ос-
таналите 15 процента не са готови да окажат такава подкрепа, тъй като 
„това е задължение на други специалисти“ (10%) или защото се чувстват 
неподготвени (5%). 

Фиг. 4. готовност на учителите за индивидуална работа с децата със соп

отговорите на учителите показват, че по-голяма част от тях нямат ни-
каква квалификация за работа с деца със специални образователни потреб-
ности (56%), други 37% са посетили курсове или краткосрочни обучения, 
а 7% имат бакалавърска или магистърска степен по специална педагогика. 

Фиг. 5. Квалификация на учителите за работа с деца със соп
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въпреки липсата на квалификация 67% от учителите вече са работи-
ли с до 5 деца със соп, 26% от тях не са работили с такива деца, 5% са 
работили с над 10 деца, а 2% с между 5 и 10 деца със соп. или с други 
думи, само 26% нямат никакъв опит с деца със соп, а 67% имат много 
малък опит. 

Фиг. 6. педагогически опит на учителите в работата с деца със соп

в резултат на притеснителните данни за наличието на подготовка у 
детските учители за работа с деца със соп и факта, че повечето я полу-
чават чрез надграждащи курсове и обучение, се запитахме дали такава 
присъства в основната им подготовка. анализирахме бакалавърски про-
грами, подготвящи детски учители в 5 университета в страната (софий-
ски университет, великотърновски университет, тракийски университет, 
пловдивски университет и русенски университет). разгледахме достъп-
ните на страниците на университетите бакалавърски учебни планове на:

 − 5 програми по „предучилищна и начална училищна педагогика“;
 − 1 програма по „предучилищна педагогика и чужд език“. 

в четири от тях единствената дисциплина, която по някакъв начин е 
свързана с децата със соп, е „приобщаващо образованиe“. това е дисци-
плина, която е задължителна за получаване на квалификацията „учител“ 
(наредба №15). децата със соп не са единствената група, която подлежи 
на приобщаващо образование, а малкият хорариум на тези дисциплини 
(15 уч. часа в две от програмите и 30 уч. часа в останалите две) не пред-
лага възможност за разглеждането в дълбочина на спецификата при всяка 
една група. 

в петата от разглежданите специалности освен „приобщаващо обра-
зование“ се изучава като задължителна дисциплина и „основи на специ-
алната педагогика“ с хорариум 30 часа, а „приобщаващо образование за 
деца със соп“ се предлага като избираема.
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в шестата предлагана програма по предучилищна педагогика бяхме 
впечатлени от наличието на дисциплини като „психология на деца със 
соп“ с хорариум 60 часа и „допълнителна подкрепа на деца със соп“ с 
хорариум 45 часа. 

за съжаление това не омаловажава факта, че в 4 от 6 (66,67%) програ-
ми, подготвящи бакалаври по предучилищна педагогика, само се споме-
нава, че съществуват деца със соп и те са част от приобщаващото обра-
зование, без да се изучават задълбочено подходите при работа с тях.

Изводи и дискусия

представените резултати не претендират за представителност поради 
ограничения обем на извадката, но очертават ясни тенденции в следните 
области: 

1. нагласите на учителите в детските градини са положителни по от-
ношение на приобщаването на децата със соп. само малка част 
напълно го отхвърлят. в същото време преобладава мнението, че 
масовата образователна среда не е подходяща за всички деца със 
соп. добре би било да се проучат допълнително причините, до-
вели до настоящите отговори. опитът ни, както и някои изследва-
ния (илиева, 2010) показват, че сред специалните педагози и ро-
дителите на децата със соп също често се среща споделеното от 
учителите мнение. 

2. детските учители показват готовност да работят и индивидуално 
с децата със соп, осигурявайки допълнителната подкрепа. някои 
от тях срещат затруднения в това отношение, свързани с липса-
та на достатъчно време и големия брой деца в групите. бедният 
практически опит и квалификация за работа с деца със соп не са 
определящи за повечето от учителите. 

данните значително се различават от тези в проведено през 2010 г. 
изследване, в което детските учители избягват да работят с трудни деца 
със соп и разчитат за това повече на ресурсните учители (илиева, 2010). 

не можем да не се замислим дали само желанието е достатъчно и 
дали допълнителната подкрепа, предлагана от учителите, може да доведе 
до положителни резултати без необходимата квалификация. 

3. опитът в работата с деца със соп на учителите, участвали в из-
следването, е минимален или липсва. ситуацията в това отноше-
ние почти не е променена от 2019 г., когато отговори на учители 
от детските градини и ясли показват същите тенденции в мащаб-
но изследване (498 учители), проведено от уницеф (ситуационен 
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анализ на услугите за малки деца със затруднения в развитието и 
с увреждания в българия, 2019). 

4. притеснителен е големият брой детски учители, които нямат ни-
каква предварителна академична подготовка за работа с деца със 
соп. получилите такава са я придобили предимно чрез курсове 
и допълнителни квалификации. причината за това откриваме в 
университетските учебни планове за бакалаври по предучилищна 
педагогика, в голям процент от които не се предлага достатъчно 
обучение, насочено към изграждане на компетентности за работа 
с деца със соп. 

5. необходима е промяна в базовата университетска подготовка на 
детските учители в посока на усвояване на знания, развитие на 
умения и компетентности за работа с деца със соп. добре би 
било тя да бъде придружена и от практическа опитност, придоби-
та по време на обучението. 

в заключение можем да кажем, че се наблюдава положителна про-
мяна в нагласите за работа с деца със специални образователни потреб-
ности, но по отношение на повишаването на квалификацията за работа с 
тези групи деца, както и на придобиването на практически опит, подобре-
нието идва с неудовлетворяващо ниски темпове. 
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Резюме: тъй като интересът на автора е към децата с невроразвитий-
ни нарушения, които се определят като деца със специални образователни 
потребности, тук са разгледани някои съвременни подходи за обучение и 
подкрепа на личностното развитие на тези деца в предучилищната образо-
вателна практика. описаните подходи са в синхрон с разбирането на автора 
за промени на образователната среда за деца със специални образователни 
потребности като система от възможности за пълноценно личностно разви-
тие. подчертана е ролята на приобщаващия учител като фасилитатор, под-
крепящ ученето на децата с невроразвитийни нарушения. 
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Abstract: as the author’s interest is in children with neurodevelopmental dis-
orders, which are defined as children with special educational needs, this material 
presents some modern approaches to teaching and supporting the personal devel-
opment of these children in preschool education. the described approaches are in 
line with the author’s understanding of changes in the educational environment 
for children with special educational needs as a system of opportunities for full 
personal development. the role of the inclusive teacher as a facilitator supporting 
the learning of children with neurodevelopmental disorders is emphasized.

Keywords: neurodevelopmental disorders, inclusive education, individual 
needs, individual approach, humane pedagogy, personality-oriented approach, 
holistic learning

Животът ме убеди, че възпитаването на трудните 
деца – това е най-сложният труд, който изисква 
изключително внимание, търпение, майсторство, 
такт, душевна отзивчивост, топлина. Всяко труд-
но дете – това е неповторима съдба... затова от 
педагога се изисква изключително умение да вижда 
човешката индивидуалност. 

сухомлинский (2008: 98)

Увод в проблематиката

в съвременния динамичен образователен контекст все по-дискусион-
ни са темите за „различието“ и „многообразието“, особено когато в цен-
търа на дискусиите са децата с атипично развитие и предизвикателствата, 
свързани с обучението им. човешкото многообразие се появява в резултат 
на генетиката и околната среда. част от разбирането на съвременната па-
радигма за „невроразнообразие“ е, че мозъците на хората мислят различ-
но, а оттук следва и изводът, че те учат по различен начин.

тази идея се подкрепя от хауърд гарднър, който представя алтер-
нативна гледна точка, основана на различна визия за ума, при която се 
вземат предвид различни аспекти на познанието и се приема, че хората 
имат различни когнитивни качества. гарднър споделя идеята за училище, 
отнасящо се сериозно към многоаспектния подход към интелигентност-
та („теория на множеството интелигентности“). според него училищата 
трябва да отчитат различните възможности на децата за получаване на 
знания, а родителите да са активни участници в процеса на стимулиране 
на децата и развитието на техните индивидуални способности (гарднър, 
2014; 2016). неслучайно гарднър пише: „тъй като всички имаме различни 
когнитивни профили, преподавателите трябва да приемат тези индиви-
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дуални различия много сериозно“ (https://www.crossroadbg.com/hauard-
gardnar.html).

през последните години научният интерес на различни изследователи 
в областта на невронауките (наука за мозъка) към индивидуалните разли-
чия в детското неврокогнитивно развитие се засилва. невронаучните по-
знания за развитието на мозъка и когнитивното функциониране на децата 
като цяло могат да помогнат на учителите да обогатят своята педагогичес-
ка практика. в научния свят в международен аспект се заговори за невро-
педагогика, една нова наука-мост между невронауките и образованието 
и се дискутират въпроси, свързани с преподаването и ученето, базирани 
на невронауките. актуална е и темата за невропластичността на нервната 
система и потенциал за учене при децата в предучилищна възраст.

познаването на индивидуалните различия в неврокогнитивното раз-
витие при децата с атипично развитие от педагогическите специалисти в 
приобщаващия контекст е от съществено значение за качеството на обуче-
нието и реалната подкрепа на ученето при тези деца, които се определят 
като деца със специални образователни потребности (соп).

Към групата на децата със соп се отнасят децата с невроразвитий-
ни нарушения, при които „различието“ се определя от типологията на 
нарушенията, а техните специални потребности и личностни възможнос-
ти са многообразни. по думите на виготски: „детето, чието развитие е 
усложнено от дефект, е не по-малко развито от неговия нормален връст-
ник. то е същото дете, но по друг начин развито.“ 

невроразвитийни са разстройствата, при които се установява изо-
ставане и/или отклонения в психичното развитие. според dSM 5, наред 
с рас (разстройство от аутистичния спектър) към тях се отнасят и раз-
стройство с дефицит на вниманието и/или хиперактивност, специфични 
разстройства на речта, на двигателните умения, на училищните умения, 
интелектуален дефицит („intellectual disability“ е формулировката, заме-
нила в dSM 5 използваното в предишните издания „mental retardation“). 
„при тези разстройства са засегнати когнитивни функции и умения, които 
са тясно свързани с невробиологичното узряване. първите особености се 
проявяват още в кърмаческа или ранна детска възраст. нарушенията са 
пожизнени, засягат няколко области на психичното развитие, имат непре-
къснато протичане, въпреки че се променят с възрастта. по-чести са сред 
мъжката популация и са налице данни за сходни разстройства в семей-
ството“ (бистриан и др., 2016: 123–124).

https://www.crossroadbg.com/hauard-gardnar.html
https://www.crossroadbg.com/hauard-gardnar.html
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независимо че действащите у нас закон за предучилищното и учи-
лищното образование (2016) и наредба за приобщаващо образование 
(2017) посочват пътя към подобряване качеството на образованието на де-
цата със специални потребности, все още има важни и нерешени въпроси 
в образователната практика.

Към съвременните философски и педагогически концепции за обра-
зованието на деца със специални образователни потребности и в частност 
за деца с невроразвитийни нарушения се отнасят: „образование за всич-
ки“, „индивидуално ориентирано обучение“, „приобщаващо образование“ 
и др. съвременната визия за „новото училище“ е училище за всички. в 
декларацията от саламанка (1994), която е най-важният международен до-
кумент, посветен на принципите и практиката на приобщаващото образова-
ние, се посочва, че: „училищата за всички“ са „институции, които уважават 
различията, подпомагат ученето и подкрепят индивидуалните нужди“.

приобщаващото образование се разглежда като неразделна част от 
съвременната образователна парадигма, която има своя собствена фило-
софия, мисия, ценности и цели, технологии и методи, но в контекста на 
утвърждаване на приобщаващи практики у нас ние все още дискутираме, 
търсим, учим. все още педагогическите специалисти търсят отговори на 
въпроси като: Как да преподаваме на деца със СОП? и Кои са най-добри-
те педагогически подходи и ефективни приобщаващи стратегии за тях? 
поради това ясно се очертава необходимостта от търсене на нови практи-
чески решения за преодоляване на бариерите пред ученето; от промени 
относно избора на подходите на преподаване и от механизми за подкрепа 
на личностното развитие и ученето на тези деца.

ето и някои от аспектите на успешното приобщаване на децата със 
специални образователни потребности и в частност на децата с неврораз-
витийни нарушения:

• гостоприемна образователна среда;
• личностно ориентиран подход, който отчита индивидуалните по-

знавателни различия при децата с атипично развитие, както сил-
ните и слаби страни, които са част от невроразвитийния профил на 
всяко дете;

• включване на мултисензорен подход в подкрепа на личностното 
развитие на децата и преодоляване на бариерите пред научаването;

• прилагане на принципите на холистичния подход в обучението на 
децата с невроразвитийни нарушения;

• прилагане на принципите на индивидуален подход, който да е съ-
образен с индивидуалните интереси и възможности (стиловете) за 
учене на всяко дете;
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• прилагане на конструктивисткия подход при обучението на децата с 
невроразвитийни нарушения. един от най-широко разпространени-
те методи на обучение, основаващи се на конструктивизма, е учене-
то чрез сътрудничество (cooperative learning) (железова, 2008: 192).

• добре организирана система за ресурсно подпомагане и допълни-
телна подкрепа, която осигурява педагогически специалисти по 
места, позволява им да разполагат с достатъчно време за работа с 
всяко дете и с неговото семейство;

• ефективни форми на взаимодействие между специалисти и роди-
тели в подкрепа на децата с невроразвитийни нарушения.

в настоящата публикация са разгледани по-подробно някои от тези 
аспекти, пречупени през призмата на личностната подкрепа най-вече на 
децата с невроразвитийни нарушения. 

Достъпност на образователната среда и мултисензорен 
подход за въздействие при деца с невроразвитийни 
нарушения 

за да бъде ефективно и качествено корекционно-терапевтичното въз-
действие и обучение в детската градина, за децата с невроразвитийни на-
рушения е необходимо да бъде осигурена достъпна и приобщаваща среда. 
това е свързано с дизайна на образователното пространство, което може 
да бъде успешно преструктурирано, така че да се вземат предвид възрас-
товите, типологичните и индивидуалните особености на децата. 

тъй като детските градини са първите образователни пространства и 
в същото време пространства за социализация както за нормотипичните, 
така и за децата с атипично развитие, съобразно концепцията за приобща-
ващото образование следва те да осигурят за всички деца една универсал-
на достъпна среда, която освен условия за учене, игра, забавление, споде-
лени емоции и преживявания да създава усещане за комфорт и сигурност.

подходящ за осигуряване на сетивна достъпност за децата с невро-
развитийни нарушения в детската градина е мултисензорният дизайн 
подход.

Hoвитe тeндeнции в oбpaзoвaниeтo aĸцeнтиpaт въpxy идeятa зa yчeнe 
чpeз пpeживявaнe, ĸoeтo caмo пo ceбe cи пpeдпoлaгa cpeдa, ĸoятo дa 
cтимyлиpa paзличнитe ceтивни cиcтeми. „ceнзopният дизaйн пoдпoмaгa 
възмoжнocтитe нa вceĸи дa пoлyчaвa инфopмaция, дa oтĸpивa cвeтa и дa 
изпитвa paдocт, щacтиe и дa ycтaнoвявa coциaлни вpъзĸи, нeзaвиcимo oт 
ceнзopнитe cи cпocoбнocти“ (luрtоn & lіррѕ, 2018).
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Мултисензорният подход се основава на мултисензорно възприятие. 
децата учат, като получават информация чрез сетивата си (зрение, слух, 
вкус, обоняние и докосване) или казано по друг начин – „чуват– виж-
дат – усещат“.

децата в ранна възраст са естествено любопитни. те се чудят, разпит-
ват и изследват, за да осмислят света около тях. децата учат най-добре 
чрез активно участие, докато изследват и експериментират, включвайки 
обекти и преживявания от реалния живот. на практика няма ограничение 
за това, което децата могат да научат. при подходяща среда и подкрепа те 
могат да научат почти всичко.

стратегиите за мултисензорно обучение са свързани с по-утвърдени 
образователни методи като теорията на х. гарднър (1983) за множестве-
ната интелигентност, според която всичко може да бъде преподавано по 
повече от един начин. 

cтимyлиpaнeтo нa paзличнитe ceтивa е съществен аспект на корек-
ционно-терапевтичното въздействие при деца с невроразвитийни наруше-
ния (когнитивни, сензорни, поведенчески). 

ето и някои дейности за сензорно развитие, които могат да са част от 
индивидуалните учебни програми на децата с невроразвитийни наруше-
ния в предучилищна възраст.

• подпомагане на слуховото възприемане чрез допир:
 ◦ детето трябва да познае коя буква сте написали на гърба му с 

показалец;
 ◦ конкретни предмети, които да подпомагат математическите из-

числения;
 ◦ материали за моделиране: пластилин, глина, тесто и др.;
 ◦ пясък (рисуване/писане в пясъчна кутия), релефни фигури, бои 

за рисуване с пръсти;
 ◦ пластмасови букви, които детето да  измъква от торбичка, без да 

гледа, след като учителят ги произнесе;
• подпомагане на развитието на визуалната памет чрез игра:
1. терапевтът (учителят) поставя на масата 6 предмета;
2. терапевтът (учителят) обсъжда предметите с децата, за да се уве-

ри, че те знаят името на всеки предмет и за какво служи;
3. децата поглеждат настрани и учителят маха един от предметите;
4. децата поглеждат предметите отново и трябва да открият и назо-

ват кой предмет липсва;
• дейности за развие на умения за четене:
например, когато децата учат нови думи, освен да ги насърчаваме да 

свързват звученето на думата с начина, по който се изписва, бихме могли 
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да им помогнем да почувстват и формите на буквите в момента на из-
писването (https://priobshti.se/article/strategii-v-pomosht-na-prepodavaneto/
multisenzorno-uchene).

• чрез сензорните игри децата с невроразвитийни нарушения фор-
мират умения за сътрудничество и се учат чрез опита. сензорните 
кутии с ориз, леща, пясък и други материали създават благопри-
ятни педагогически ситуации, при които децата да изпитват удо-
волствие, сигурност, приятни тактилни усещания и т.н. тези игри 
са предпоставка за ефективна сензорна интеграция и за стимулира-
не на желанието за учене.

организирането и структурирането на учебното пространство, 
визуалната подкрепа, разнообразието от дидактични материали са от 
изключително важно значение при обучението на деца с разстройство 
от аутистичния спектър. в детската градина cpeдaтa бъpзо може да се 
промени cпpямo нyждитe и пpeдпoчитaниятa нa дeтeтo. Може да се 
предвиди cвoбoднo пpocтpaнcтвo зa игpa и yчeнe нa пoдa (пo пpoгpaмa 
Flооrtіmе например, зoнa зa caмocтoятeлнa paбoтa, зoнa зa гpyпoвa 
paбoтa, мeĸ ĸът и дp.) (дичева, 2020). Кътовете за успокоение, или 
тихите кътове, ca чacт oт интepиopa в мнoгo тepaпeвтични цeнтpoвe, 
ocoбeнo тeзи, ĸoитo ce пoceщaвaт и oт дeцa c ayтизъм, ĸoгнитивни 
зaтpyднeния и дpyги дeзинтeгpaтивни cъcтoяния. toвa ca пpocтpaнcтвa, 
в ĸoитo имa минимaлнo ĸoличecтвo cтимyли и ca пpeднaзнaчeни 
зa пoчивĸa и ycпoĸoявaнe в cлyчaй нa ceнзopнo или eмoциoнaлнo 
пpeвъзбyждaнe нa дeтeтo. дaвaт възмoжнocт дeтeтo дa ce oттeгли, aĸo 
ce пoчyвcтвa пpeнaтoвapeнo, и дa ycпoĸoи ceтивaтa cи. bĸлючвaнeтo нa 
пoвeчe пpocтpaнcтвa зa paзнooбpaзнo движeниe пo вpeмe нa yчeбния 
пpoцec дoпpинacя зa дoбpo фyнĸциoниpaнe нa вecтибyлapнaтa и нa 
пpoпpиoцeптивнaтa cиcтeмa: люлĸи, aĸтивни cтoлoвe, пилaтec тoпĸи, 
мecтa зa ĸaтepeнe и дp. (дичева, 2020).

Личностно ориентиран подход при деца с невроразвитийни 
нарушения

теоретико-методическата основа на личностно-ориентирания подход 
са идеите на хуманистичната педагогика и психология, философската и 
педагогическата антропология (бондаревская, 2000; степанов, 2003; гу-
лянц, 2009).

Като цяло хуманизмът е мироглед, който предполага стойността на 
личността на човек, неговото право на свобода, щастливо съществуване, 
пълно развитие и възможността за проявление на способностите му.

https://priobshti.se/article/strategii-v-pomosht-na-prepodavaneto/multisenzorno-uchene
https://priobshti.se/article/strategii-v-pomosht-na-prepodavaneto/multisenzorno-uchene


262

терминът „личностно ориентиран подход“ започва да се използва за 
първи път от американския психолог К. роджърс, който се фокусира върху 
човека, а не върху проблема. той определя този подход като принципно 
нов, позволяващ на ученика не само да учи, но и да учи с удоволствие. 
според роджърс обучението трябва да води до личностно израстване и 
развитие. подходът за личностното развитие на децата в предучилищна 
възраст се опира на три принципа, които се отнасят и за децата с нев-
роразвитийни нарушения (https://goaravetisyan.ru/bg/osnovnye-podhody-
v-pedagogike-lichnostno-orientirovannyi-lichnostno-orientirovannyi-podhod-
kak-vazhnoe/):

• разбиране на детето – това е умението на педагога да види детето 
„отвътре“, да погледне света през неговите очи и да улови мотивите 
за неговото поведение;

• признаване на детето – това е умението за отчитане на възрастови-
те, типологичните и индивидуалните възможности на всяко дете в 
хода на педагогическото взаимодействие;

• приемане на детето – това е умението на педагога да се съобразява 
с правото на детето да решава определени проблеми; това е вяра в 
напредъка на детето, създаване на специална доверителна атмос-
фера на учене и подкрепа на желанието му за самореализация.

Индивидуален подход

личностно ориентираният подход е в пряка връзка с необходимия ин-
дивидуален подход към всяко дете с нарушения в развитието, осигуряващ 
социалнопедагогическа и психологическа помощ и подкрепа, както и съз-
даване на условия за реализация на творческия потенциал на личността 
на детето и за образователния му напредък. индивидуалният подход фо-
кусира не върху резултата от ученето, а върху процеса на учене, който 
от своя страна не трябва да бъде като мъчение за детето, а напротив – да 
предизвиква положителни емоции и чувство на удовлетворение. този под-
ход включва използването на естествени механизми за учене и свободата 
на действие на детето.

умението за работа с индивидуалността на всяко дете с аутизъм, ин-
телектуален дефицит, специфично разстройство на речта, със синдром на 
хиперактивност и дефицит на внимание и други невроразвитийни нару-
шения поставя учителя в нова роля – да бъде едновременно учител и пси-
холог, който може да осъществява цялостно педагогическо наблюдение на 
всяко дете в процеса на неговото индивидуално възрастово и личностно 
развитие. Целта е да се идентифицират индивидуалните характеристики, 
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въз основа на което да се конструира индивидуален невроразвитиен про-
фил със силни и слаби страни и да се определи индивидуален образова-
телния маршрут.

при обучението на деца със соп, в частност и на деца с неврораз-
витийни нарушения, в масова детска градина е трудно прилагането на 
стандартни програми за обучение, тъй като тези деца имат характерни 
особености в невропсихичното развитие и специфични индивидуални по-
требности. това налага разработването на индивидуални учебни програ-
ми/планове, които да отговарят на тези нужди. индивидуалната учебна 
програма/план се разработва от екип специалисти и с участието на роди-
телите. 

стилът на преподаване на педагога е ориентиран към активно вза-
имодействие с детето и създаване на оптимални условия за развитие на 
творческия му потенциал.

според Мария Монтесори: „детето е строителят на една неповторима 
човешка индивидуалност. то взаимодейства със заобикалящия го свят с 
решителност и любознателност и е водено от своята вътрешна творчес-
ка сила. човешките същества имат вродени способности и стремежи да 
оформят индивидуалност, която да възприема и изживява света по начин, 
който е различен от всеки друг. ето защо ние имаме нужда от самостоя-
телност и сигурност, за да развием напълно собствения си потенциал. 
всички ние носим семенцата на потенциалната си еволюция и най-висо-
ките си стремежи в сърцата си. Целта на образованието е да се грижи за 
покълването и порастването на тези семенца“ (гюрова, 2012: 13).

Анимативен подход

димитрова (2017) посочва, че „обучението чрез използването на 
анимативния подход използва понятието „анимация“. Концепцията на 
понятието „анимация“ разкрива съществената роля на аниматорите като 
носители на вдъхновение, съпреживяване, насърчаване, подтикване към 
действие. ролята на аниматорите е многопластова и изисква голямо раз-
нообразие от взаимносвързани стратегии и умения за преподаване и уче-
не. Когато анимацията бъде разбрана и почувствана като нещо повече от 
вдъхновяване, съживяване, подпомагане и разбрана в пълния си социа-
лен, човешки и образователен смисъл, то тогава може да се превърне в 
много идеен педагогически подход“ (димитрова, 2017: 33–36).

според димитрова (2017) използването на анимативни подходи в об-
разователния процес при деца с невроразвитийни нарушения може да по-
влияе върху:
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• повишаване на самооценката на децата – чрез забавното учене и 
игра се създава неконкурентна среда за себеизразяване, стимулира 
се развиването на творческия потенциал;

• социализация на децата с атипично развитие – общуването с 
връстници в непринудена и спокойна атмосфера може да бъде фак-
тор за обединяването им около обща идея, постига се чувство за 
принадлежност към групата. провокира се социалната активност 
на детето, активизират се неговите психически сили, което подпо-
мага емоционалното развитие и включване в заобикалящия свят; 

• подобряване на уменията за общуване;
• стимулиране на емоционалната интелигентност – развитието на 

емоционалната интелигентност е ключов фактор за адекватното 
участие на индивида в живота, когато той не само реагира на случ-
ващото се, но и действа, взима решения. управляването на емоции-
те – собствените и тези на околните – започва още от ранна детска 
възраст. 

Холистичен подход

ЮнесКо дефинира холистичното учене като учебен подход, осно-
ваващ се на идеята, че всяко дете има уникални умения и нужди, Когато 
педагозите в ранна детска възраст прилагат холистичен подход, те обръ-
щат внимание на физическото, личното, социалното, емоционалното и 
духовното благополучие на децата, както и на когнитивните аспекти на 
ученето. 

терминът „холистично“ произлиза от гръцката дума „холос“, което 
означава цял, завършен, развит, многостранен. става дума за човешката 
цялост като физика и душевност в единния им комплекс и вътрешна слож-
ност (ганева, 2009).

през последните няколко десетилетия се появяват много разнообраз-
ни хoлистични образователни философии. имената на жан-жак русо, 
ралф уолдо емерсън, йохан песталоци, Фридрих Фрьобел. рудолф щай-
нер, джон дюи и Мария Монтесори се свързват със съвременните холис-
тични идеи за образование.

Монтесори предписва „подготвена среда“, съдържаща специфични 
материали, които децата използват в по-голямата си част самостоятелно, 
за да учат със свое собствено темпо, отговаряйки на особена готовност за 
специфични сензорни и интелектуални стимули. 

холистичният подход се фокусира върху когнитивното и социално- 
емоционалното развитие на децата с невроразвитийни нарушения. те 
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могат да възприемат и разбират информация по различни начини, което 
е свързано с техните индивидуални стилове на учене (визуален, слухов, 
вербален, кинестетичен, тактилен). децата с аутизъм и децата с наруше-
ния в интелектуалното развитие се определят от педагогическите спе-
циалисти като визуално мислещи. при децата с трудности в ученето тези 
стилове на учене се съчетават, а децата със синдром на хиперактивност и 
дефицит на внимание са кинестетичен тип учащи се.

Монтесори (2018) подчертава важността на предучилищния период 
за формиране на полезни социални умения при децата като:

• децата трябва да се научат сами да се обличат, да се измиват, да 
сервират масата, да ядат, отчасти да готвят, да мият съдовете, да 
подреждат стаята;

• всяко дете трябва да умее да прибере играчките си, доколкото е 
възможно;

• децата трябва да вършат всичко без помощта на възрастните, за да 
станат самостоятелни.

от значение за личностното развитие на децата с невроразвитийни 
нарушения са: ролята на средата, ролята на играта и ролята на учителя.

подкрепящата среда помага на тези деца да се чувстват физически 
и емоционално в безопасност. холистичният подход се базира на игра-
та, творчеството у децата и тяхното въображение (https://pedagogika.bg/
zastho-holistichnoto-obrazovanie-e-vazhn/). чрез играта учат в движение, а 
учителят е този, който стимулира „попиващия ум“ и подкрепя силните 
страни на децата. по думите на ш. амонашвили: „нужно е на децата да 
се предлага такава увлекателна дейност, към която могат да пристъпят 
не някога, а веднага: и първите стъпки, предприети за осъществяване на 
тази дейност, трябва да ги водят не до първите горчиви несполуки, а към 
първите успехи“ (амонашвили, 2002).

Заключение

ранното и предучилищното детство са изключително важни периоди 
в живота на човека, които задават траектории в развитието на здравето, 
образованието и благополучието на децата. децата с невроразвитийни 
нарушения имат своите силни и слаби страни, дефицити и способности, 
трудности и постижения. специалистите в предучилищната образовател-
на практика разбират, че работата с тези деца е голямо предизвикателство 
и много често не е по план. познаването на подходите за стимулиране 
на личностното развитие и мотивацията за учене на децата с неврораз-
витийни нарушения е от съществено значение за приобщаващия учител. 

https://pedagogika.bg/zastho-holistichnoto-obrazovanie-e-vazhn/
https://pedagogika.bg/zastho-holistichnoto-obrazovanie-e-vazhn/
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учителите, които работят в детските градини с тези деца, могат да бъдат 
успешни, когато открият силните страни в развитието им, когато са креа-
тивни, когато вярват в способностите им, търпеливи са за постиженията 
им и осъзнато осмислят думите на л. с. виготски, че „една крачка в обу-
чението може да означава сто крачки в развитието“.
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Резюме: докладът разглежда изследвания върху адаптацията при по-
стъпване в предучилищните заведения в исторически и съвременен план. 
процесът на адаптация се наблюдава в социален, емоционален и познавате-
лен аспект. резултатите показват, че в първите седмици от престоя на детето 
в детското заведение се наблюдава намаляване на игровата активност, соци-
алните контакти, речевата активност, влошаване на емоционалното състоя-
ние, нарушения в съня и храненето. действията по посока на реализирането 
на плавна и безболезнена адаптация в миналото и днес са фокусирани вър-
ху предварителната подготовка и конкретните подходи през първите дни 
от постъпването на детето в непознатата среда. съвременните тенденции 
са свързани с включване на родител, съгласно теорията за привързаността, 
като ключов момент за избягване на наблюдаваните симптоми и психологи-
ческата травма и за изграждане на положителна нагласа у детето към дет-
ската градина и персонала. измененията в нормативните документи, узако-
няващи присъствието на родителя като задължителна фигура в този процес, 
отварят нови хоризонти за успешна, бърза и безболезнена адаптация.

Ключови думи: адаптация, детска градина, ясла, родител, история на 
адаптацията
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IN BULGARIAN kINDERGARTENS 
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Abstract: the report examines studies on the historical and contemporary 
point of view of adaptation during entrance in nursery or kindergarten. the pro-
cess of adaptation is examined in its social, emotional and cognitive aspects. re-
sults show that there is a decrease in play activity, social contacts, speech activity, 
a deterioration of the emotional state, as well as a presence of sleep and eating 
disorders during the first weeks of the child’s stay in the kindergarten. the actions 
taken to achieve a smooth and painless adaptation, both in the past and nowadays, 
are focused on the prior preparation and the specific approaches during the first 
days of the child’s entry into the unfamiliar environment. according to contem-
porary trends, parental involvement is a key point in avoiding the observed symp-
toms and psychological trauma and helping to the child build a positive attitude 
towards the kindergarten and its staff. the changes in the normative documents, 
legalizing the presence of the parent as an obligatory figure in this process, open 
new horizons for successful, fast and smooth adaptation.

Keywords: adaptation, kindergarten, nursery, parent, history of adaptation

Когато постъпва за първи път ученикът, за първата 
неделя ще е длъжен родственикът му или слугата да 
стои 2 деня при него в училището...

никола живков, свищов, 30 юли 1882 г.

Увод

адаптацията на детето при постъпване в ясла или детска градина е 
тема с непреходна актуалност. проблемът датира от създаването на първи-
те предучилищни образователни заведения и е обект на интерес от страна 
на педагози, психолози и педиатри. изследванията в областта включват 
aнализ на различни показатели, свързани с детското развитие и поведение 
от първия до деветдесетия ден след приема. 
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постъпването на детето в ясла или детска градина е сред най-голе-
мите предизвикателства в живота му и е събитие, което „предизвиква 
тежка психическа травма“ (батоева, Минева, драгошинова, 1979: 68). 
наблюдаваните симптоми у децата през първите дни от посещението на 
предучилищното заведение включват прояви на тревожност, гняв и страх, 
понижен емоционален тонус, намален апетит, нарушения на съня, нама-
лена игрова и познавателна активност (атанасова и др., 1980), сериозни 
изменения в „емоционално-волевата сфера и висшите психични функ-
ции“ (татьозов, драгошинова, 1984). тези показатели са установени при 
децата в норма с добро здравословно състояние и ниво на познавателно, 
физическо и социално развитие. подпомагането на процеса на адаптация 
чрез целенасочени действия е важна част от предучилищното образова-
ние: „…обучението на децата трябва да се осъществява само при наличие 
на положителни емоции, които ще осигурят тяхната психическа актив-
ност“ (драгошинова, 1991: 98).

Целта на настоящия доклад е да разгледа някои аспекти на адапта-
цията в исторически и съвременен план чрез обзор на проведени в ми-
налото изследвания с непреходна значимост и някои съвременни пред-
ложения. 

през последните пет десетилетия осъществяването на плавна и безбо-
лезнена адаптация се реализира чрез препоръки за работа както по посока 
на значителна предварителната подготовка, така и на конкретни способи 
през първите дни от постъпването на детето в непозната среда (Манова, 
аврамова, атанасова, 1978; батоева, Минева, драгошинова, 1979; татьо-
зов, драгошинова, 1984; пенева, 2007; андонова, 2020). съвременните 
тенденции са насочени към включване на родител като съществен еле-
мент за успешното и бързо адаптиране на детето. водещите модели за 
адаптация с присъствие на родител в световен мащаб и у нас са базирани 
върху теорията за привързаността (bowlby, 1969). някои университетски 
преподаватели и експерти в областта, като л. пенева и др., работят за въ-
веждане на постоянно присъствие на педагог в яслените групи като ком-
понент за подпомагането на адаптацията. 

Исторически аспекти на адаптацията

важността на адаптацията при постъпване в предучилищните заведе-
ния е обект на внимание още от първата детска градина в българия, осно-
вана през 1882 г. в град свищов от никола живков. в информационната 
брошура, която обявява откриването, ѝ той посочва, че присъствието на 
родител („родственик“) или „слуга“ в първите два дни от постъпването на 
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детето е задължително. това показва наличието на знания относно специ-
фиката на предучилищното детство още в края на XiX в.

значително внимание на темата с адаптацията на децата при преход 
от семейството към детските ясли и от яслите към детската градина започ-
ва да се обръща в началото на 70-те години на миналия век. сред първите 
документирани изследвания, за които се намира информация днес, е това 
за приемствеността между детските ясли и детската градина, като фоку-
сът е върху развитието на говора при деца от 2 до 4 години в периода на 
адаптацията (Манова и др., 1971). резултатите показват, че през първата 
седмица след постъпване на децата в детската градина „тяхната говорна 
активност се понижава повече от 4 пъти (4,3) от средната говорна актив-
ност през последните три месеца преди напущането на децата на яслите“ 
(Манова и др., 1971: 81). 

през 1978 г. се провежда изследване (Манова, аврамова, атанасова, 
1979), което включва 68 деца на възраст между 1 и 3 години и анализи-
ра апетита, речевата активност и отрицателното емоционално състояние. 
при първите два показателя се наблюдава спад от първия ден. при отри-
цателното емоционално състояние има силно покачване, като стойностите 
се нормализират едва около 90-ия ден при всички възрастови групи. при 
общата говорна активност започва постепенно възстановяване едва след 
20-ия ден при 2–3-годишните и едва след 30-ия при 1–2-годишните деца.

през 1979 г. в резултат на обединените усилия на специалисти от бъл-
гария и чужбина излиза от печат „социална адаптация на децата при по-
стъпване в детски ясли и детски градини“ (тонкова-ямполска и др. 1979). 
изданието представя резултати от изследвания, проведени в нр българия, 
ссср и гдр. Целта на българското изследване е да се проследят промени-
те, които настъпват у децата на възраст между 1 и 3 години в съня, апети-
та, емоционалния тонус, играта и говорната активност след постъпване в 
детските ясли. резултатите посочват голям процент на деца с разстроен и 
неспокоен сън през първите 30 дни от адаптацията, рязко намаляване на 
апетита през първите дни, повишено отрицателно емоционално състоя-
ние, което се стабилизира от 30-ия до 90-ия ден на адаптацията, спад в 
игровата и говорната активност. 

„в българия в резултат на проведените изследвания е съставено мето-
дично указание за облекчаване на децата в адаптационния период, където 
са дадени указания за семейството, детската консултация и работещите в 
детските ясли“ (тонкова-ямполска и др., 1979: 110).

в издание от същата година р. драгошинова дава някои насоки за уле-
сняване на адаптацията, които включват: физическа подготовка, която се 
изразява в изравняване на дневния режим и ранно заспиване вечер (до 
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20:30 часа), и психологическа подготовка, включваща „вътрешна нагласа 
на детската психика“ и „..предварително запознаване на децата с новата 
обстановка, дневния режим и с медицинската сестра (за яслата) и учи-
телката (за детската градина)“ (батоева, Минева, драгошинова, 1979: 70). 
препоръчва се детето да бъде заведено от родителя за 1–2 часа, за да по-
гледа как децата играят преди първото му посещение. в този момент дете-
то е само наблюдател и към него няма изисквания за спазване на дневния 
режим и включване в дейностите. ролята на родителите е „да доприна-
сят за привикването на детето към „новата другарка“ или „леля“ (батое-
ва, Минева, драгошинова, 1979: 70). при преход от яслата към детската 
градина вместо от родителя тази функция се изпълнява от медицинската 
сестра или учителката.

през 1980 г. а. атанасова, т. татьозов, р. драгошинова и Ф. даскалова 
публикуват резултатите от изследване в детска ясла №31, базирано на Ме-
тодическо ръководство (1975), издадено от Министерството на народното 
здравеопазване. експериментът проследява промяната в нивото на четири 
показателя: 1. емоционално състояние (ес); 2. социални контакти (сК); 
3. речева активност (ра) и 4. игрова дейност (ид) от първия до деветде-
сетия ден от постъпването в детската ясла. в изследването са включени 53 
деца на възраст между 1 и 3 години с „нормално физическо и психическо 
състояние и добър социален произход“ (атанасова и др. 1980: 10). резул-
татите показват, че в първия ден децата са с положително емоционално 
състояние, което рязко спада във всички възрастови групи: от 1 г. до 1 г. и 
6 м. – до 60-ия ден; от 1 г. и 6 м. до 2 г. – до 20-ия ден; от 2 до 3 години – 
до 10-ия ден. отрицателното емоционално състояние достига своя пик на 
втория ден и продължава до 60–ия ден при всички възрастови групи.

социалните контакти на децата както с другите деца, така и с въз-
растните бележат спад, като отново се наблюдават вариации в различните 
възрастови групи. водеща е тенденцията, че рязко се понижават от пър-
вия или втория ден на посещението. по отношение на речевата активност 
(ра) и игровата дейност (ид) също се бележи силен спад, който продъл-
жава от първия ден до 20–30-ия ден (за ра) и до 15-ия (за ид).

изследване на т. татьозов и р. драгошинова от 1984 г. разглежда об-
щуването на децата в периода на адаптацията им. в заключение се по-
сочва, че „общуването между децата и възрастните е задоволително само 
през първите дни от престоя, след което показва непрекъснато снижаваща 
се тенденция“ (татьозов, драгошинова, 1984: 54).

след началото на 80-те години се наблюдава отдръпване на фокуса от 
темата за адаптацията. за съжаление някои успешни практики не намират 
широко приложение, а получените резултати не съдействат за реализира-
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не на реформа в яслите и детските градини, която да подпомогне адапта-
цията на децата. 

Съвременни аспекти на адаптацията

адаптацията при преход от семейната среда към предучилищните 
образователни институции се свързва не само със социалното развитие 
на детето, а и с емоционалното, познавателното и физическото развитие, 
както и с игровата активност. актуалните „стандарти за развитие и учене 
в ранното детство: от раждането до три години“ (атанасова-трифонова 
и др., 2015) целят да улеснят процеса на адаптация чрез „създаване на 
благоприятна среда за подобряване качеството на родителската грижа с 
изграждане на система от компетентности и с поставяне на необходимите 
акценти в родителския модел, които да насочват усилията към позитивно 
начало на социализацията на детето, да подготвят неговата адаптация и 
формират социални умения за по-нататъшното му активно общуване и 
участие в колективните социални взаимодействия“ (атанасова-трифоно-
ва и др., 2015: 31). 

темата за процеса на адаптация при постъпване в ясла и детска гра-
дина е обект на все по-голям изследователски и обществени интерес. 
л. пенева е сред видните съвременни специалисти по педагогика на ран-
ното детство и подчертава, че „вродените механизми за приспособяване 
са недостатъчни за активно и съдържателно взаимодействие в новите ус-
ловия на живот, за нормалното физическо, психично и личностно разви-
тие на детето“ (пенева, 2007).

в съвременен план се наблюдават някои положителни промени – из-
менения в нормативни документи и организиране на национални програ-
ми в помощ на адаптацията. в началото на 2019 г. Мон стартира на-
ционална програма „успяваме заедно“, която е базирана върху прилагане 
на „ефективен модел за успешна адаптация и плавен преход на детето 
от семейната среда към детската градина“ и предвижда активно участие 
на родителите. проектът цели внедряване на механизми за улесняване на 
прехода от първичната към вторичната социализация и минимализиране 
на усещанията за страх и тревога, които съпровождат детето при осъщест-
вяване на този преход. недостатък на програмата е, че е насочена само 
към деца, постъпващи в първа възрастова група, и не включва яслите. 

изменение в наредба №5 за предучилищното образование от 2020 г. 
„задължително включва краткосрочно присъствие на родителите в дет-
ската градина“ в периода на адаптация, като „продължителността на при-
съствието на родителите, както и дейностите, в които могат да участват, 
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се определят предварително на индивидуални срещи между учителите и 
родителите“ (наредба №5, чл. 39. (3). тези изменения важат само за първа 
възрастова група, тъй като наредбата не включва яслата. необходимо е 
изменение в нормативните документи, които са в сила за управлението 
конкретно на яслените групи в детските градини и на самостоятелните 
детски ясли.

присъствието на родител като основен обект на привързаност в пър-
вите дни от престоя на детето е ключово за елиминиране на токсичния 
стрес, поради което е неизменна част от водещите световни модели за 
адаптация. през 2012 г. като част от дисертационен труд се провежда из-
следване на адаптацията в ясла с присъствие на родител (величкова-хад-
жиева, 2017). експерименталното проучване обхваща 105 деца на възраст 
от 1 до 3 години, приети в дневна детска ясла №3 в благоевград, през 
периода м. юли 2012 г. до м. ноември 2014 г. експерименталната група 
обхваща 50 деца, а контролната – 55. в проучването са включени 70 роди-
тели. децата от експерименталната група са придружени от един родител 
(майката) през първата седмица от постъпването им в детското заведение. 
с тях е проведена предварителна подготовка 2–3 месеца преди постъпва-
нето им по план, предложен от детското заведение. в заключение се ус-
тановява, че децата придружени от родител, демонстрират по-ниско ниво 
на агресивно поведение както към персонала, така и към другите деца в 
групата; приемат по-лесно и по-бързо непознатите възрастни; изграждат 
положително отношение и доверие към персонала. 

Като част от постдокторантска програма авторът на доклада провеж-
да пилотен експеримент за адаптация с присъствие на родител (андонова, 
2020), в яслените групи на 38 дг „дора габе“ в град софия през септем-
ври 2019 г. базиран е върху берлинския модел за адаптация (braukhane, 
Knobeloch, 2011), но съобразен с условията на българската образователна 
реалност. в изследването се включват 12 деца от експерименталната гру-
па, придружени от 1 родител. в контролната група участват 40 деца, които 
постъпват в периода септември–ноември 2019 г. резултатите от приложе-
нието на модела показват, че децата, придружени от родител, покриват 
някои от показателите за успешно адаптирано дете още в първата седмица 
и всички показатели още през месец октомври независимо от стила на 
привързаност. за сравнение всички деца от контролната група успяват 
да покрият показателите не по-рано от месец декември. резултатите са 
получени: а) чрез попълване на анкетна форма от страна на родителя и б) 
чрез интервю с родителя.

показателите за успешно адаптирано дете включват наличие на го-
товност и желание у детето да ходи на детска градина и самостоятелна 
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раздяла с родителя в добро настроение. детето трябва да може лесно да 
бъде утешено от учителките/медицинските сестри, да бъде спокойно по 
време на престоя в детското заведение, да се интегрира добре в групата и 
да взима участие в педагогическите ситуации и игрите, а при взимане да 
посреща родителя с положителни емоции. 

Заключение

резултатите от разгледаните изследвания в исторически и съвреме-
нен план неоспоримо доказват, че всички аспекти от детското развитие са 
негативно повлияни в първите седмици (до деветдесетия ден) от престоя 
в детското заведение. установява се, че периодът на адаптация зависи от 
възрастта на детето, като най-продължителен е при групата на 1–2-годиш-
ните, следвана от 2–3-годишните.

значимите изследвания, проведени от началото на 70-те до средата на 
80-те години на миналия век, не получават отзвук като реални промени за 
подобряване на педагогическата реалност в детските заведения по отно-
шение на адаптацията. дори в някои отношения се наблюдава връщане 
назад, като много детски градини въвеждат правилото детето да посещава 
институцията цял ден още от първия ден; не предоставят информация за 
предварителна физическа и психологическа подготовка на детето; не да-
ват възможност за запознаване със средата и служителите преди постъп-
ването му.

въз основа на направения анализ може да се заключи, че ефективният 
модел за адаптация следва да се реализира на няколко етапа: 1. предвари-
телна подготовка във физически и психологически план; 2. постепенно 
увеличаване на времето за престой в детското заведение. 3. присъствие 
на родител (основна фигура на привързаност) в първите дни на постъп-
ване. промяната в нормативните документи разширява възможностите 
за действие по посока внедряване на ефективни съвременни модели за 
адаптация, което извежда нашата предучилищна образователна система 
на едно ново, по-високо ниво. 
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Резюме: в доклада се разглеждат взаимовръзките между играта, култу-
рата и идентичността. от една страна, влиянието на културата върху играта 
се търси в ценностната ориентация на обществото, нормите и артефакти-
те в него. то може да бъде изразено директно чрез модели и стимули на 
пресъздаване в играта, както и индиректно чрез възприетото в обществото 
разбиране за нея. от друга страна – въз основа на концепцията на К. ханзен 
за културата – играта се интерпретира като генерираща култура чрез създа-
ване на среда на самоизразяване и сътрудничество, която дава възможност 
за осъзнаване и приемане от децата на различията между тях. именно тук се 
търси и нейното значение в мултикултурната детска група – в създаването 
на култура в играещата общност чрез преработка на различията и включва-
нето им в рамките на разбирането за нормалност и допустимост. 
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потърсена е взаимовръзка между играта и друго основно понятие в 
интеркултурното образование, а именно идентичността. според г. ботрил 
играта е част от идентичността – тя не е толкова това, което детето прави, 
колкото това, което то е. от тази гледна точка се извежда ролята на възраст-
ния и по-конкретно на учителя – като съиграч, който подкрепя избора на 
децата и открива и изследва света заедно с тях.

Ключови думи: игра, култура, идентичност, мултикултурна среда

Abstract: the report examines the interrelationships between play, culture, 
and identity. on the one hand, the influence of culture on the play has been sought 
through the value orientation of society, norms, and artifacts in it. this influence 
can be expressed directly through models and incentives in the play, as well as 
indirectly through the social representation of play and society’s understanding of 
it. on the other hand – based on K. Hansen’s concept of culture – the play is in-
terpreted as generating culture by creating an environment of self-expression and 
cooperation which allows children to realize and accept the differences between 
them. it is here that its importance in the multicultural group is sought – in the 
creation of culture in the playing community by processing the differences and 
including them within the understanding of normality and acceptability. 

an interrelationship between play and another basic concept in intercultural 
education, namely identity, has been sought. according to g. bottrill, play is part 
of identity – it is less something the children do and more something they are. 
From this point of view, the role of the adult and in particular the role of the teach-
er is defined – as a teammate called into play who supports children’s choices and 
discovers and explores the world with them.

Keywords: play, culture, identity, multicultural environment

Play and culture

there are many theories about the play that are not mutually exclusive, on 
the contrary – complement one another. Play as a support for the child’s inclu-
sion in society is one of the main directions in play theories. From this point of 
view, b. Sutton-Smith defines play as an adaptation to the values and norms of 
society and as a reflection of life, and g. Schaefer – as an activity in a protected 
intermediate zone between the internal subjective and external objective world 
(Schaefer, 1989; Sutton-Smith, 1978 as cited in Pausewang, 1997). 

b. oers analyzes the relation between play and culture and defines play 
as a cultural phenomenon (oers, 2012). according to his research, culture is 
represented both in the social world as institutions and practices, and in the 
individual world as a system of meanings that can function and contribute to 
personal development only when it makes sense to the person, i.e. it is inter-
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nalized and perceived as significant. the author draws two lines of influence 
of culture on play:

• through the social representation – i.e. the cultural-historical evolution 
of the concept of play; 

• through the introduction of cultural elements (artifacts, norms, etc.) in 
play (oers, 2012). 

culturally established play concepts define what is perceived as a play in 
the community and, therefore, what is allowed in the context of the play. cul-
turally shared concepts control the behaviour of teachers and limit the actions 
of the children. the role of the teacher in children’s play corresponds to his 
views on play, which are culturally established (Valsiner, 1989, as cited in oers, 
2012). educational institutions, on the other hand, are permeated with cultural 
values   and beliefs, including views on play.

based on göncü, tuermer, Jain, and Johnson, b. oers illustrates in which 
ways culture influences play (oers, 2012):

• the socio-economic structure of society, which determines the cultural 
practices accessible to children through specific roles and opportunities 
for transformation and interaction; 

• the views of the members of the community on the nature of the play, 
the time, and the place for it, largely determine the play of the children 
in this community; 

• the evaluation of the play by the children is mediated by the community; 
• the children’s interpretation of the situation that they consider an op-

portunity for play, perceptions of roles that can be taken in the direction 
of achieving ideas, ways in which they can be transformed, as well as 
perceived opportunities to give a subjective meaning of cultural artifacts 
in the play.

according to b. oers, if a cultural community accepts play, then it be-
comes a continuous feature of human cultural development (oers, 2012).

according to M. rettig, the study of the relationship between play and 
cultural diversity is extremely important in the view of modern multicultural 
classrooms. Play is an integral part of a culture, as through it children explore 
the world and orient themselves to cultural values and norms, and they become 
aware of the differences between themselves. J. Swick (Swick, 1987, as cited in 
rettig, 1995) notes the sources of cultural influences on children, including the 
family, the neighborhood, educational institutions, and the media. children’s 
plays, as well as play materials, are often related to the culture in which chil-
dren live and provide a safe and protected environment and tools for practicing 
skills and knowledge of the rules, rituals, customs, patterns of behaviour, and 
cultural orientation of the society. this specific play behaviour varies across 
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cultures, yet there are behavioural patterns that are manifested in the plays of 
all children. Play materials are also described as an aspect of culture – some 
culturally specific and others observed in all cultures (Fraser, 1966, as cited in 
rettig, 1995).

in a multicultural classroom, the teacher could support the formation of each 
child’s identity by providing opportunities for self-realization and self-expres-
sion. the cultural dimensions defined by g. Hofstede, J. demorgon, e. Hall, 
F. trompenaars, as well as the universal cultural values derived from the Sh. 
Schwartz’s theory model would be helpful for the teacher in this process.

defining the play as a mirror of society puts it in connection with the life of 
the social group. in the play, the child not only adapts to the values   and norms 
of the relevant group but internalizes them while practicing the strategies for 
living in the society (cooperation, dexterity, competition, etc.). in the play, chil-
dren test their skills, process and resolve conflicts and transform interactions of 
social life in the community. children bring to real situations what they learn in 
the play: conflict resolution strategies, cooperative behavior, and competition 
orientation, willingness to help, and to express feelings and emotions.

From this point of view, the theory of g. Schaefer (Schaefer, 1989 as cited 
in Pausewang) is interesting, according to which in play the child gets closer to 
reality and gradually internalizes it. He considers play in the so-called interme-
diate area between the inner and the outer world: in play, the child is able to test 
its assumptions, feelings, knowledge, perceptions, experiences, and imagina-
tion in an unrealistic area that allows it to act, perceive and process information 
according to its own needs and ideas. the child creates a play area in which it 
can change reality. 

in his book on play and culture, Huizinga argues that the human being 
is essentially a playful creature (“Homo ludens”) that can create culture as a 
result of this being. according to his book, culture begins in the play and devel-
ops as a play (Huizinga, 1980).

according to Hansen’s model of culture (Hansen, 2000), diversity, hetero-
geneity, and contradiction are the basis of every culture. each culture defines 
the normality of these differences by creating a framework of the ordinary and 
the conventional. if we relate this concept of culture to interculturality, it can 
be argued that interculturality is characterized by unknownness, an otherness 
of differences. according to this concept, intercultural competence leads to a 
transformation of unknown differences into familiar ones. in the sense of Han-
sen’s model of culture, this corresponds to the formation of culture (rathje, 
2015). 

From an intercultural point of view, we could conclude that play generates 
culture by creating an environment and conditions for increasing awareness of 
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the differences between children and for accepting and including these differ-
ences in the framework of the togetherness through self-expression and collab-
oration.

the focus on cultural awareness in the play is related to cultural diversity 
in a broader context – racial differences, gender, special needs, religion, or 
geographical region. according to the theoretical analysis made by M. rettig, 
the awareness of differences in preschool age seems to follow a pattern in the 
following sequence: from gender awareness, through racial differences, to spe-
cial needs (rettig, 1995).

Play as “potential energy”

our attempts to define play can often lead us into cul-de-sacs or labyrinths 
of language. it is as though play eludes us when we attempt to give it a precise 
meaning, its meaning seems to evaporate before our very eyes. Since it does 
this, we might say that play invites us to play with meaning itself; its ambiguity 
pulls us in, its “cloudiness” amplifies our curiosity – “play” makes us play.

Perhaps, if we consider play in the context of physics as though play is a 
potential energy, we might discover a new sense of meaning within the land-
scape of definitions: play less as something we do, and more as something we 
are. this may take us into yet another cul-de-sac, but it at least gives us a new 
destination to explore and an opportunity to play too.

let us first define potential energy as “how an object stores energy as the 
result of its position“ (for example, the heavy ball of a demolition machine is 
storing energy when held in an elevated position).

one might say that play is exactly this and that building, movement, paint-
ing, drawing, creating and all the other explorations that play makes happen 
are the direct manifestations of play’s potential energy. it as though play is like 
a coiled spring, an anticipation of stored energy to be brought into the world. 
and if we accept that play is an energy, then we might glimpse the possibility 
that play is a very part of who we are, something that we cannot be separated 
from, something deep within our dna. We might even say that play is locked 
into who we are, our identity.

Perhaps if we see play in this light, we can begin to sense how play must 
not be a remote luxury, far-off and distant, must not be seen as a reward for 
work or output. because play is who we are, we cannot and must not remove 
children from it: if we remove children from play, we remove them from them-
selves.

and it is here that the adult role within play becomes so critical. if we ac-
cept that play holds within it a wealth of self-expression – games, architecture, 
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creativity, role, exploration, adventure and invention – then we must learn to 
embrace it within our education systems, since if we deny play, then we deny 
the identity of children – we deny the possibility of a different future. child-
hood, through its play, shows us What is new, it reveals to us the myriad of 
selves when children gather together, these selves holding within the potential 
energy to bring the “yet unseen“ into the world. 

What childhood is asking us to do is to give the opportunity to show itself. 
to do this we need three central beliefs about it:

1. that it is capable.
2. that it is creative.
3. that it is collaborative.
if we believe in the capabilities of children, then we are rejecting the past 

to embrace the future. We are showing children that we have faith in them, 
that we value their ideas and that they belong to their days. We are saying to 
childhood that it belongs in the world, that it has a place and that its ideas can 
be brought into that world, rather than masked or eroded by What Has gone 
before with all its weight and morass. 

if we believe that children are creative, then we shape a learning environ-
ment with them that is embedded in choice and movement. We become like 
creators ourselves, architects of spaces that are open to interpretation, re-imag-
ination, exploration and invention. We are sending a message to children that 
we see their worth and we want them to encounter the world with their imag-
inations and fascinations. We validate children by making the choice for them 
to make choices.

if we believe that children need collaboration, if we recognise that their 
identities thrive when we offer the possibility to interact, enter dialogue, co-in-
vent, share ideas and marvel, not only together but with us too, then we create 
the conditions for them to forge strong social connections – those that bring us 
towards one another. When children have a firm sense of self then we equip 
them to have a firm sense of other.

our own role within these three beliefs cannot be over-stated. We too, as 
adults, are called into play. in this way, play transforms into co-play, where 
children and adults enter the adventure of learning with one another, cross-pol-
linating wisdom, skills, ideas, wonder, language and possibility. co-play places 
the adult into the landscape of childhood. We become less taskmasters, setting 
work and control, taller and wider perhaps but equally wondering and imagin-
ing along with the children. 

We might even say that when we enable children’s potential energy to be 
manifested through co-play, we enable our own, for indeed it would be safe to 
say that deep within all of us, no matter what age, we hold the potential energy 



283

for great things. arguably, every day that we spend in their company, children 
are trying to show us our own potential energy – for creativity, for collabora-
tion, for understanding. 

if we take the idea of potential energy even further, we go beyond seeing 
play as the identity of childhood and of ourselves – we begin to glimpse that 
play has the potential energy for the identity of society itself. What is it that we 
need more of? invention, exploration, cooperation, compassion? one looks at 
how the world is currently unfolding, and children and play say one thing:

yes. 
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Резюме: в статията се представя опитът на детска градина „Мечо пух“ 
в гр. Казанлък за реализиране на целите на гражданското, здравното, еколо-
гичното и интеркултурното образование, като изложените примери могат 
да се осъществяват и от други учебни институции извън рамките на меж-
дународни партньорства. детската градина има реализирани девет между-
народни образователни проекта от 2002 до 2019 г. всички партньорства са 
насочени към формиране на екологична култура, екологично съзнание и 
екологично поведение у децата в тяхната взаимна връзка с оглед познава-
не на екологичните закони, защита, подобряване, управление и разумно из-
ползване на природните ресурси, както и опазване на природната среда и на 
екологичното равновесие. по достъпен и разбираем за децата начин се дава 
възможност за усвояване на знания за различните измерения на културните 
идентичности и за основните характеристики на интеркултурните отноше-
ния, за формиране на позитивно отношение към разнообразието във всич-
ки области на човешкия живот. прекият досег на децата с чуждестранните 
партньори формира умения и нагласи за конструктивни взаимодействия в 
мултикултурна среда. съвместно със семействата се инициират дейности, 
които способстват за развитие на умения за създаване или поддържане на 
здравословен стил и условия на живот и за доброволното адаптиране към 
поведение, благоприятстващо здравето. чрез включването на децата в до-
броволчески инициативи се спомага за формиране на гражданско съзнание 
и добродетели, създават се умения и готовност за отговорно гражданско по-
ведение и грижа.

Ключови думи: гражданско, здравно, екологично и интеркултурно обра-
зование, международно партньорство, предучилищно образование 
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Abstract: the paper presents the experience of Kindergarten “Mecho Puh“ 
from the town of Kazanlak in the implementation of education focused on civics, 
health, ecology, as well as intercultural education. the reported examples may be 
utilized by other educational institutions outside the framework of international 
partnerships. the kindergarten has completed a total of nine international educa-
tional projects between 2002 and 2019. all partnerships are aimed at shaping an 
ecology-oriented culture, awareness and behavior in children, focusing on their 
interrelation, emphasizing on understanding the laws of ecology, the protection, 
improvement and reasonable use of natural resources, as well as environmental 
protection and ecological equilibrium. in a way which makes it possible for chil-
dren to access and understand the information, we allow them to master knowl-
edge on different aspects of cultural identity and the key characteristic features of 
intercultural relationships, in order to shape a positive attitude towards diversity 
in all spheres of human life. children’s direct access to foreign partners develops 
the skills and attitudes needed for constructive interactions in a multicultural en-
vironment. together with families, we initiate activities which help develop skills 
aimed at establishing or maintaining a healthy lifestyle and a voluntary adapta-
tion to health-favoring behavior. by including children in voluntary initiatives, 
we help shape their civic awareness and virtues and develop skills and readiness 
for a responsible civic behavior and care.

Keywords: civic, health, environmental and intercultural education, interna-
tional partnership, preschool education

да си социално отговорен, е да си обърнат с поглед в бъдещето – с 
чиста околна среда, с етични човешки взаимоотношения, с емпатия, то-
лерантност и подкрепа, с грижа за собственото здраве и зачитане на зна-
чимостта на всеки човек. воден от целта за изграждане на автономна и 
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активна личност още от предучилищна възраст, екипът от педагози в дет-
ска градина „Мечо пух“, гр. Казанлък, разработи и се включи в редица 
международни образователни проекти, които имат за цел формирането на 
гражданска, екологична, здравна и интеркултурна компетентност у деца-
та. 

възможностите, които дава програма „еразъм+“ на еК за интегриран 
подход, гарантиращ ефективно взаимодействие между всички сектори в 
областта на образованието, обучението,  младежта и спорта, позволяват 
да се реализират проекти, насочени към развитието на иновативни педа-
гогически практики и инструменти в сферата на училищното образование 
(https://hrdc.bg). 

един от най-значимите проекти, реализирани от екипа на детското 
заведение, е „creative and innovative training based on digital Materials and 
games“ („творческо и иновативно обучение, базирано на дигитални ма-
териали и игри“). в партньорство с държавния отдел по образование, гр. 
анкара, университета „хаджеттепе“, университета „хитит“ и държавна-
та опера и балет в гр. Мерсин, турция, училища от италия, словакия и ве-
ликобритания и дг „Мечо пух“, гр. Казанлък, е формиран разно образен и 
специализиран екип от университетски преподаватели, учители, училищ-
ни експерти, програмисти, специалисти по графика и анимация, художни-
ци, музиканти и спортисти, който в продължение на три години – от 2015 
до 2018 г., подготвя иновативни и креативни модули за дигитални матери-
али, базирани на игри, предназначени за предучилищна и начална възраст. 
проектът е изключително мащабен, получава най-високото финансиране 
от еК за 2015 г. – повече от 399 хил. евро, и след отчитане на резултатите е 
отличен с награда на Комисията като пример за добра практика. в проекта 
участват 996 деца и ученици и 134 учители от партньорските институции. 
Фокусът на дейностите е насочен към проучване на образователните про-
грами на партньорските държави и откриване на общите теми в образова-
телното съдържание по пет основи образователни направления – матема-
тика, изобразително изкуство, музика, физическо възпитание и английски 
език. на тази база се идентифицират общите теми и образователно съ-
държание, което да бъде включено в дигиталните игри, които да направят 
обучението по-приятно, забавно, развиващо и интересно за децата. наред 
с това се разработват и подходящи обучителни модули за учителите, така 
че те самите да могат да разработват и да прилагат новите информацион-
ни технологии в обучителните дейности. 

всички деца от детската градина са включени в дейностите по про-
екта, включително децата със специални образователни потребности. в 
рамките на този проект са осъществени за първи път мобилности на деца 

https://hrdc.bg
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от предучилищна възраст. през 2017 г. седем деца и пет учители посеща-
ват италианския град чита ди Кастело. в продължение на една седмица 
децата посещават италианското училище, разпределени са в първите кла-
сове и участват във всички училищни дейности, настанени са в приемащи 
италиански семейства заедно с придружаващите ги родители. този уни-
кален опит изгражда у децата по безспорен начин житейски умения като 
гъвкавост, адаптивност в променящи се условия, лидерство, затвърждава 
и разширява комуникационните им умения, уменията им за учене, кри-
тичност, работа в екип, решаване на проблеми. наред с това се реализират 
и целите на гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното 
образование – да зачитат значимостта на всяка човешка личност в много-
образието от нейните идентичности, да признават правото и ценността на 
различието, да приемат равнопоставеността на всички в общото социално 
пространство; да осъзнават и ценят своята културна идентичност; да вза-
имодействат с членовете на семейството си, общността и другите хора по 
конструктивен и уважителен начин; да проявяват инициативност и спо-
собност да си поставят цели, да планират и да обосновават действията си. 
няколко месеца по-късно 20 деца и ученици от турция, италия, слова-
кия и великобритания гостуват в българската детска градина. децата със 
своите родители са настанени в български семейства, посещават детска 
градина или училище в зависимост от възрастта си, участват в редица 
съвместни празници и чествания. гостуващите деца са разпределени във 
всички възрастови групи на дг „Мечо пух“, като по този начин се дава 
възможност всички деца, родители и учители да участват в непосредствен 
и пълноценен диалог с партньорите. по време на „вечерта на приятел-
ството“ българчетата показват добронамереност, приятелство, емпатия, 
грижовност и по невероятен, уникален и будещ умиление начин включ-
ват децата от чужди държави в своите игри и забавления. Комуникацията 
на езика на приятелството е универсалното средство за общуване меж-
ду хората, които говорят различни езици. и както споделя а. стойков – 
„възпитанието на основите на толерантната култура и на толерантното 
поведение трябва да започва от предучилищна възраст, защото именно 
този период се явява като един от най-благоприятните за нравственото 
развитие, което стои в основата им“ (Stoykov, 2020).

в края на проекта, през 2018 г. двайсет деца от българската детска 
градина отново участват в международна мобилност в гр. Мерсин, тур-
ция. по време на това посещение заедно с деца от партньорските държа-
ви вземат участие в грандиозен оперен спектакъл, посветен на денят на 
детето в турция. възможността да изпитат вълнението и удоволствието 
от излизането на голяма сцена заедно с най-известните изпълнители на 
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държавната опера и балет на гр. Мерсин и да се радват на овациите на 
публиката е незабравимо преживяване както за всяко едно дете, така и 
за техните родители и учители, които ги придружават. децата имат въз-
можност да се запознаят с работата на хората от операта и балета – от 
продаващите билети и разпоредителите, до гримьорите, гардеробиерите, 
музикантите, певците, танцьорите, диригента. смятаме, че този опит е из-
ключително впечатляващ, вълнуващ и запомнящ се начин за възпитаване-
то на толерантност, емоционална интелигентност, създаване на позитивно 
и просоциално поведение, така че децата да израснат като социално от-
говорни и щастливи възрастни. и както посочват неминска и суличка, у 
децата се формира умение за „изразяване и защитаване на лична позиция, 
без да се показва неуважение към тази на другия; разбиране на различна 
гледна точка, без да се приема като собствен възглед; активното слушане, 
изискващо разбиране и внимание;…“ (неминска, суличка, 2018: 1296).

в педагогическата теория има малко данни на формирането на пред-
приемачески умения и промотиране на доброволчеството в предучилищ-
на възраст. в детската градина тази дейност е оставена на инициативност-
та на детските учители и представители на неправителствения сектор. 
водени от стремежа да обучаваме и възпитаваме деца, които са чувст-
вителни и съпричастни към бедите или проблемите на другите, заедно 
с екип учители от су „екзарх антим i“, гр. Казанлък, разработихме и 
осъществихме e-twinning проект на тема „работилница за доброта“. Цел-
та на проекта е да се организира съвместен благотворителен концерт и да 
се изработят продукти за благотворителен базар, като събраните средства 
бъдат използвани за закупуване на килим за детска градина от град доб-
рич, пострадала при наводнение. участието на децата в благотворителна 
кампания провокира у тях чувствителност и нагласа за добротворчество 
и позитивни реакции към света около тях. в ситуациите по околен свят 
са разгледани теми, свързани с природното бедствие наводнение и какво 
причинява то на хората и домовете им. припомнят се правила за поведе-
ние при природни бедствия, децата са провокирани да мислят как да не 
се допускат природни бедствия и как да се преодоляват последиците от 
тях, насърчавани са да разсъждават за добри постъпки и дела, с които да 
помагат на хора и животни в беда; стимулирани са да споделят с близките 
си за това, което се прави в детската градина, и да разсъждават на тема 
доброта и съпричастност към хора в беда. децата, родителите и служи-
телите от детската градина съвместно изработват картички и сувенири за 
благотворителния базар, като по този начин възпитаваме и чрез личния си 
пример и даваме ясно послание за единодействие между детската градина 
и семейството. 
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поредното предизвикателство и възможност за реализиране на цели-
те на гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образо-
вание екипът на дг „Мечо пух“ открива при разработването на проект за 
стратегическо партньорство по програма „еразъм+“ със заглавие terra 
Vita – Tolerance, Education, Responsibility , Respect, Act, Vitality, Inclusion 
Talent, Ability. детската градина е координатор на проекта. в него се отра-
зяват философията и отношението на учителите и училищните експерти 
от всички партньорски институции към ролята на училището и детската 
градина като място, което възпитава в демократични ценности; насърча-
ва инициативност, отговорност, солидарност, социална чувствителност и 
критичност у всички участници в образователната система; утвърждава 
устойчива, включваща, демократична и здравословна среда, свободна от 
различните форми на агресия и дискриминация; изгражда и поддържа по-
зитивен психологически климат и възможности за избори, свързани със 
здравето, екологията, гражданското участие, междукултурната толерант-
ност, взаимното разбиране, зачитане и уважение; за създаване на позитив-
на образователна среда, за диалог между представителите на различните 
културни общности в зависимост от тяхната възраст и компетентности. 

чрез проектните дейности се постига ориентиране на децата към 
опознаване и опазване на неживата природа (въздух, вода, огън, земя, 
природни явления), запознаване със свойствата и ролята им като решаващ 
фактор за съществуването на живата природа; поддържане у децата на 
осъзнат интерес и потребност от опазване на природата и формиране на 
готовност за природосъобразен начин на живот; насърчаване на децата да 
търсят информация за различните начини за рециклиране на отпадъците 
и осъзнаване на нуждата от разумно използване на природните ресурси; 
възпитаване на децата в дух на европейско гражданство, за да осъзнаят, 
че грижата за природата в родното място е грижа за природата в цяла 
европа; мотивиране на учителите да обогатяват методическите похвати 
при реализиране на целите на проекта и да възпитат у децата екологосъ-
образно поведение; насърчаване на училищните ръководства да укрепват 
капацитета и развиват европейско измерение в училищното образование; 
приобщаване на родителската общност към идеята и целите на проекта, 
за постигане на продължаващ ефект и след приключване на конкретния 
проект и за превръщането на грижата и опазването на природата в семей-
на ценност и практика; привличане на представителите на обществени 
институции за реализиране дейностите на проекта и популяризиране на 
резултатите; подобряване на възможностите за използване на новите ко-
муникационни и информационни технологии от педагозите и децата. в 
проекта участват осем партньорски институции – две детски градини от 
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българия; детска градина от румъния; основно училище от полша, основ-
но училище от словения, основно училище от испания; детска градина 
за деца със соп от гърция и училище за деца със соп от хърватска. 
през първата година от проекта дейностите с децата са ориентирани към 
запознаване с елементите на неживата природа – огън, вода, въздух, земя, 
и ролята им в живота на човека, а втората година е посветена на жива-
та природа на всяка партньорска държава – типични растения, животни, 
анализ на връзката между природните дадености на всяка страна парт-
ньор и празниците и традициите, които имат, бита и поминъка на хората. 
по време на последната среща в българия освен за ролята на местната 
власт и неправителствените организации в процесите на подобряване на 
образованието се провежда и Международна педагогическа конференция 
terra Vita, в която вземат участие 95 учители, директори и училищ-
ни експерти от осем европейски страни, университетски преподаватели, 
представители на местната власт, неправителствени организации, Црчр. 

Целта на проекта – чрез подобряване на педагогическите и дигитал-
ните компетенции на учителите от всички партньорски институции да 
се подобри образователната среда и обучението да стане по-интересно, 
полезно, достъпно и развиващо за децата е постигната. Както посочва 
енгелс-Критидис – „децата мислят в емоционални образи и затова е от 
изключително значение да почувстват, да преживеят новата информация 
като личностно значима и да съумеят да използват овладяното в нова си-
туация“ (енгелс-Критидис, 2012). оценката на участниците категорично 
потвърждава, че чрез проектните дейности във всички партньорски ин-
ституции е постигнато повишаване на качеството на педагогическата дей-
ност и е достигнат значителен положителен ефект не само върху преките 
участници в проектните дейности, но и на по-широк кръг заинтересовани 
страни – родители, местна общност, други деца, други педагози.

това ни дава основание да заключим, че чрез дейностите в различ-
ните образователни проекти се осъществяват целите на гражданското, 
здравното, екологичното и интеркултурното образование. по ефективен и 
позитивен начин се подпомага личностното и социално развитие на деца-
та в условията на сътрудничество и взаимодействие между всички обра-
зователни общности в детската градина на основата на зачитане правата 
на децата. Формират се основни понятия, свързани с основните жизнени 
процеси: хранене, движение, растеж. усвоява се система от правила и из-
исквания за здравословен начин на живот. поставят се основите на поло-
жително отношение на децата към природата, усвояване на знания за нея, 
изграждане на екологично мислене, екологично съзнание и екологично 
поведение, овладяване на подходящи начини на взаимодействие на децата 
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с природата. създават се условия за формиране на готовност за усвоява-
не на знания за културата на различните етноси и народи, за различията 
между културите и на основата на емпатийните способности на децата се 
формира уважение към всеки човек.
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МЪЖЕТЕ С ПРОФЕСИЯ ДЕТСКИ УЧИТЕЛ

Елвира Омайникова
директор на Детска градина №29 „Слънце“, град София

e-mail: dg29@abv.bg

Резюме: директор съм на детска градина от 1991 г. Мечтата ми винаги е 
била да прекъсна феминизма в професията „детски учител“ и да взимам на 
работа мъже. в настоящата публикация споделям професионалния си опит 
в тази връзка.

Ключови думи: детски учители-мъже; професия детски учител

MEN WITH THE PROFESSION  
OF kINDERGARTEN TEACHER

Elvira Omaynikova 
Director of Kindergarten №29 “Sun”, Sofia

Abstract: i have been a kindergarten director/principal since 1991. My dream 
has always been to stop feminism in the profession of “kindergarten teacher” and 
to hire male teachers. in this publication i share my professional experience in 
this regard.

Keywords: male preschool teachers; profession kindergarten teacher 

за основоположник на институцията за предучилищно образование в 
българия се смята никола живков, който през далечната 1882 г. открива 
детска градина в гр. свищов.

интересен е фактът, че идеите, законите и разкриването на т.нар. за-
бавачки са на мъже като драган Цанков, никола живков, георги живков, 
никола Мушанов, иван шишманов и др. с течение на времето професи-
ята детски учител се феминизира изцяло.

през месец март 2005 г. се яви на интервю по обява на детската гради-
на за свободен щат за учител по музика едно 27-годишно момче. изклю-
чително притеснен, но усмихнат и добродушен на вид. разказа накратко 
за себе си, къде е учил и че е завършил Факултета по начална и предучи-
лищна педагогика с профил Музика. Като приключи с представянето си, 
ми каза, че най-вероятно няма да го назнача на работа, защото няма трудов 
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стаж и е мъж. аз като директор на детско заведение с шестнайсетгодишен 
трудов стаж тогава, реших, че би било добре за децата да имат учител по 
музика мъж. не бих желала да ви лъжа, че повече ме жегнаха думите му: 
„най-вероятно няма да ме назначите на работа, защото нямам трудов стаж 
и съм мъж.“ това да го кажеш на жена от зодия „рак“, направо си е назна-
чение, при това по най-бързия начин. така на 12.03.2005 г. назначих делчо 
чилингиров за музикален педагог. още сме заедно в екип и за секунда не 
съм съжалявала за неговото назначаване.

с течение на времето все ми се въртеше в главата – ако имам възмож-
ност, да привлека още мъже в тази професия. така през 2013 г. на интервю 
в детската градина дойде едно момче на 25 години от пловдив, но живе-
ещ в софия. Кандидатурата му беше за позиция детски учител в група. 
истината беше, че този път аз се притеснявах, че е твърде млад, дали ще 
може да се справи и изобщо едни такива мисли, колкото да объркват чо-
век. назначих го. не само че се справяше перфектно с работата си, но и 
беше един от съавторите на „абв – игри “ – иван иванов. така вече имах 
поне един учител-мъж в група.

Минаха две години и една от учителките се пенсионира. Както му е 
реда – обявих свободното място и … дойде момче на 23 години. аз – хем 
щастлива, но и умопомрачена. това момче е съвсем малко, ще се справи 
ли с толкова деца? Казах си „риск печели, риск губи“, назначих го в група-
та на г-н иванов. Мечтата ми се изпълни да имам поне една „мъжка гру-
па“, т.е. и двамата педагози да са мъже. невероятна компилация се получи 
между тези две момчета. децата ги обожаваха, родителите безпрекослов-
но изпълняваха заръките им. за съжаление през 2016 г. иван иванов се 
прибра в гр. пловдив и поради тази причина трябваше да напусне рабо-
тата в детската градина. остана само Марио георгиев, така се казва това 
23-годишно момче, което бях назначила.

през 2018 г. на интервю се появи едно момче, което се оказа на 24 
години. Когато влезе в кабинета ми, така се беше усмихнал, все едно слън-
цето изгрява. честно казано, през живота си не съм срещала толкова пози-
тивен човек. естествено го назначих на работа и както може би се досеща-
те, стана колега на г-н георгиев и аз пак си имах „мъжка група“. чувствам 
се като късметлийка. Каквото и да напиша за тези три момчета, все ще е 
малко и недостатъчно. всеки по свой собствен начин прави атмосфера-
та в колектива колоритна, позитивна, емоционална и приятна. през тази 
(2022) година месец март назначих още едно момче – иво вачев, студент 
в национална спортна академия – дипломант. с огромно желание да бъде 
учител в детска градина. през месец септември ще запише предучилищна 
педагогика. 
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помолих момчетата сами да се представят и да споделят какво ги мо-
тивира да станат учители в детска градина и ще започнем с разказа на 
учителя по музика делчо чилингиров.

ДЕЛЧО ИВАНОВ ЧИЛИНГИРОВ

още от дете обичам музиката. Когато бях в детската градина, с ин-
терес гледах как моите учителки свиреха на устни хармоники и на акор-
деон. голямо впечатление ми направи учителката по музика. тя свиреше 
песните на акордеон, а едно от заниманията бе проведено в малък музи-
кален салон с пиано. благодарение на учителката много харесвах зани-
манията по музика. по това време детските градини разполагаха с акор-
деони, а по-рядко можеше да се види и пиано. тържествата бяха едно 
голямо забавление, казвахме стихчета, играехме кратки сценки, пеехме 
и радвахме нашите учителки и родители. вкъщи аз имах едно детско 
пиано, на което (без да съм посещавал школа) си свирех разучените от 
детската градина песни. още оттогава започнах да мечтая как ще свиря 
песни на деца.

в първи клас започнах да свиря на акордеон. веднъж класният ръко-
водител, който свиреше не само на акордеон, но и на пиано и китара, пред-
ложи: „иска ли някой да изсвири нещо на акордеона?“. аз първи вдиг нах 
ръка. същата година в буквара имахме за четене една песен, която бях 
учил в детската градина, и в междучасието с разрешение от учителя взех 
акордеона и песента беше научена. аз свирих, а класът пееше. беше неве-
роятно изживяване. 

в трети клас започнах да свиря на тромпет в школа „ален мак“. в 
училище в часовете по музика учителят често ми даваше акордеона не 
само за забавление, но и за да свиря разучените песни. същата година 
учихме песен, в която се свиреше на китара. аз занесох китарата си и 
тогава разбрах, че той може да свири и на китара, а в мене се събуди же-
ланието, да се науча да свиря и на този инструмент. след като видя в мене 
желанието да свиря, видя, че добре се справям с научените песни, ми гла-
сува доверие на новогодишното тържество пред родителите, а също и на 
други мероприятия с класа, като ми даваше акордеона. и пак аз свирех, а 
целият клас пееше. за мен това беше едно голямо удоволствие, за което 
много съм благодарен. 

Като ученик в музикалното училище „любомир пипков“ задължи-
телно всички ученици учихме пиано. Моята племенница посещаваше 
пред училищна група в полудневна детска градина. там нямаше музика-
лен ръководител и аз изявих желание да свиря на децата песните, които 
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разучават с учителката. това за тях беше добре дошло, а за мен – развлече-
ние. свирих на личния ми синтезатор. на децата много им беше забавно. 
дойде ред и на подготовката за празничните тържества. тогава за пър-
ви път се докоснах до тържество в детска градина. това продължи почти 
две години и сега, като погледна снимките, се връщам в тези прекрасни 
спомени – старанието, радостта на децата, усмивките, аплодисментите на 
родителите… всичко това ме накара да заобичам учителската професия и 
занапред да стана учител. 

Когато станах студент, наблюдавах занимания по музика в училище 
и в детска градина. след като ходих на задължителните практики, твърдо 
избрах детската градина, даже моите думи бяха: „ако ще бъда учител, ще 
съм в детска градина.“

от 12.03.2005 г. съм учител в дг №29 „слънце“, с директор г-жа ел-
вира омайникова, на която съм много благодарен, че ме прие на рабо-
та в нейната детска градина и ми даде шанс да реализирам мечтите си. 
Като директор тя дава мило и драго за детската градина, а това ме кара 
да се чувствам добре в работата си и ме мотивира да се раздавам. Когато 
за първи път се представих на децата, те ме поздравиха с „добър ден, 
госпожиЦе иванов!“. тогава избухнах в смях, а и всички се смяхме. 
друг спомен е първото ми тържество. тогава бях, меко казано, притеснен, 
но това беше един урок за мен, а в резултат на това участвам в тържества-
та с удоволствие. 

хубав миг за мен и децата беше, когато представих музикални ин-
струменти, на които мога да свиря – китара, блок флейта, тромпет, пиа-
но. разказвах и свирех разучени песни на всеки един инструмент и дадох 
всяко дете да се докосне до тях. накрая на заниманието вместо довиж-
дане децата ми казаха „благодаря!“. Когато учителката на групата ме 
попита: „Какво направи ти?“, аз само отвърнах: „това беше най-хубавото 
„Благодаря“, което съм чувал.“ а след това децата дълго говориха за му-
зикалните инструменти.

Като учител в детската градина имам и други хубави преживявания, 
свързани с изяви на открита сцена. всичко това ме мотивира да продъл-
жавам да обичам професията си, която се превърна в хоби, да разучавам 
нови песни и да уча децата на тях. децата са най-чистите създания. усе-
щат обичта, усещат, когато си тъжен, когато си щастлив, усещат твоите 
чувства и емоции. учителят трябва да възпитава, стимулира, окуражава, 
подкрепя и когато се открие талантливо дете, да го насочи в правилната 
посока. така се печели уважение, доверие и приятелство, а в замяна полу-
чава положителни резултати. затова обичам професията и не бих спрял да 
работя като учител.
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МАРИО ГЕОРГИЕВ

Когато бях малък, както всяко дете има огромно желание да стане 
астронавт, така и моята мечта се въртеше около тази идея. разбира се, тук 
не обучават астронавти и трябваше да се откажа от тази мечта. завърших 
училище и дойде време да постъпя в университет. беше ми доста трудно 
да избера специалност, която да ме заинтригува. в началото избрах пси-
хология, но не ме приеха и записах „социална педагогика“. в едногодиш-
ното ми обучение видях много тежки неща по домове, по клиники, но въ-
преки това децата винаги ни посрещаха с усмивки. за жалост разбрах, че 
психиката ми няма да успее да издържи на напрежението, и реших да се 
преместя. Как реших да запиша предучилищна педагогика? аз съм много 
наблюдателен човек. в този ред на мисли изключително много ме дразне-
ше как се възпитават децата и с какво неуважение се отнасяха родителите 
към учителите. Моята майка и баща са ме учили, че по-свято нещо от учи-
теля на тази земя няма! слушах как се говори и как се оплюват учители-
те. все повече и повече се ядосвах на тези толкова „интелигентни“ хора, 
които очевидно ги бива във всичко, но все пак си пращат децата на детска 
градина и училище. след взимането на изпитите веднага реших да сменя 
специалността. деканът на факултета беше така добър да одобри молбата 
ми и ме прехвърли „предучилищна педагогика“. в края на обучението 
трябваше да изкараме практически занимания за три месеца в базова дет-
ска градина. тази градина беше дг № 29 „слънце“. още в края на първия 
месец директорката г-жа елвира омайникова ме извика на интервю. няма 
да забравя думите й: „Кога можеш да започнеш работа?“. благодарение на 
нея все още мога да обучавам децата на възпитание, социализация, любов 
към учението и уважение към учителите.

БОЯН ИВАНЧЕВ

Казвам се боян иванчев, на 28 години. роден съм в сърбия, в град сур-
дулица. Като малък съм си мечтал да стана полицай, но с течение на време-
то и обстоятелствата тази мечта остана несбъдната, за което не съжалявам. 
през 2014 г. се случи нещо, което ще помня винаги, а именно идването ми 
в българия. преди това никога не бях стъпвал в българия, въпреки че баща 
ми е българин. той беше причината да стана това, което съм сега. Като же-
ланието за учителството ми беше на първо място, от малък родителите са 
ме учили да обичам и уважавам тази професия, а и също така работата със 
деца ще ми доставя удоволствие, понеже децата са чисти души и в такава 
среда работата е мечта. през същата 2014 година, месец май, бях допус-
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нат за кандидатстване в софийски университет „св. Климент охридски“, 
гр. софия. три месеца по-късно получавам имейл, че съм приет в специ-
алност „предучилищна и начална училища педагогика“, и бях толкова 
щастлив, че съм приет точно в тази специалност. в самото начало ми беше 
доста трудно, както казах – никога не бях идвал в българия, преди да се 
запиша да уча, но въпреки това доста бързо свикнах. след завършването на 
бакалавърска степен реших да започна работа и явявайки се на множество 
интервюта за учител, все ми казваха, че не могат да ме назначат, защото 
все още нямам българско гражданство. явих се на интервю и в дг № 29 
„слънце“ много се изненадах, че г-жа омайникова – директор на детската 
градина, каза да си извадя необходимите документи за започване на рабо-
та. така на 06.11.2018 г. имах удоволствие да започна работа в дг № 29 
„слънце“, гр. софия. на следващата година записах магистърска програма 
по логопедия, която завърших успешно и сега съм магистър. две години 
по-късно получих и българско гражданство и към днешна дата мога да 
твърдя, че това е правилният избор, който съм направил. за мен е важно да 
ходя с желание на работа, да изпитвам удоволствие от свършената работа 
и да виждам доволни родители и деца – за това си струва да влагаш любов 
и старание в работата и винаги да се стараеш да постигаш целите си в жи-
вота, и никога да не спираш да мечтаеш.

ИВО ВАЧЕВ

Казвам се иво вачев, на 27 години, от враца. бивш състезател по лека 
атлетика (скок дължина и троен скок). ако трябва да отговоря на това как 
избрах професията детски учител, то отговорът е, че тя избра мен. в един 
обикновен на пръв поглед ден мой приятел ми се обади по телефона и 
ми каза за тази възможност. явих се на интервю в една детска градина 
в софия, но понеже нямах завършена предучилищна педагогика, не ме 
приеха на работа като учител. разочаровах се, но това беше положението. 
след няколко дни по телефона ми се обади една жена, която се представи 
като г-жа елвира омайникова, директор на дг №29 „слънце“, гр. софия; 
тя ме покани на интервю. на следващия ден се запознах с нея, разбрахме 
се да водя часовете по физкултура. детската градина е много хубава, има 
истинско футболно игрище с трибуни за зрителите и седалки за резерв-
ните членове на отборите. Много бях впечатлен от видяното като база. 
така започнах работа в детска градина, а през месец септември ще запиша 
пред училищна педагогика, за да мога да бъда учител в група.

дългите години в спорта ме научиха на дисциплина, постоянство, са-
моконтрол и увереност, също така изградиха и много приятелства, които 
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се запазиха и до днес. именно на това искам да науча и децата – че на 
терена може да сме противници, но преди всичко сме и приятели, защо-
то, когато свърши спортното съревнование, трябва да имаме достойнство 
да погледнем другарите и приятелите от групата в очите. всеки мой час 
започва с поздрав към децата и завършва с поздрав от децата за добрата 
игра. за мен работата е истинско удоволствие и няма как да се сравни 
с нищо друго. изпитвам огромно удоволствие, когато децата кажат след 
часа, че много им е харесало и искат пак, или когато ме срещнат по кори-
дора, ме попитат: „Кога ще имаме пак час ?“, „Кога ще играем тази яката 
игра пак?“. 

аз много обичам децата и за мен е удоволствие да работя с тях, да 
разговаряме и да ги изслушам.

***
това като цяло е моят мъжки екип. радвам се, че са добри, позитивни 

и умни момчета. работят всеотдайно и наистина обожават децата, а те, 
малките им възпитаници, отговарят със същото. надявам се и за в бъдеще 
още момчета да поемат по нелекия път на професията учител в детска 
градина.



Пета част.  
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Резюме: въвеждането на мултимодалността в контекста на предучи-
лищното образование е насочено към „превръщане“ на детето в активен 
агент в технологично-медиираното социално пространство. утвърждава се 
разбирането, че мултимодалната комуникация в детската градина е условие 
за качествени преживявания на връстници и възрастни и гарант за ефектив-
но управлението на сложните взаимоотношения между когнитивните, мо-
тивационните и емоционалните процеси на участващите в педагогическото 
взаимодействие. педагогическото взаимодействие в детската градина е лич-
ностно ориентиран процес, от което следва, че в еволюционната си перс-
пектива то не бива да се разглежда нито като резултат от стереотипно зауче-
ни роли, нито като резултат от въздействието на структурнa обусловеност. 
идеята за дизайн на мултимодална образователна среда в предучилищната 
институция кореспондира: с утвърдените постулати в социокултурната те-
ория за развитието; с методологическите основи на социалната семиотика 
предвид трансформациите на комуникация в информационното общество; с 
евристичния потенциал на теорията за развитие на множество грамотности 
у подрастващите. 

Ключови думи: предучилищно образование, комуникация, мултимодал-
ност, мултимодална образователна среда, мултиграмотност
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Abstract: the introduction of multimodality in the context of preschool ed-
ucation aims to “transform“ the child into an active agent in the technological-
ly-mediated social space. there is justification for the understanding of multi-
modal communication in kindergarten as a condition for quality experiences of 
peers and adults and as a guarantee for effective management of the relationship 
between cognitive, motivational and emotional processes of those involved in 
pedagogical interaction. Pedagogical interaction in kindergarten is a personal-
ity-oriented process; therefore, in its evolutionary perspective, it should not be 
seen as the result of neither stereotypically learned roles nor the impact of struc-
tural conditioning. the idea of designing a multimodal educational environment 
in the preschool institution relates to: the established postulates in the socio-cul-
tural theory of development; the methodological foundations of social semiotics, 
given the transformations of communication in the information society; the heu-
ristic potential of the theory for the development of multiple kinds of literacy in 
adolescents. 

Keywords: pre-school education, communication, multimodality, multimod-
al educational environment, multiliteracy

Статус на проблема

отправна точка е социокултурният контекст, в който растат и се раз-
виват децата в предучилищна възраст. анализът на неговите специфи-
ки несъмнено откроява възможности за артикулиране на нови задачи на 
предучилищното образование. под акцент се поставя взаимодействието 
на детето с мултимедийната среда и необходимостта от нови способи за 
адаптация на подрастващите във все по-наситената с информация социал-
на среда. Мултимедийната среда обхваща разнообразието от технически 
и високотехнологични информационно-комуникационни средства, чрез 
които се разгръщат социализиращите влияния в детството и които опос-
редстват активното взаимодействие на субектите. в това определение се 
обособява значението на мултимедийната среда за: процесите на комуни-
кация в съвременното общество; процесите на социализация и образо-
вание в контекста на мултимодалната перспектива; процесите на ран-
но формиране на мултиграмотността – като „прочит и употреба“ на 
различни модуси в комуникацията. в контекста на казаното се откроява и 
фактът, че в българия липсват специализирани научни изследвания върху 
разбиране на феномена мултиграмотност като компонент на личностното 
развитие в иновативната ера. в тази тревожна тенденция се идентифи-
цира дефицит на съвременни проучвания в областта на предучилищното 
образование, свързани с моделирането и технологичното осигуряване с 
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мултимодални практики на педагогическото взаимодействие в детската 
градина.

Мултимодално конструиране на социалното

теоретичните проучвания на мултимодалността като аналитичен дис-
курс са сравнително ново направление в научните търсения. в съдържа-
телно отношение мултимодалността обозначава влиянието на съвкупното 
прилагане на различни модални режими при изразяване на смисъла в про-
цеса на комуникация. „разбирането“ като субективен акт и на индивиду-
ално, и на групово равнище е основен компонент в обмена на информа-
ционните потоци. „разбирането“ е и цел, и резултат, съпътстващ процеса 
на комуникация. и безусловно неговото постигане задава посоката и сми-
съла на действията ни до следващото „неразбиране“: „ние живеем, като 
разбираме, а разбираме, като се включваме в никога несекващия разговор, 
който представлява протичането на езика“ (гадамер, 1997: 43). популярна 
е максимата, че „езикът е извор на недоразумения“ (екзюпери, 2018: 57), 
но трябва да признаем, че „в свръхинформативния свят, в който живеем, 
на съвременния човек му се налага непрестанно да сглобява пъзели от 
различни източници – дигитални или други, за да достигне до истината 
или поне до своята версия за нея“ (ганева, 2020: 45). става ясно, че мул-
тимодалността е онова специфично образувание на комуникацията, което 
в значителна степен я облекчава и подпомага разбирането. дафина генова 
дефинира мултимодалността като „едновременното използване на повече 
от една знакова система за осъществяване на комуникация“ (генова, 2019: 
154). независимо че датирането на мултимодалността съвпада с начало-
то на еволюционното развитие на цивилизацията, фактически взривът от 
открития в областта на информационно-комуникационните технологии 
отключва засиления интерес към този феномен. внедрени през втората 
половина на миналия век (60–70-те години), високите информационни 
технологии оказват преломно влияние върху културата, свидетелство за 
което е фактът, че обществото открито започва да се назовава като „инфор-
мационно общество“. принципно информацията отстранява или редуци-
ра неизвестността, неопределеността. само по себе си информационното 
съдържание е функция на състоянието на получателя, т.е. то е променлива 
величина, „защото е напълно възможно едно и също съобщение за раз-
лични получатели да съдържа много, по-малко или никаква информация“ 
(Flechtner, 1967: 76). приведената констатация разкрива значението на ре-
жимите като организиращ принцип на комуникацията. социалните семи-
отици дефинират режима в две направления: първо, като „социално и кул-
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турно оформен ресурс за осмисляне: изображение, писане, оформление, 
реч, движещи се изображения са примери за различни режими“ (Kress, 
2010: 79), и второ, авторите изтъкват, че „семиотичните режими по подо-
бен начин се оформят както от присъщите характеристики и потенциали 
на средата, така и от изискванията, историята и ценностите на обществата 
и техните култури“ (Kress & leeuwen, 1996: 35). в контекста на социална-
та семиотика става ясно, че всеки режим притежава множество модални 
ресурси. разчленяването на писането като семиотичен режим позволява 
да се разграничат неговите отделни модални ресурси (синтактични, лек-
сикални, графични), всеки от които е натоварен с различни потенциали и 
ограничения за обозначаване на смисъла в комуникационната практика. 
Като отбелязва, че „режимът назовава материалните ресурси, оформени в 
често дългите истории на социалните усилия“, г. Крес подчертава него-
вото значение и откроява културноисторическата му обусловеност (Kress, 
2010: 114). в методологически аспект изследванията от областта на мул-
тимодалността (o’Halloran & Smith, 2011; Jewitt, 2009; o’Halloran, 2011; 
Murray, 2013; Jewitt, 2014) утвърждават: че всяка комуникация е мулти-
модална; че мултимодалните изследвания не следва да бъдат фокусирани 
единствено и само върху езика; че всеки режим с присъщите си модални 
ресурси притежава специфична добавена стойност; че комбинирането на 
режимите е целеполагащо явление, организиращо подсилващата им функ-
ция в акта на комуникация, и изпълнява ключова роля в обмена на инфор-
мация. така обобщени, размишленията за мултимодалността представят 
комуникацията като процес на интегриране и на йерархично съотнасяне 
на множество режими, всички от които са социално развити като ресурси 
за осмисляне, респективно – за разбиране.

Връзката „мултимодалност – мултиграмотност“ в контекста 
на базираното на знания общество

Мултимодалността (мultimodality) отразява съвкупната употреба на 
различни грамотности (multiliteracy) в рамките на една среда. на прак-
тика всяка човешка дейност е отражение на способността да се възпри-
емат множество знаци и смисли, подадени в различни комуникационни 
режими (модуси). едновременното декодиране и кодиране на предавани-
те съобщения се подчинява на изискването за взаимното им съотнасяне в 
актуалната комуникативна ситуация. например при устната комуникация 
привидно доминира словото в процеса на обмен на информация, но пре-
даването ѝ е съпътствано от отразяващо я поведение (мимика, жестове, 
поза, отстояние, паралингвистика) и респективно нейното възприемане 
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изисква самостойно декодиране както на вербалната, така и на невербал-
ната модалност. в еднаква степен това е валидно и за писмената комуника-
ция, при която възприемането на информация неотменно търпи влиянието 
на структурирането, проектирането, форматирането на текст и изображе-
ния, което също и с релевантна интензивност ангажира мултимодална 
активност, необходима за многоаспектно обработване на възприеманата 
информация. прилагането на високите информационно-комуникационни 
технологии усилва мощно проявлението на мултимодалността – в диги-
талната среда продължават да се оформят практиките на комуникация от 
гледна точка на обединяване на текстови, звукови, езикови, пространстве-
ни и визуални ресурси, използвани за съставяне на съобщения (Murray, 
2013). дигиталната ера презентира мултимодалността като „нормалното 
състояние на човешката комуникация“ (Kress, 2010: 18). тази констатация 
намира подкрепа и в тезата, че днес „текстът е само едно направление в 
сложна презентационна форма, което безпроблемно включва визуален ас-
пект „около“, а понякога дори и вместо самия текст“ (bateman, 2008: 41). 
това се дължи на общата цел, която обслужват двата аспекта в съобщение-
то – вербалният и визуалният, тъй като функционалната им роля е насоче-
на към потенциала „да създават и поддържат социални отношения и както 
езикът, така и изображението са социално конструирани средства за пре-
даване на значение“ (генова, 2019: 157). Мултимодалният текст модифи-
цира значението на думите, като ги използва в нов контекст – аудио, визуа-
лен, цифров или в комбинацията им. bezemer & Kress (2008) изтъкват като 
предимство спецификата при възприемането на информация тогава, кога-
то съобщението се композира в множество комуникативни режими, т.е. 
случаите, в които знаковият формат се допълва от звук или изображение в 
качеството им на вторичен режим на комуникация. възприемането им се 
реализира чрез диалектическо взаимопроникване и сложни взаимовръз-
ки. това изисква евристично ориентирано съзнание, което да създава и да 
преработва информацията многозначно, да генерира, да индуцира смис-
ли и значения или да ги отхвърля. преместването на значението от една 
режимно-комуникативна среда в друга (реконтекстуализация) подпомага 
уточняването, концептуализирането и предефинирането на семиотичния 
репертоар на възприемателя и създава нови потребности и ценностни сис-
теми, инспирирани от мултимодалния текст, който не само ангажира мно-
жество канали за възприемане на информацията, но и активизира различ-
ни сфери от вътрешния свят на човека за нейната обработка и адекватното 
ѝ осмисляне. откроените специфики на мултимодалността като феномен 
на комуникацията в мултимедийната среда подчертават, че използването 
на множество режими в комуникативни ситуации допринася за качество-



306

то на разбиране на предаваната и приеманата информация. това позволява 
номинирането ѝ като безусловен детерминант на социокултурните рав-
нища, в които общества, общности и индивиди артикулират в определен 
порядък отношения, ценности и идеологии. 

Предучилищно образование за мултимодална грамотност

Като анализира еволюцията на съвременната терминология, отна-
сяща се до понятието „грамотност“, ирина Колесникова (2013) пробле-
матизира новите аспекти на неграмотността и акцентира върху „дебне-
щите“ човечеството малограмотност, невежество, безпросветност като 
възможен негативен сценарий при недооценяване на нуждата от перма-
нентното актуализиране на нейната знакова функционалност. предвид 
категориалната автономност на информационната, визуалната, мулти-
културната и медийната грамотност Sean cordes ги систематизира като 
„група, която може да бъде мислена като компетентно, ако не и изчерпа-
телно описание на някои характеристики на мултимодална грамотност в 
теорията и практиката“ и същевременно уточнява, че „въпреки че тези 
грамотности не са нови, идеята за взаимодействието между тях създава 
обект, който е повече от сумата на частите му с различна перспектива 
от традиционно разделени понятия за грамотност“ (cordes, 2009: 3). в 
сериозна разработка, привлякла всеобщо внимание в специализирани-
те среди, в средата на 90-те години се въвежда терминът „мултиграмот-
ност“ (Multiliteracy), съдържателно представен като „включващ мулти-
модални текстови практики като езикови, визуални, аудио, жестови и 
пространствени режими, както и съществуващите грамотности, които са 
били културно обосновани“ (cope & Kalantzis, 2000: 16). в дефиниране-
то на целта за въвеждането на този термин приоритетно значение придо-
бива необходимостта да бъде обхванат „все по-сложния диапазон на му-
лтимодални практики, необходими за разбиране, управление, създаване 
и предаване на знания“ (taylor, bernhard, garg & cummins, 2008: 275). 
предпоставки с потенциал за формирането и развитието на мултигра-
мотността се съдържат в концепциите, условно обединени от теориите 
на социалната семиотика, на комуникацията, както и в разработките за 
социалната и педагогическа фасилитация. изследователските достиже-
ния на техните автори са по посока на оптимизиране на структурата на 
мултиграмотността. в своите проучвания те установяват, че изграждане-
то на мултиграмотността е следствие от: 

 − „ситуативност въз основа на спецификата на индивидуалния опит 
с информация;
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 − гъвкави инструкции, допринасящи за намиране на форма на себе-
изразяване в процеса на комуникация; 

 − критичен възглед, който позволява да се свързва информацията със 
социалния контекст и индивидуалните нужди; 

 − практиката за трансформиране на системата от значения и значе-
ния от един контекст в друг“ (Колесникова, 2013). 

същевременно в обсега на по-нови теоретични равнища на про-
блематизация се регистрира употребата и на термин, обозначаващ спе-
цифичната вътреструктурна динамика на нововъзникваща грамотност – 
трансграмотност (transliteracy) като „способност за четене, писане и 
взаимодействие с помощта на различни платформи, инструменти и ме-
дии, от знаци и устни сигнали, включително ръкописен текст, отпечатан 
текст, телевизия, радио и филми и завършващи с цифрови социални мре-
жи“ (Wilkinson, 2011: 37). задълбочават се проучванията, които анализи-
рат мултимодалността в релацията „социално – комуникативно“, отразена 
и през призмата на въздействието на цифровите технологии. в резултат 
пред изследователските търсения се открива мащабен резерв и хоризонт 
за по-нататъшно развитие на мултимодалността в социален, културен и 
образователен контекст. в психологопедагогическите теории категорич-
но се подчертава, че в ранната възраст ученето притежава неформален 
характер, което означава, че ограмотяването на децата е плавен преход 
от неконвенционални към конвенционални практики. в процеса на педа-
гогическото взаимодействие в детската градина валидизирането на този 
принцип намира израз в организацията на образователна среда, макси-
мално ориентирана към детските комуникативни режими (Kempe, 2010; 
Kress & van leeuwen, 2001), чрез които децата, използвайки разнообразни 
семиотични ресурси, знаци, създават образа за себе си (Kress, 2010) и из-
граждат собствени теории за света. така организирано, педагогическото 
взаимодействие би оползотворило ефекта „отражение в действие“, дефи-
ниран като „способността на детето с помощта на учителя да се движи 
напред-назад между отразяването на опита и разсъждението върху опита“ 
(bamburger & Schön, 1991: 52). върху тази многоизмерна философия се 
полагат механизмите на мултимодалната образователна среда в детската 
градина, целеполагаща развитието на мултимодална грамотност.
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Abstract: Formation of the goals of pre-school education, ever since its eu-
ropean heritage that was applied in our country 140 years ago, relates to ideas in 
classical pedagogical concepts. ever since the establishment of the first kindergar-
ten, ideas for life, activity and communication in the world around adolescents are 
sought; ideas that lead to skills and abilities for security in this world and active 
creative realization of personal experience gained institutionally. the most import-
ant thing is to help form an individual who has the right to perceive and experience 
the world in a way that stems from his/her desires, but at the same time a choice is 
made for responsibility in a joint meeting with others. the publication provides a 
comparative analysis of ideas for interactive processes, key concepts and innova-
tions in the development of pedagogy of the “child-environment” interaction.

Keywords: european heritage, pedagogical concepts, environmental reality, 
world orientation

всеобхватното и цялостно мирогледно схващане, отнесено до педа-
гогическите идеи за предучилищното детство, преодолява предаването на 
одобрени и позволени порции опит в природата и в обществото. още ро-
бърт оуен (1771–1858) препоръчва активни методи на възпитание и обу-
чение за опознаване на природната и социалната среда – предимно чрез 
пряк контакт с нейни обекти и явления, а когато това е невъзможно, да се 
използват хербарии с образци от растителния свят, препарирани животни, 
макети, рисунки и др. (Колев, 2003: 105). той включва като изискване по 
отношение на обзавеждането да се осигурят картини на природни обекти, 
карти на природни местности – градини, гора, поле. оуен съветва учите-
ля да организира възможността за всяко дете да задава въпроси. непри-
косновено наследство са методите на наблюдение, които той препоръчва, 
съчетани от подходящи за децата забавления. подобно на него драган 
Цанков (1828–1911) през 1874 г. в сп. „ръководител на основното учение“ 
(което е притурка на сп. „читалище“) публикува статии под общо заглавие 
„забавачница, или училище за деца на възраст от две до седем години“. 
Като последовател на немската и френската школа той извежда за осно-
вен метод в нея наблюдението, а за доминирането на сетивното познание 
изисква да се прилага „музей на уроците по нещата“ (Колев, 1999: 15). 
несъмнено от тези първи формулировки досега поколения образовани пе-
дагози се стремят да подпомагат естественото и нестихващо въодушевле-
ние на детето към света, като едновременно с това да развиват умения за 
непреднамерено откривателство и критично мислене. притежавайки тези 
качества още в детството, холистично образованите подрастващи живеят 
като личности целеустремено, творчески и ангажирано за подобряването 
на заобикалящата ги действителност. 
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всеки педагог осъзнава в практиката си с децата, че „картината за све-
та“ е толкова широка и всеобхватна и така обобщено и универсално систе-
матизирана, колкото тя е естествено подготвена от него като пространство 
за взаимодействие на подрастващите. Как в образователната политика се 
съдейства в изминалите десетилетия за поставянето на връзките: 1) за-
познаване – ориентиране; 2) заобикаляща действителност – околен свят в 
неговата диференциация като природен и социален свят. 

това е отговор, който не само изисква сравнителен анализ на ключови 
тези, включително и в програмни документи, а и на ценности в образовател-
ни политики в обществото. а когато става дума за приоритети на образова-
ние, трябва да се потърсят и актуалните технологии за интензифициране на 
предучилищното образование, и то така, че да се осигурят на обществото 
положителни промени още от етапа на ранното детско образование.

зараждането на идеята за запознаване с околната действителност се 
открива още в първобитния строй, а с общественото развитие се появя-
ват и първите по-конкретни идеи във философските учения на сократ, 
платон, аристотел. по-късно, през ренесанса, ж.-ж. русо и т. Кампанела 
извеждат възпитателните идеи, като центрират вниманието си към детето 
като към субект, който има нужда да се запознае с природните даденос-
ти и с изискванията на възрастните. томазо Кампанела предлага върху 
градските стени да бъдат нарисувани различни обекти от природата и от 
обществото – исторически факти, видни пълководци, обществени съби-
тия и т.н. тези рисунки са в определен ред и дават възможност на детето 
нагледно да ги възприема, коментира, да слуша разкази и легенди за тях, 
да възприема нравствени норми на поведение (Кампанела, 1971: 37). ето 
това обвързване на действителността с преживяванията е в основата на за-
мяната на реалната заобикаляща действителност с околния свят, където се 
търси интегрирането на психологичните процеси в развитието на субекта, 
който придобива опит в реалната среда. например поставените цели и 
задачи в програма за възпитателната работа в детската градина (1977) по 
запознаване с обществената и природна действителност са: установяване-
то на система в знанията, по-добра класификация на изучаваните обекти, 
точност на знанията, разкриването на елементарни причинно-следстве-
ни връзки между обекти и явления, възпитаване на правилно отношение 
към околната действителност, на трайни патриотични и интернационални 
чувства у децата, на трудови качества. във втората половина на XX в. при 
Ю. бронфенбренер се извежда „развитието в контекста“ (Hartmut, 2006: 
268–281), от което става ясна същността на феноменологичното ориенти-
ране на детето в собствения му свят, значим за него, а не толкова ориенти-
рането в обективната среда около него. развитието е продължителна про-
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мяна на начина и на вида на възприемане на околната среда от личността, 
които влизат в противоречия. противоречието с околния свят според него 
е процес, който се разполага между етапите възприемане, представяне и 
променяне. в тези преходи се стига до висша комплексност, а не холис-
тичност. Ю. бронфенбренер определя „човешкото развитие като процес, 
чрез който личността придобива разширени, диференцирани и адекватни 
представи за заобикалящата я среда. при това тя се мотивира към актив-
ности и дейности, става способна да ги осъществи, може да разпознае 
признаците на средата и да ги преобразува според формата и съдържание-
то им на комплексно ниво“ (Hartmut, 2006: 268–281).

така „околният свят“ се определя като значим за поведението и разви-
тието съобразно това как се възприема, а не каква би била обективната ре-
алност (гюров, 2006: 66). Между процеса на създаването на „картината за 
света“ и истинския обективен свят стои субективният смисъл (целите) на 
индивидуалността. защото погледнато през погледа на науката, на профе-
сионалиста-педагог и на детето, понятията „образ“/„картина“ и „образо-
вание“ имат един и същ корен, но различен смисъл във взаимодействието.

за учителите в практиката насочеността във взаимодействието с де-
цата е да се представи възможно най-точно светът такъв, какъвто е. но от 
друга страна, много по-важно е да се подпомогне осъзнаването му като 
такъв, какъвто изглежда за детето или то желае да го вижда по своя пре-
живян позитивно в емоционален план начин. да се заложи на обема ин-
формация или на субективния опит чрез избирателно избрана активност, 
водеща до компетенциите? 

в програмата за възпитание на детето от две- до седемгодишна въз-
раст ориентирането в света е процес на интеракция, която се характеризи-
ра с насоченост към: нова информация, интензивността на наблюдаването, 
„изследователските действия“ при повторно разглеждане за опознаване и 
търсене на противоречия, желание за пресъздаване, преобразуване и изра-
зяване (русинова и др. 1994: 6).

в организационен план за всяко дете се осигурява освободено от 
предварителни и строги схеми запознаване с предметите. това означава 
трансформирането на идеята за „запознаване“ в „ориентиране“ съобразно 
индивидуалния и диференцирания подход. така се гарантират в единство 
адаптивността заедно с креативността – творческо-пресъздаващото систе-
матизиране на опит. „адаптивността“, която е изведена като основна спо-
собност на детето в края на XX в. в детската градина чрез документацията 
на предучилищното образование, е резултат от адаптационните процеси 
към факторите на околната среда. това гарантира на индивидуално и на 
групово равнище положително отношение към приспособителните меха-
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низми и умения за изпреварването на промените с подходящи действия, 
водещи до комфорт (гюров, 2006: 22). 

в началото на XXi в. постепенно се утвърждават идеи за постигането 
на чувствителност и флексибилност при среща с природата или стандарт-
но зададени методи. образователната промяна от запознаване към ориен-
тиране в света, поставена с „програмата за възпитание на детето от две 
до седемгодишна възраст“, се утвърждава все по-убедително и се изразява 
в универсалността и отвореността към цялата сложност на живота (гю-
ров, 2006: 28). тук става дума за помощта на педагога при преодолява-
нето на трудна ситуация за детето, необходимост да се открие решение 
в нова обстановка и прилагане на дейност и поведение за ориентиране в 
необичайни ситуации. ръководството при запознаването с околния свят 
се заменя от партньорство и богатство от гледна точка при интеракцията 
„дете-среда“. децата трябва „да получат възможност за свободен контакт 
на общуване, споделяне на впечатления и реагиране в спокойна и освобо-
дена от строги правила обстановка“ (Конакчиева, 2013: 61). 

подходящ модел за образование при постигането на личностни, 
природонаучни и социални компетентности в предучилищния етап е из-
ползването на противоречията при откриването на „картината на света“ 
и обвързването им с други направления – български език и литература, 
математика, изобразително изкуство, при използването на игрово-позна-
вателни и приложно-игрови ситуации (стоянова, 2019: 238–247). това 
предполага механизми за ориентирането в противоречия в нагледно-обра-
зен, в образно-схематичен и в логически план и подготвя детето да взима 
оптимални решения, като стимулира интелекта и самостоятелността. из-
следванията при прилагането на две програмни системи – „ръка за ръка“ 
(2016) и „абв игри“ (2014–2016), за систематизиране на противоре-
чия и противоположности при ориентирането в света доказват използ-
ването на вариативно образователно пространство за собствени идеи в 
откривателството, в приключенията и в игрите експерименти (стоянова, 
2019: 148–207). то гарантира проявите на избор, смелост и отговорност 
при натрупването на субективен опит на подрастващите. в този модел 
за ориентиране в света се извеждат основополагащи готовности в лич-
ностното израстване на децата, които ги правят способни да се интегрират 
с връстници и възрастни и да разрешават ежедневно възникващите проти-
воречия при схващането на „картината за света“. най-голямото значение 
на опознаването на света е да се доказва връзка със самоутвърждаването 
на мястото му в заобикалящата го среда и нейното схващане като прояви 
на връзка между „живото“ и „неживото“. социалната приобщеност на ин-
дивида се разгръща както в план на преживяване на автономията, така и в 
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план на преживяване на компетенциите на подрастващите. тя най-вече оз-
начава, че е налице чувството за принадлежност. социалните компетенции 
се преживяват, когато се изпитат усилията за преодоляване на трудности и 
се постигнат решения на задачи и проблеми със собствени сили. задово-
ляването на тези основни възможности е решаващо за благополучието на 
човека и на неговата решителност да се справи с предизвикателствата на 
заобикалящия го свят като собствена удовлетвореност и комфорт в него. 
постигането на социалните компетенции се търси в общопознавателни-
те и съдържателноориентираните компетенции като вариативни ключови 
ядра от представи и умения, компетенциите за устойчивост и целенасоче-
ност на поведенческите прояви при ориентирането в света, които, разбира 
се, са с комплексен и взаимосвързан характер. 

това е предизвикателство за изграждането на иновативни програмни 
системи (стоянова, 2014: 4) за образование: в интеграция между различни-
те степени и съдържателни конструкти в образованието и образователните 
институции в страната, както и засилването на мобилността на субектите 
в тях – комплексност, йерархичност, приобщеност, културосъобразност. 
новите форми и методи в областта на образованието са неделими части 
от индивидуалния, от обществения и от социалния прогрес (системата от 
мултимедийни и дигитални ресурси за игри-експерименти, видеоклипове 
и др.) при хармонизирането им с хуманно зададените перспективи. обра-
зованието в детството гарантира спазването на основни положения като: 
стимулиране на личностното развитие, активното ориентиране към соци-
ални норми, прояви на адаптивност и на социална интеграция. 

така чрез образователното направление не само се придобива инфор-
мация за света, непосредствено свързана с образователните цели за въз-
растта, а непрекъснато се обновяват всички основополагащи компетен-
ции, важни за целия живот. но освен това в новата структура на „околния 
свят“ в иновативни програмни системи чрез допълнителните дейности 
водещите цели на направлението се свързват с: целите на другите съдър-
жателни тематични конструкти; ядра от ключови представи и понятия, 
свързани с овладяването на предметни и образователни тематични об-
ласти; интегриране на образователните полета в предучилищна възраст 
и началното училище; приемственост в овладяването на ключовите пред-
стави и понятия за систематизиране и изразяване на личния опит. така 
ориентирането в света се вижда не толкова като отделно направление, а 
като интегрална цялост в едно с другите направления при динамика на 
водещите образователни цели – водещи и подчинени.

след утвърждаването на зпуо (2016) започва активна изследовател-
ска проектна и научноизследователска дейност за стимулиране чрез на-
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правлението „околен свят“ на всички видове присъщи на подрастващите 
комплексни дейности, включително и неформалното учене, което започва 
още в детската градина или чрез участие в приятелски кръг, организиран 
от неправителствени организации, фондации и чуждестранни партньори. 
използването на проектната и екипна дейност с децата от детската гради-
на за експериментално потвърждаване на значението на допълнителните 
дейности в образованието в устойчиво развитие (оур) се извършва чрез 
иновации в структурирането на образователното съдържание, на органи-
зацията на интеракцията при ориентирането в света и усъвършенстването 
на компетенциите на децата. във връзка с наредба №13 за гзеио (2016) 
и образователните ядра, свързани с: биоразнообразието, животните и 
растенията, климата (сезонните промени), почвата, водата, естествените 
ресурси, енергията, кръговрата и системите, педагозите заявяват в пред-
ставително проучване (стоянова, 2020: 240) по проекта tica в 17 детски 
градини в страната положителни връзка на целесъобразността им с инте-
ракцията „дете–среда“ (над 0,40 при 1% значима връзка). 

утвърждават се нови принципи за ориентиране в света в контекста на 
оур чрез зоните на обвързването на екологично, социално и икономиче-
ско ориентиране в света и взаимодействие с другите; справедливи отно-
шения в живота между различни поколения, ориентиране към бъдещето; 
коопериране и мрежа; интердисциплинарност; сътрудничество с другия; 
съчетаване на глобални норми на поведение с локални прояви в живота 
на природата и обществото; миролюбие; социално научаване и културно 
многообразие, консумиране и качество на живот, ориентиране в простран-
ството и активност, човешко добруване и емпатия. 

тази насока за ориентирането в света в интеракцията с детето се 
потвърждава и от други изследвания. б. Калоферова прави извода, че „об-
разованието трябва да свързва въпросите на околната среда и устойчиво-
то развитие със социоикономическите, социокултурните и демографските 
въпроси“ (Калоферова, 2019: 102).

да се „живее в устойчивост и равновесие“ при ориентирането в све-
та (стоянова, 2021: 172–175), означава във възрастта на ранното детско 
образование следното: да се разработи иновативен моделен профил във 
всяка образователна институция за природосъобразно създаване и функ-
циониране на детската градина в съхранена, естествена и чиста природа; 
опазването на околната среда в институцията и образованието в устойчиво 
развитие да изразява субективната насоченост новостта да е ориентирана 
към ежедневието в практиката като интегрално поле между направлени-
ята върху основата на „околния свят“ и допълнителните дейности в ино-
вативни форми на оур; осъзнаването от учителите на новите приоритети 
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в интеракцията „дете–среда“ са резултат от собствената им адекватна са-
мооценка. тя определя доколко те са свободни да се виждат като субекти 
заедно с децата, родителите, непедагогическия персонал в изграждането 
на нови модели за ценно природосъобразно и граждански перспективно 
образователно пространство.
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Резюме: в публикацията се излага ролята на педагогическото взаимо-
действие за успешното обучение на децата по математика в детската гради-
на, което се разглежда като процес, насочен към постигането на определен 
очакван резултат, свързан с цялостното развитие на детето, в който основни 
участници са учителят и детето. представя се кратък обзор на съдържа-
нието по математика, заложено в актуалната учебна документация (наредба 
№5 за предучилищното образование), като се изтъква основната цел на обу-
чението на децата по образователното направление, както и средствата за 
неговото осъществяване. извеждат се и някои идеи, препоръки и принципи 
за ефективно и качествено изучаване на математиката в условията на дет-
ската градина, основано на игровото взаимодействие.

Ключови думи: педагогическо взаимодействие, принципи на обучение 
по математика, емоционална подкрепа, умения за учене, игрово взаимо-
действие

PEDAGOGICAL INTERACTION IN 
MATHEMATICAL TUITION OF PRESCHOOL 

CHILDREN 

Assoc. Prof. Galina Georgieva, PhD
Sofia University “St. Kliment Ohridski”

Faculty of Educational Studies and the Arts
Department of Preschool and Media Education

Abstract: the publication presents the role of pedagogical interaction for the 
successful tuition of mathematics to children in kindergarten, which is seen as a 
process aimed at achieving a certain expected result related to the overall devel-
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opment of the child, in which the main participants are the teacher and the child. 
it presents a brief overview of the mathematics syllabus set out in the current cur-
riculum (ordinance №5 on preschool education), emphasizing the main purpose 
of educating children, as well as the means for its implementation. Some ideas, 
recommendations, and principles for effective and quality study of mathematics 
in kindergartens based on game interaction are also presented.

Keywords: pedagogical interaction, principles of Mathematics teaching, 
emotional support, learning skills, game interaction

Актуалност на проблема

в българия децата имат право да започнат своето обучение в детските 
градини от 3–годишна възраст, като от 4 до 7 години то е задължително, а 
тенденциите са възрастовият праг постепенно да се смъква с идеята въз-
можно най-голям брой деца да се включат и да се възползват от възмож-
ността за предучилищно образование, което поставя основите за учене 
през целия живот. 

през последните години се наблюдава инвестиране в подобряване ка-
чеството на предучилищното образование, което от своя страна доприна-
ся за осъществяването на по-лесен преход от детската градина в начално-
то училище. създават се и се актуализират познавателни поредици, които 
включват индивидуални учебни помагала, познавателни книжки, индиви-
дуално портфолио за всяко дете (в което да се отразява неговото развитие 
през учебната година), книги за учителя и разнообразни допълнителни 
дидактични комплекти. те са ориентирани основно към субект-субектни-
те отношения между деца и педагози, както и прилагането на интерактив-
ни методи на взаимодействие. 

образователното съдържание на познавателните поредици в българия 
до голяма степен се основава на теорията на когнитивната психология, 
като според концепцията на нейния най-виден представител – ж. пиаже, 
във възрастов план децата от подготвителна група се намират на прехода 
от дооперационалния стадий към стадия на конкретните операции (пи-
аже, 2019). Когнитивните операции стимулират цялостното развитие на 
детето, а чрез игровия акцент непринудено се събуждат познавателното 
и емоционалното отношение за усвояване на съответни знания и умения. 

принципно във всеки възрастов етап от предучилищния период деца-
та трябва да бъдат обучавани чрез ефективни, основани на научни изслед-
вания учебни програми и практики на преподаване. естеството на такъв 
тип дейности, базирани на трите основни степени на педагогическо взаи-
модействие, а именно възприемане, изпробване и изразяване, има доказан 
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положителен ефект върху познавателното развитие на детето (русинова и 
др., 1993; русинова, 2006: 147).

такава висококачествена практика изисква адекватни политики, орга-
низационна подкрепа и подходящи ресурси, които да дават възможност на 
учителите да изпълняват своята предизвикателна работа. 

обучението по математика в предучилищна възраст има за цел придо-
биването на първоначални представи за количествените, пространствени-
те, геометричните и времевите отношения на обектите от заобикалящия 
детето свят, да развива мисленето и паметта и да съдейства за повишава-
нето на готовността за училище. в своята същност обаче математиката е 
абстрактна наука и нейното символно съдържание може да затрудни деца-
та и да предизвика негативно отношение у тях (велинова, 2011: 47), което 
е предпоставка образователните и възпитателните задачи да се представят 
по възможно най-достъпна за тях форма. ето защо те се трансформират 
в лесноразбираема информация, която да могат да възприемат в реалния 
свят, който ги заобикаля. идеята е децата да преживеят общуването с ма-
тематиката като радостна, ценна и преди всичко постижима цел. да забе-
лежат, че светът е пълен с интересни математически ситуации и отноше-
ния, които са навсякъде около нас. 

изследванията в педагогическата практика показват, че има смисъл 
колкото се може по-рано и адекватно на съответната възраст децата да се 
запознават с математически зависимости, и то така, че това да им доставя 
емоционална удовлетвореност, което има пряка връзка с бъдещите им по-
стижения в училище. успехът на децата при специалната им подготовка 
е пряко свързан с отношението им към математическите знания, които 
овладяват. положителното въздействие върху емоционалната сфера на де-
тето от предучилищна възраст се отразява благоприятно върху неговата 
познавателна дейност.

Предизвикателства

в предучилищна възраст е особено важно децата да откриват мно-
гообразието от форми, цветове, количества и да овладяват познавателни 
стратегии за решаването на проблеми, пред които ги поставя всекиднев-
ният им опит, както и да отразяват действителността, която ги заобикаля, 
в детайли, форми и цветови съчетания (Михайлова-недкова, 2019: 119). 
по отношение на обучението по математика се набляга върху овладява-
не на следните основни когнитивни операции: класификация, сериация, 
инвариантност, пространствено ориентиране, разбиране на времеви отно-
шения, опериране с графични знаци, измерване. 
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съвременните програми на обучение в детските градини все повече 
се съобразяват с идеята децата да могат да прилагат усвоените знания в 
своето ежедневие. овладявайки основни математически понятия, да се 
подготвят да откриват редица математически закономерности, в които да 
приложат максимално своя жизнен опит, да експериментират и да опозна-
ват света. по този начин – естествено и непринудено, е много по-вероятно 
те да развият своето логическо и творческо мислене и да заемат активна 
позиция в своя свят. 

за родители и учители въпросът за връзката на математическите зна-
ния в детската градина с бъдещия успех в училище винаги е бил от съ-
ществено значение, но не бива да се забравя, че в своята същност формата 
на образование в двете институции е много различна, най-вече по отно-
шение на преживяванията на децата, което налага по-специфично взаимо-
действие в цялостния педагогически процес.

в съдържанието на наредба №5 за предучилищното образование от 
2016 г. се изтъква ролята на овладяването на отделни компетентности, 
представени и подробно описани като очаквани резултати от обучението 
на децата във всеки възрастов етап (наредба 5, 2016, чл. 30). една от ос-
новните идеи е те да служат за проследяване на постиженията от обуче-
нието на децата, а конкретно по образователно направление Математика 
то е структурирано в пет отделни ядра:

• Количествени отношения;
• измерване;
• пространствени отношения;
• времеви отношения;
• геометрични/равнинни фигури и форми.
Количествените представи включват разбирането на релациите „пове-

че от“, „по-малко от“, „толкова, колкото“ и са важна предпоставка за нау-
чаването на естествените числа от 1 до 10. числовите представи включват 
знания за количествения състав, цифрите и наименованията на числата, 
както и умението за броене във възходящ и низходящ ред. разбирането 
на връзката част – цяло е съществено за овладяването на аритметичните 
действия събиране и изваждане. 

Формирането на представите у децата за числата от своя страна е 
предпоставка за овладяване на измерването като процес, който включва 
елементарни познания за величините и начините, по които обектите могат 
да се измерват с тях. различаването на измеренията дължина, височина и 
ширина, определянето на масата на предметите и сравняването на обекти 
по тях са умения, които са съществени за развиване на аналитичното мис-
лене на децата. 
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такъв тип упражнения съдействат за адекватното ориентиране на 
детето в пространството. определянето, установяването и описването 
на местоположението и взаимното разположение на обекти един спрямо 
друг, както и използването на съответни термини за посоки, разстояния 
и пространствени отношения, са ключови за по-късното преподаване по 
геометрия в училище. освен за разбирането на геометричните структури 
този вид умения съдействат и за ориентирането в числовата редица (на-
пример, когато трябва да се намери мястото на дадено число, да се открие 
кое е следващото/предходното и т.н.). по този начин числата изглеждат 
като мислена линия, насочена в пространството от ляво надясно (dehaene, 
1999). типичните грешки на децата като обратно/огледално изписване на 
цифрите и на знаците за сравняване на множества също показват значе-
нието на пространствените отношения в аритметиката.

времевите представи се образуват на основата на всеки ритмичен 
процес (гълъбова, 2009: 222). те могат да се изградят у децата успешно и 
трайно с примери от постоянно повтарящи се явления в живота и в прак-
тическата дейност, които са емоционално значими за хората. развиването 
на децата по това ядро може да се насочи към използването на термини, 
свързани с времето, частите на денонощието, познаването и подрежда-
нето на дните от седмицата, месеците и годишните сезони, редуването 
на денонощията и запознаването с часовника като уред за измерване на 
времето. 

представите на децата от предучилищна възраст за основните гео-
метрични фигури кръг, квадрат, триъгълник и правоъгълник и използва-
нето им като сензорни еталони за определяне формата на предметите са 
съществени за ориентирането им в пространството. в практически и иг-
рово-познавателни ситуации те могат да откриват, моделират и преобра-
зуват фигури в геометрични композиции на разнообразни образи. този 
вид развиващи сензориката дейности дават възможност за затвърдяване 
знанията на децата за геометричните фигури, като едновременно с това 
могат да се развиват и техните числови представи и умения за измерва-
не, което е показател за по-висока степен на познавателно и мисловно 
развитие.

Принципи на обучение по математика

водещите идеи в процеса на педагогическо взаимодействие, свързани 
с усвояването на съответни математически компетентности, които опре-
делят цялостната дейност на учителите и децата, могат да се акцентират 
върху няколко основни аспекта:
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Обективност: напредъкът на всяко едно от децата в групата в про-
цеса на обучение по математика изисква еднакво високи очаквания от 
страна на учителя, както и силна подкрепа от негова страна за всички 
деца.

Учебна програма: съдържанието по математика в учебната програма 
не бива да се възприема единствено като съвкупност от дейности; то тряб-
ва да бъде последователно, фокусирано върху усвояването на конкретни 
математически представи, които да могат да се проследят ефективно от 
учителя.

Обучение: успешното преподаване на математика предполага разби-
ране на съдържанието, което децата трябва да научат, както и подкрепа от 
страна на учителя за неговото усвояване в дългосрочен план.

Учене: предполага децата да разбират математиката, която им се пре-
подава, и активно да изграждат нови знания на базата на предишния си 
опит (баева, 1995).

Оценяване: оценяването на децата трябва да ги подкрепя в процеса 
на обучение по математика и да предоставя важна информация за тяхното 
развитие. препоръчително е да се прави диагностика на постиженията 
на всяко едно дете в групата. резултатите се попълват в индивидуални 
картони/портфолио, за да се проследява по-лесно развитието на детето. 
практиката показва, че голяма част от децата срещат трудности в дадени 
области от математиката и те трябва да бъдат изяснени.

Технологии: умението да се следва логически определен порядък от 
действия е от съществено значение за преподаването и изучаването на 
математика в детската градина, което може значително да усъвършенства 
разбирането на абстрактните математически понятия. с въвеждането на 
иновативни елементи в организацията и съдържанието на обучението 
може да се постигне подобряване на образователните резултати. 

за постигането на висококачествено обучение по математика най-съ-
ществена роля играе самото педагогическо взаимодействие в групата с 
децата и е предполагаемо положителните резултати да бъдат налице, кога-
то децата получават емоционалната подкрепа на учителите, което от своя 
страна е свързано с техните социални и езикови умения.

ранната педагогическа практика вярва, че най-ефективният стимул за 
мотивиране интереса на децата в процеса на тяхното учене е играта. въп-
росът е какво точно се случва по време на такъв тип взаимодействие и по 
какъв начин то може да се основава на преживяванията на децата. 
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Педагогическото взаимодействие в обучението на децата по 
математика

Малките деца се учат и се развиват, когато са активни (баева, 1995). 
те изследват и преживяват своя свят чрез всичките си сетива. децата въз-
приемат, като наблюдават, слушат и разговарят. по този начин се стимули-
ра тяхното мислене и им се дава възможност да придобият нови умения, 
за да подобрят своето развитие. Когато учителите си взаимодействат по-
ложително с децата (индивидуално, в малки групи или с всички едновре-
менно), се увеличава шансът да осигурят на децата подкрепа в тяхното 
обучение. педагогическото взаимодействие – вербално и невербално, по-
стига две основни цели: изграждане и задълбочаване на силни лични вза-
имоотношенията между учителя и детето, както и развиване на смислен и 
траен процес на учене.

за да бъде взаимодействието по време на обучението по математика 
ефективно, може да се прилага набор от интерактивни методи и страте-
гии, например: обяснение, демонстрация, анализ, обсъждане, разговор, 
моделиране, упражнение, експериментиране, невербална комуникация 
и т.н. (русинова и др., 1993). допълнителните учебни помагала, както и 
друг визуализиращ материал по време на математически дейности, също 
съдействат за развиване интереса и уменията за учене на децата.

Майсторството на педагога се крие в това да насърчава любопитство-
то на децата, да получава от тях обратна връзка, да ги провокира да зада-
ват въпроси и да намират решения на базата на собствените си натрупани 
знания. Малчуганите се учат и се развиват чрез взаимодействие с други-
те, а това се отнася и за математическите дейности. учителите, които са 
уважаващи, търпеливи слушатели и заинтригувани наблюдатели, които 
са готови да съдействат и да променят практиката си според желанията, 
интересите и развитието на децата, са тези, които са и най-отзивчиви към 
тях. педагогическото взаимодействие насърчава развитието на децата и 
им помага да разгърнат пълния си потенциал. учителите играят ключова 
роля в процеса на интеракция с тях, тъй като техните действия изграж-
дат и задълбочават взаимоотношенията с всяко дете. от тази силна лична 
връзка „учител – дете“ зависи смисленото и трайно учене. Когато учи-
телят използва интересен език, задава въпроси, помага на децата да си 
създават връзки и взаимоотношения, той ангажира любопитството им и 
разширява тяхното мислене. 

в този контекст, за постигане на качествено обучение по математика в 
детската градина е препоръчително да се имат предвид следните няколко 
препоръки от страна на учителя: 
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1. засилване на естествения интерес на децата към математиката и 
тяхната склонност да я използват, за да осмислят своя физически 
и социален свят;

2. надграждане на опита и знанията на децата, включително по от-
ношение на техните семейни, езикови и културни среди; индиви-
дуален подход към обучението на всяко едно дете;

3. базиране на учебната програма по математика и учебните практики 
върху познанията за когнитивното, езиковото, физическото и соци-
ално-емоционалното развитие на децата (русинова и др., 1993);

4. изпробване на практики на преподаване, които развиват умени-
ята за разрешаване на проблеми, а също и да осигуряват взаимо-
действие на децата с ключови математически идеи;

5. интегриране на математиката с други дейности от други образо-
вателни направления;

6. осигуряване на достатъчно време, материали и подкрепа за деца-
та да се включват в игри, по време на които да изследват и изпроб-
ват математически идеи с жив интерес;

7. активно въвеждане на математически концепции, методи и език 
чрез набор от подходящи стратегии за преподаване;

8. подкрепа на децата чрез внимателно оценяване на техните мате-
матически знания и умения.

от своя страна на институционално ниво се предполага:
• създаване на по-ефективна подготовка на детски учители и пре-

доставянето на възможност за непрекъснатото им професионално 
развитие;

• разработване на добре съгласувани висококачествени стандарти и 
учебни програми, съобразени с развитието на децата във възрастов 
план;

• осигуряване на ресурси, необходими за подходящото обучение на 
децата по математика в детската градина.

Заключение и препоръки

успехът на ранното математическо образование зависи от професио-
нализма на педагогическия персонал и от тяхното отношение към детето 
и математиката. следователно, за да могат всички деца да демонстрират и 
да развиват своите математически умения, те се нуждаят от професионал-
ни педагози, стимулираща учебна среда, смислени дейности и процеси 
на взаимодействие, които да ги провокират да използват математиката за 
разрешаване на проблеми и изследване на света.
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следните идеи, основани на игровото взаимодействие, биха допринес-
ли за успешното математическо обучение на децата от детската градина: 

• Математическите игри и дейности трябва да стимулират децата да 
откриват и изследват математиката в техния свят и ежедневие, 

• да поддържат и подкрепят любопитството и ентусиазма им към ма-
тематиката, 

• да предоставят на децата възможности да бъдат активни, креативни 
и задружни, 

• да подобряват уменията за разрешаване на проблемни ситуации, 
• да позволяват на децата да реализират собствените си идеи и под-

ходи, 
• да провокират децата да общуват на езика на математиката, 
• да допринасят за развитието и насърчаването на потенциала на 

всички деца.
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Резюме: настоящата публикация има за цел да анализира и диферен-
цира съвременните процеси, дейности и форми на изкуството в предучи-
лищна възраст, неговото естетическо въздействие и възпитателните му 
проекции. съществено внимание е обърнато на методическите аспекти, 
които са изведени чрез спецификата на образователно направление „изоб-
разително изкуство“. в неговата основа са заложени творческите способ-
ности на децата от предучилищна възраст, създадени са условия за оце-
нъчно отношение към природната и обществената среда. друг акцент е 
спецификата на изобразителните дейности, материали, техники на работа 
и изразни средства в организационните форми на ситуацията по „изобра-
зително изкуство“. в цялостното образователно съдържание се прилагат 
и реализират утвърдени методи и похвати, характерни за изобразителното 
изкуство. в същото време все повече се използват и навлизат нови подхо-
ди както в предучилищното, така и в началното училищно образование. а 
това от своя страна е свързано с единната педагогическа система, засягаща 
тези две образователни звена.

Ключови думи: изобразително изкуство, предучилищна възраст, обра-
зователни форми и методи, естетико-художествено взаимодействие, възпи-
тание

mailto:mihajlovan@uni-sofia.bg


327

EDUCATIONAL PROJECTIONS OF FINE ART 
IN PRESCHOOL AGE – METHODOLOGICAL 

ASPECTS

Prof. Luchia Malinova, DSc
Sofia University “St. Kliment Ohridski”

Faculty of Educational Studies and the Arts
Department of Preschool and Media Pedagogy

Senior Assist. Prof. Gergana Mihailova, PhD
Sofia University “St. Kliment Ohridski”

Faculty of Educational Studies and the Arts
Department of Preschool and Media Pedagogy

Abstract: this publication aims to analyze and delineate the contemporary 
processes, activities and forms of art in preschool, its aesthetic impact and edu-
cational projections. Significant attention is paid to the methodological aspects 
derived through the specifics of the educational field of Fine arts. it is based on 
the creative abilities of preschool children, creating conditions for an evaluative 
attitude towards the natural and social environment. 

another emphasis is the specifics of fine work activities, materials, tech-
niques and means of expression in the organizational forms of the pedagogical 
situation on “Fine arts“. established methods and techniques characteristic of 
the fine arts are applied and implemented in the overall educational content. at 
the same time, new approaches are being used and introduced in both pre-school 
and primary school education, which in turn is related to the unified pedagogical 
system affecting these two educational fields.

Keywords: fine arts, preschool, educational forms and methods, aesthetic-ar-
tistic interaction, education

Въведение

безспорен факт е, че изкуството със своите проекции, процеси, дей-
ности, форми и произведения е компонент на културата. изкуството е из-
ява и естетическо отражение на заобикалящата реалност и в същото време 
носи и предава послания, ценности и значими същности в дадено място 
и време. 
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процесът на модернизация в образованието през последното десети-
летие наложи преосмисляне на опита, на теорията и практиката. подобря-
ването на качеството на образователния процес даде възможност за тър-
сенето и намирането на иновативни методи на обучение. това до голяма 
степен се отнася и до визията на предучилищното образование. 

с приемането и утвърждаването на новата нормативна уредба и влиза-
нето в сила на новия закон за предучилищното и училищното образование 
от 2016 г. се утвърди и новият държавен образователен стандарт (наредба 
№5 от 2016). в основата на стандарта и на предучилищното възпитание е 
ученето чрез игра, съобразно възрастовите и индивидуалните особености 
на детето, гарантиращи хармоничното му физическо, емоционално и пси-
хическо развитие. не по-маловажна страна е и естетическото въздействие 
чрез възприемането на произведения на изобразителното изкуство, за-
щото то помага по-добре да се разбере реалният свят, по-дълбоко да се 
опознае действителността и отражението в художествени образи. възпи-
таването на умения да се възприемат, разбират и оценяват произведенията 
на изкуството е сложен психологически процес, който е неразривно свър-
зан с естетическото възприемане на действителността и самостоятелната 
изобразителна дейност. изобразителните изяви на децата са важна сфера 
за естетическо въздействие, защото изобразявайки, те отразяват своите 
впечатления и отношение към действителността. едновременно с това се 
затвърдяват и обогатяват техните знания, умения и отношения за рабо-
та с различни изобразителни материали и техники, развиват се основни 
психически процеси и т.н. Комплексното въздействие на естетическото 
възприемане на действителността и възприемането на изкуството в съче-
тание със самостоятелната художествено-изобразителна дейност на деца-
та съдейства за обогатяване на детската рисунка и за интелектуалното им 
развитие. този анализ води и до потвърждение на споменатото вече род-
ство между между играта и изкуството, играта и културата, между играта 
и комуникационните процеси, но обогатени с обективното присъствие на 
естетическите дейности в нарочно създадената естетико-художествена 
среда. Комуникацията, играта, изкуството интерпретират, но със специ-
фични средства различни страни от заобикалящата детето действител-
ност. те – комуникацията, играта, изкуството, постепенно се превръщат 
в социална потребност, на тях им е вътрешноприсъща дискретната въз-
питателна функция. благодарение на нея могат да се обективират инте-
гративните връзки между анализираните феномени и което е по-важно – 
да се диференцират педагогическите им аспекти. а това се реализира в 
конкретна социокултурна среда. тя също е изключително важна, защото 
именно в нея шаблоните на поведението започват да се оформят в добре 
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организирани значения и роли. несъмнено играта е доминираща дейност 
и оказва влияние върху детето, и е част от предучилищния период на не-
говото развитие. „детето притежава вътрешен подход и творчество, което 
претворява чрез играта. тя намира отражение и в изкуството чрез изобра-
зителната дейност на децата и при някои специфични техники на работа, 
като колажа например, при който чрез „играенето“ с разнообразни мате-
рии води до създаването на ново творение“ (Михайлова, 2020: 263).

Съвременни акценти в образователно направление 
„Изобразително изкуство“ 

съществено място в предучилищното образование заема изкуството 
като основно средство за духовно морално и културно развитие на детето. 
изобразителното изкуство е част от взаимоотношението „дете–култура“ и 
негово допълнение. приемането на характерните черти на културата като 
основни принципи при разработването на концепцията ще даде възмож-
ност да се посочат на педагозите онези възпитателни функции, съдържа-
щи се в заобикалящите детето социализиращи фактори, между които и 
особено мястото и ролята на изкуството. така те ще могат да реализират 
чрез изкуството дискретни възпитателни функции, а децата да имат пра-
вото да изявяват своята собствена индивидуалност и отношение към всич-
ко свързано с естетическата култура (ангелова, 2019: 7). в методичес ки 
план Изобразителното изкуство като образователно направление в съ-
временен аспект също претърпя известни промени и иновации, наложени 
с нововъведенията на закона и стандарта от 2016 г. чрез организираната 
и системна работа в трите основни образователни ядра: „художествено 
възприемане“, „изобразителни материали и техники“ и „изобразително 
творчество“, се дават възможности за развитие на познавателни и изоб-
разителни умения на децата от първа до четвърта възрастова група чрез 
изобразителната дейност. освен това при подходящо педагогическо вза-
имодействие се създават условия и за „елементарни и начални знания, 
умения и отношения за изобразителна грамотност и култура“ (пак там: 
74). интегративният подход в образованието намира своята проекция, из-
ведена от лучия ангелова при възпитанието чрез изкуство при децата от 
предучилищна възраст, в три нива на разглеждане: глобално, външно и 
вътрешно. тези компоненти са съотнесени в държавния образователен 
стандарт по образователно направление „изобразително изкуство“ и чрез 
трите образователни ядра, споменати по-горе. тяхната проява се съотнася 
към второто ниво на интеграция – външната. чрез изобразителното изку-
ство, от една страна, се разглеждат творческите способности и прояви на 
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децата, а от друга, се изработва оценъчно отношение към природната и об-
ществената среда. по този начин се достига до вътрешната интеграцион-
на зависимост и до третото ниво на интеграция. тя пък от своя страна е в 
пряка зависимост и отношение с художествената творба като съдържание, 
форма и смисъл и намира своите проекции във видовете изобразителни 
изкуства, в различните жанрове, специфичните изобразителни дейности, 
материалите, техниките на работа и изразните средства и в организацион-
ните форми на ситуацията по изобразително изкуство (пак там: 81–82).

Специфика и особености на ситуацията по изобразително 
изкуство

основната форма на педагогическо взаимодействие е ситуацията. тя 
бива основна и допълнителна. най-общо казано, целта на основната фор-
ма е чрез организираната и системна работа по изобразително изкуство да 
се усъвършенстват и развият познавателните и изобразителните умения на 
децата от предучилищна възраст. допълнителните форми дават възмож-
ност за усъвършенстване уменията на децата в разнообразни дейности и 
игра. играта заема важна и основна част от предучилищното детство, но в 
изобразителното изкуство невинаги е възможно да бъде проведена ситуа-
цията изцяло под формата на игра. проведените проучвания и работата с 
децата водят до констатирането, че децата могат да играят с материалите, 
формите, цветовете, но ще обърна внимание на това в следващата част 
от изложението. ситуацията по направление „изобразително изкуство“ 
има своята специфика в следните съществени моменти при реализира-
нето й: поставяне на дадената тема и образователно ядро за съответната 
възрастова група, седмица, месец; определяне на образователните цели и 
очакваните резултати, включени ключови думи (нови понятия, техники и 
др.); организация на средата (материали за работа на децата и материали 
на педагога – нагледни, демонстративни и др.).

в основната си част ситуацията по изобразително изкуство следва 
следната методическа последователност: 

1. подготвителен компонент – на какво да се обърне внимание  
емоционално и мотивирано поставяне на темата на ситуацията, 
целите, задачите за изпълнение от страна на децата, определяне и 
използване на подходящи методи за обогатяване образните пред-
стави на децата, достъпно и лесно усвояване на ново изобразител-
но умение или техника на работа чрез наблюдение, беседа, разказ, 
онагледяване, демонстрация. ясно поставяне на изобразителната 
задача – например за начина на изграждане на формата, използва-
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не на съответен материал или техника на работа. Може допълни-
телно да бъдат онагледени с показване на детски творби, творби 
на изобразителното изкуство и др. демонстриране от страна на 
учителя на нови умения, частичен или цялостен показ и етапи на 
съответна техника на работа. 

2. операционен компонент – организация на работата на децата 
основната част от ситуацията е свързана с изобразителната дей-
ност на децата. педагогът осъществява екипна и индивидуална 
форма на работа.

3. оценъчно-затвърждаващ компонент – оценка на резултатите  
анализът се осъществява на база на очакваните резултати от изоб-
разителната дейност на децата, поощряват се постиженията.

Методи на обучение по изобразително изкуство в детската 
градина

съвременните форми на обучение налагат прилагането на съответни 
методи и похвати за работа, които да се реализират в цялостното образо-
вателно съдържание. изобразителното изкуство в предучилищна възраст 
се опира на утвърдени във времето такива методи и похвати, някои от 
които запазват своя консервативен характер, други могат да бъдат инова-
тивни, но е важно да се намира баланс между традиционните и новите, 
както и да се търсят възможности за оптимизацията им.

Словесните методи включват беседа, разказ и художествена лите-
ратура. Беседата се използва в началото на ситуацията. нейната цел е да 
се обогатят образните представи на децата, особено в ситуациите, в които 
не се използват нагледни средства, или преди демонстрацията. беседата 
трябва да е кратка, с уточняващи и насочващи вниманието на децата към 
конкретен обекти на изобразяване, апликиране или моделиране. Разказът 
също е словесен метод. Както и при беседата, е добре да се поднесе в 
кратка форма, като мотивация за въздействие на въображението на деца-
та (дамянов, 2010: 7–10). Художествената литература – целта на този 
метод на приложение при децата от предучилищна възраст е чрез худо-
жествения образ и словото (приказка, стихотворение, разказ и др.) да се 
онагледи характерното за дадено явление (ангелова, 2014: 242).

Нагледните методи трябва да са съобразени с индивидуалните въз-
можности и възрастови особености при наблюдение на дадени обекти и 
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явления. Целта на тези методи е да се развие умението у децата да наблю-
дават, да виждат връзката между явленията, да намират индивидуално-
то и общото, което ще доведе до творческото им развитие. използването 
на натурата от педагозите в детската градина в принципите на обучение 
включва разглеждане на отделен предмет, обект, картина. 

Използване на натура – характерни особености при деца от предучи-
лищна възраст:

 − улеснява работата на паметта;
 − съществено се отличава от работата по натура при учениците;
 − важно е да се направи избор за изобразяване на предмет с прости 
форми, ясни очертания и части – защото децата не могат да преда-
дат светлосянката, обема и т.н.;

 − анализът на обекта е добре да бъде съпътстван от думи и жестове, 
ако се изобразява обект, чрез пластика е добре да се направи сетив-
но, което спомага сетивното мислене и усъвършенства възприяти-
ята на децата;

 − добре е да се дават задачи за сравнение, което ще помогне при ра-
ботата с натурата.

този метод на обучение обхваща цялостния процес от първоначал-
ния анализ на предмета до неговото изобразяване и сравнение с натурата. 
Разглеждане на предметите в началото на ситуацията – този метод на 
обучение е характерен за първа и втора възрастова група. Целта е децата 
емоционално да бъдат въведени в ситуацията. 

Приложение на образец – образецът е основна цел и метод при обуче-
нието на изобразителните дейности, които онагледяват съответната изоб-
разителна задача, допълват представите, впечатленията и възприятията на 
децата. в зависимост от обекта на изобразяване могат да се предложат 
няколко образеца на децата, след като са овладели дадено умение.

добре е педагогът да следи за избягване на стереотипност и схема-
тичност на изображенията, за да се избегнат готови схематични образци 
и шаблони, които пречат на творческия процес при изобразяване и от-
късване от естествената свобода, действителност и себеизразяване, за-
щото детето повтаря усвоените форми, без да се замисля за това (пак 
там: 239). 

Приложение на художествени творби – целта е да се уточнят в пред-
ставите на децата средствата и начините на изобразяване и представите 
им за заобикалящата ги среда (пак там).

Демонстрация (показ) – чрез онагледяване и демонстриране на даде-
но изображение от страна на педагога, чрез придаване на характерност с 
подходящ, цвят, техника или друго в процеса на обучение децата изграж-
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дат определени умения и възможности, които в по-късен етап самостоя-
телно използват в изобразителната си дейност (папазов, 2010: 99).

Използване на детското творчество – целта е децата да постигнат 
по-добри изобразителни резултати, да се коригират неточности и типични 
грешки, да се поощрят възможностите им (дамянов, 2010: 17).

Практически методи – включват, поощрение, съвет, част от начини-
те на изпълнение дадената задача, показване на играчка, напомняне и др.

всички тези методи се допълват и съчетават взаимно и поотделно в 
цялостния процес на обучение на децата от предучилищна възраст. 

все повече навлизат и някои нови подходи в предучилищното и учи-
лищното образование, като SteaM. Може да се твърди, че това е сравни-
телно нов подход, независимо че в определена степен неговото възниква-
не и използване е още през 90-те години на хх в. в съвременен план този 
подход намира широко приложение и популярност. SteM е абревиатура 
от английските думи: Science, technology, engineering, Math – наука, тех-
нология, инженерство и математика, а SteaM включва и arts – изкуства, 
дизайн. изкуствата и художественият дизайн заемат съществено място в 
SteM базираното образование чрез разгръщане на творческите залож-
би, творческото мислене и подходи на децата, което чрез изпробване и 
изследване да доведе до развитие на иновацията (https://uchitel.bg/kakvo-
trjabva-da-znaem-za-stem). SteaM дава възможност за проектно ориен-
тиране на децата чрез съчетаването на основните пет дисциплини, но с 
фокус върху изкуството. самото изкуство не се разбира в тесния смисъл, 
а по-скоро е ориентирано към социалните науки, свободните изкуства, 
музиката и физическите изкуства. всичко това дава възможност на деца-
та да развиват критичното си мислене, анализ на проблема и иновативен 
подход чрез предоставяне на практически решения (https://pedagogika.bg/
kakvo-e-steam-obrazovanie-i-zastho-e-vazhno/).

Заключение

бихме обобщили, че са диференцирани и анализирани следните 
проблеми: специфичният характер на естетико-художественото взаимо-
действие между педагога и детето при изобразителното изкуство; специ-
фичният модел на естетико-художественото взаимодействие и обучение 
по изобразително изкуство, който се реализира в предучилищна възраст 
и продължава на следващото образователно ниво в естетико-художест-
вения цикъл на децата и учениците по изобразителното изкуство. пред-
ставените анализи, виждания, мнения, модели и резултати от изслед-
вания, свързани с тези проблеми в трудовете на авторите, могат да се 

https://uchitel.bg/kakvo-trjabva-da-znaem-za-stem
https://uchitel.bg/kakvo-trjabva-da-znaem-za-stem
https://pedagogika.bg/kakvo-e-steam-obrazovanie-i-zastho-e-vazhno/
https://pedagogika.bg/kakvo-e-steam-obrazovanie-i-zastho-e-vazhno/
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използват за уточняване и апробиране на образователните изисквания 
относно единната педагогическа система по отношение на естетико-ху-
дожествения цикъл на взаимодействието с децата от предучилищна и 
впоследствие от начална училищна възраст в областта на изобразител-
ното изкуство. 
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Резюме: статията е посветена на 140-годишнината на предучилищното 
образование в българия. Фокусът на изследователските търсения е върху 
ролята на детската градина за професионално-педагогическата подготовка 
на бъдещия детски учител. представено е развитието на институцията в 
контекста на социалната ситуация и нормативните текстове. анализирана 
е преценката на учители наставници относно дейността на стажант-учите-
лите и в отговор на ангажираността на учителите наставници са оформени 
конкретни предложения, които биха мотивирали изпълнението на наставни-
ческите функции.
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Abstract: the article is dedicated to the 140th anniversary of preschool edu-
cation in bulgaria. the research work focuses on the role of the kindergarten in 
the professional and pedagogical training of future preschool teachers. the devel-
opment of the institution is presented in the context of the social situation and the 
regulatory texts. Mentor-teachers’ assessment of the activities of trainee-teachers 
is analyzed and specific suggestions are formulated in response to the involvement 
of mentor-teachers that would motivate the performance of mentoring functions.
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Детската градина – развитие в социален контекст 

детската градина е част от историята на българия вече 140 години. 
ако в световен мащаб началото на организираното предучилищно 

възпитание се свързва с името на Фридрих Фрьобел – първия, открил 
през 1840 г. предучилищно учреждение, наречено „детска градина“, то 
в българия това начало се свързва с името на никола живков (въчева, 
2015). 

опитът на живков като учител датира от 1874 г., когато в Македония, 
гр. велес, прилага модела на драган Цанков. поставя началото на орга-
низираната по европейските стандарти възпитателна практика в предучи-
лищния сектор, като прави „опит с учене на 20 деца от 4–5-годишна въз-
раст“ (Колев, 1998). българският книжовник открива първата забавачница 
в българия с името „детинска мъдрост“ през 1882 г. в гр. свищов (въчева, 
2015), а през 1886 г. се премества във варна и подновява експеримента си 
(Колев, 1998).

Функционирането на този вид институция в периода е съпроводено 
не само с организационни проблеми, а и с проблеми, свързани с мето-
диката на преподаване. оказва се, че те са трудно разрешими, което на-
лага както преустановяване на дейността, така и преустройство на част 
от предучилищните заведения (пак там). разбира се, това е резултат и от 
обществената ситуация в държавата и приоритетната дейност в посока 
закрила на децата, изразяваща се в осигуряване на храна и място за живот 
(попова, 1999). 

обобщено – целта на първите детски градини в българия е откъсване 
на децата от лошите навици на улицата и възпитаването им от педагози 
още в най-ранна възраст. 

след 1956 г. детските предучилищни заведения вече имат нова зада-
ча – да социализират личността на детето и пълноценно да го подготвят за 
обучението в началните класове. през следващите години главната задача 
на предучилищното образование е свързана с разширяване обхвата на де-
цата в детските градини. през 70-те години се приема идеята за задължи-
телно включване на 3–6-годишните деца в общественото предучилищно 
възпитание и подготовката им за трудов живот чрез поставянето на акцент 
върху трудовото възпитание (Колев, 1998).

визията за цялостния модел на българската детска градина е предста-
вена в правилника за детската градина от 1949 г. в него е отразено разби-
рането за видовете детски градини; приема на децата и привилегиите на 
трудовите семейства; необходимите документи за представяне пред ръ-
ководителя на детската градина; квалификационните характеристики на 
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директорката и детската учителка; режима и организацията на основните 
дейности в детската градина; обзавеждането на занималните; изисквания-
та към менюто и др. търсенето на по-цялостна и по-детайлна организация 
е причина за приемането на нови документи, както и за промяна на съ-
ществуващи такива. в резултат на това могат да се споменат редица доку-
менти като упътване за работа в детската градина, правилник за детската 
градина, ръководство за учителката в детската градина, инструкция за ра-
ботата в детските градини с нощуващи групи, специални ръководства на 
учителката за запознаване на детето с природата, за обучението по роден 
език, за обучението по смятане, както и отделно за всяка задължителна 
дейност в детската градина (пак там). 

представените документи разкриват динамиката в статута на детска-
та градина и превръщането ѝ в институция, която има за основна цел фор-
миране на умствени способности, развиване на мисленето, паметта, въоб-
ражението и вниманието на детето, както и подготовката му за следващия 
етап от образованието – първи клас. 

в началото на 80-те години се засилват социалните функции на дет-
ската градина и е разработено указание на Мнп, което има за задача да 
ориентира учителите към прилагане на по-модерни методи и форми на 
обучение (пак там).

историческият преглед, макар и ограничен, разкрива спецификата и 
многообразието от цели и функции на институцията „детска градина“ в 
българското образователно пространство. 

тя е първата образователна институция, която предлага на детето от 
предучилищна възраст възможности за социално общуване в подходя-
що социално обкръжение и му позволява да формира своята уникалност 
(Ковчазова, 2017). в детската градина се осъществява системен образова-
телен процес с цел, според гюрова (2020), „да насърчава децата в тяхно-
то развитие към самоотговорни и социално отговорни индивидуалности, 
бъдещи завършени личности“. тя е социално-образователна среда с раз-
нообразие от функции за постигане целите на институционализираното 
предучилищно образование. 

тя е средата, която осигурява на детето във възрастта до 7 години 
конкретни ресурси като „здравословен начин на живот, ежедневна профи-
лактика с цел преодоляване на заболявания, акценти върху физическото, 
социалното и личностно развитие на детето, приоритет на игровата дей-
ност, високо качество на образователен процес, сигурна среда за взаимо-
действия с връстници и възрастни, възможност за откриване от детето 
света на културата, изкуството, традициите и ценностите“ (Колева, джо-
рова, жечева, 2021). 
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в контекста на XXi в. детската градина е институция в системата на 
предучилищното и училищното образование с основна дейност отглеж-
дане, възпитаване, социализиране и обучение на деца от 3- до 7-годишна 
възраст (зпуо), която трябва да подпомогне интелектуалното, емоцио-
налното, социалното, нравственото и физическото развитие на детето съ-
образно възрастовите му особености, потребности и интереси (докова, 
2019). нормативно формулираните цели насочват към ценността на де-
тето в образованието, ценността на детето в социалното пространство, 
ценността на идентичността и на „другостта“ (зпуо, чл. 5).

Детската градина – партньор в подготовката на детския 
учител 

основният интерес и изследователските търсения в настоящата раз-
работка са фокусирани в ролята на детската градина за професионал-
но-педагогическата подготовка на бъдещия детски учител. 

според нормативните документи институцията „детска градина“ 
предоставя база за провеждане на практическа подготовка на студенти, 
обучаващи се „за придобиване на степен на висше образование в про-
фесионално направление, съответно на длъжностите на педагогическите 
специалисти“ (зпуо, чл. 214, ал. 1, т. 1). наличието на подобен текст в 
основния закон насочва вниманието към факта, че детската градина вече 
далеч не е само институция, имаща отговорната задача да се грижи, да 
обучава и възпитава детето във възрастта на предучилищното детство. 
детската градина на XXi в. е партньор на висшето училище. тя е институ-
цията, която осигурява реалната работна среда за подготовка на бъдещите 
педагогически специалисти. в нея и чрез нея бъдещите детски учители 
откриват смисъла на теоретичните послания и тяхното приложение в не-
посредствената работа с децата. 

важно е да се отбележи, че решението дали детската градина ще съ-
действа за практическата подготовка на бъдещия учител е в компетенци-
ите на участващите в управлението на институцията органи – педагоги-
чески съвет, директор (Михова, Костадинова, 2020). това е както право, 
така и отговорност, а същевременно и управленски подход за подбор на 
учители, подготвени в контекста на потребностите на институцията.

известен е фактът, че началото на идеята за подготовка на учителите 
посредством присъствието им в детската градина може да се търси още 
в далечната 1888 г., когато „г. живков създава първата държавна заба-
вачница, която става базова към Курса за подготовка на детски учителки 
по методиката на Фридрих Фрьобел, ръководен от швейцарката хенриета 
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Мотьо. идеята на министър г. живков е с помощта на подготвяните пър-
ви български специалистки по предучилищно възпитание впоследствие 
да открие добри забавачници в още няколко града на страната, които да 
се оформят като средища на общественото предучилищно възпитание – 
софия, пловдив, русе, търново, стара загора“ (Колев, 1998). неговото 
убеждение, „че в детските училища трябва да работят само българки, тъй 
като в предучилищна възраст се поставят основите на отношението към 
околния свят, развиват се речта и мисленето, изграждат се предпоставките 
на нравствените и естетическите критерии“, и позицията му на министър, 
представител на политическата власт в държавата, са основание това да се 
приеме като част от образователната политика към този момент. израз на 
неговото разбиране и философията на това време за извеждане на органи-
зираното предучилищно възпитание на приоритетна позиция е и идеята 
на министъра да актуализира и обогатява педагогическото образование на 
жените, като въвежда в учебните планове на девическите гимназии дис-
циплините педагогика, дидактика и методата на Фрьобел (пак там). това 
е причината никола живков да бъде определен в историята и като „пър-
ви наставник, първи учител на детските учителки“, който обучава детски 
учителки и така полага грижи за кадровото осигуряване на предучилищ-
ния сектор (пак там).

след дългогодишните опити за подготовка на детски учители, благода-
рение на които да се разшири дейността на детските градини, през 1948 г. 
в действащи нормативни документи се дава отговор на някои от кадровите 
проблеми. официално се приема за учителки да се назначават само завър-
шилите института за подготовка на детски учители или друг педагогичес-
ки институт, признат от Мнп. съгласно чл. 108 от закона за народната 
просвета (след изменение през 1950 г.) учителите за детските градини и 
за началните училища се подготвят за срок от две години в педагогически 
отдели към средните училища и педагогически училища, който срок през 
1959 г. нараства на три години (закон за по-тясна връзка на училището с 
живота и за по-нататъшното развитие на народното образование в нр бъл-
гария). в съществуващите институти за детски и първоначални учители е 
възможно да се следва задочно, като същите се променят в едногодишни 
педагогически курсове. съществен момент е решението педагогическите 
курсове и обучението в педагогическите училища и отдели да са безплатни 
и при всяко педагогическо училище да се откриват от Мнп колкото е необ-
ходимо образцови училища и детски градини (знп). 

днес разбирането за статута на учителите и развитието им в професия-
та, както и за условията за организирането и реализирането на практическа 
подготовка на студента в детската градина са конкретизирани в държавен 
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образователен стандарт (наредба за статута и професионалното развитие 
на учителите, директорите и другите педагогически специалисти).

с оглед качеството на подготовката в нормативните текстове се уточ-
нява, че не всички учители в детската градина могат да бъдат учители 
наставници. такива могат да са заемащите длъжност „главен учител“ и 
„старши учител“. определен е и максималният брой студенти (двама), 
които могат да бъдат ръководени от един учител наставник (пак там). 

причината за това изискване може да се търси в тезата, че ориен-
тацията на студентите към педагогическа дейност в детската градина 
предполага непосредствени наблюдения и учене от експерти в областта 
(Moran, 2014), каквито според българския законодател са „главните“ и 
„старшите“ учители. в случаите, когато студентите самостоятелно участ-
ват в процеса на подготовка и са под ръководството на учител наставник, 
се определят като стажант-учители.

за времето на провеждане на практиката „учителят наставник“ и „ста-
жант-учителят“ подготвят план-график за дейностите, които ще извърш-
ват съвместно. стажант-учителят отразява дейностите, наблюдаваните 
и реализираните педагогически ситуации, изпълнените практически за-
дачи, използваните материали, методи и подходи, усвоените компетент-
ности, възникналите проблеми, предложения и препоръки. в отговор на 
това учителят наставник следва да оцени изпълнението на задачите с ка-
чествена оценка в дневника.

учителят наставник има нелеката задача да запознае стажант-учите-
ля с характеристиката на детската група, документите на институцията и 
изискванията за работа с тях, функциите на педагогическия и обществе-
ния съвет и да го включи в разнообразието от дейности като планиране и 
реализиране на основни и допълнителни форми на взаимодействие при 
спазване на програмната система, обсъждане на наблюдаваните педаго-
гически ситуации, организиране и провеждане на срещи и консултации с 
родители. 

на учителя наставник е вменено и задължението да одобрява целите, 
методите и техниките на преподаване, а и да помага при избора, формули-
рането и осъществяването им. той трябва да демонстрира интерактивни и 
иновативни методи на педагогическо взаимодействие и да подпомага ста-
жант-учителя при избор на техники за поощрение и мотивиране на децата 
(наредба за статута и професионалното развитие на учителите, директо-
рите и другите педагогически специалисти).

наличните изследвания (собствени и на други автори) относно функ-
циите на детския учител като „учител наставник“ и „стажант-учител“ са 
достатъчно показателни за значимостта им. въпросът е – успява ли дет-
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ският учител да се справи със задачите, или те са сериозни предизвика-
телства за него? 

в отговор е налице (по собствени изследвания) позитивна оценка на 
студенти, участвали в планирания в учебните планове процес на практи-
ческо обучение. за студентите детският учител работи за осъществяване 
мисията на детската градина – работи за детското психосоциално разви-
тие, възпитание, социализация и учене и пр. висока е и оценката на сту-
дентите за педагогическите компетенции на учителите – професионален 
опит, умения за общуване с децата, богат инструментариум за успешно 
педагогическо взаимодействие, качествена подготовка за осъществяване 
на педагогическата ситуация, личностни качества (джорова, 2015). 

това, което пречи за постигане на целите и/или намалява ефектив-
ността на педагогическия процес, е липсата на материали, на хармонич-
на и стимулираща образователната среда и ограничените финансови, чо-
вешки и други ресурси. успоредно с това студентите откриват проблеми, 
свързани с броя на децата в групите, липсата на богата и стимулираща 
материална база за познавателна, игрова и творческа дейност на децата, 
разнообразие от допълнителни форми за провокиране на детските позна-
вателни способности и социално развитие. видно е, че слабостите не са в 
компетенциите на учителите и са по-скоро зависими от други условности 
във и извън институцията детска градина (джорова, 2015). 

Като пряк ръководител на стажант-учителя, учителят наставник не само 
трябва да представи възможностите за организация на децата и занимал-
нята съобразно спецификата на дейността и овладяваните знания, умения 
и компетенции, да усъвършенства и изпълни с ново съдържание конкрет-
ните педагогически действия като изясняване визията на преднамерената 
педагогическа ситуация, индивидуализацията на педагогическото взаимо-
действие, процесите на възпитание и социализация на детето (пак там), 
а следва и да контролира и оценява изпълнението на поставените задачи, 
както и да дава практически съвети (наредба за статута и професионалното 
развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти).

от особено значение е аргументираното мнение и оценка за дейност-
та на стажант-учителя по време на педагогическата практика, което се 
дава от учителя наставник. задължение е след приключването на практи-
ческата подготовка и съгласуване с директора на детската градина учите-
лят наставник да уведоми висшето училище за резултатите от работата си 
със стажант-учителя (пак там). тази разпоредба е включена и във вътреш-
но-институционален документ на Югозападния университет „неофит 
рилски“ под формата на стажантски дневник за практическо обучение за 
придобиване на педагогическа правоспособност.
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Каква е преценката на учителите наставници относно 
дейността на стажант-учителите?

въз основа на анализираните 100 стажантски дневника, съдържащи 
информация за проведена стажантска практика на студенти от професио-
нално направление 1.2. педагогика, обучаващи се за придобиване на оКс 
„магистър“, може да се обобщи: 

 − стажант-учителите се справят много добре и отлично при изпълне-
нието на поставените им в детската градина задачи.

 − учителите наставници рядко имат конкретни препоръки към бъде-
щите детски учители и тези редки случаи са свързани с повече уве-
реност и самочувствие, по-сигурно и категорично взаимодействие 
с децата, по-висока активност при взаимодействие с родителите, 
проява на творчество и автономност.

 − предварителната подготовка за педагогическите ситуации показва 
добри умения за организация и провеждане на самостоятелна педа-
гогическа дейност от страна на студентите.

 − стажант-учителите притежават добра компютърна грамотност и 
умения за прилагане на интерактивни методи и съвременни техно-
логии в педагогическата практика.

 − педагогическото общуване с децата и учителите е възможно благо-
дарение на развитите у бъдещите учители умения за работа в екип 
и създаване на среда за взаимодействие.

 − Към възпитателната работа в детската градина подготвящите се за 
учители студенти подхождат отговорно и задълбочено.

 − успешно прилагат в практиката индивидуалния подход и се съо-
бразяват с индивидуалността на детето.

 − при изпълнението на дейностите и поставените задачи са дисцип-
линирани и проявяват интерес, креативност, инициативност.

 − познават основните национални и институционални нормативни 
документи.

добър атестат за подготовката на студентите е фактът, че нито един учи-
тел наставник не е посочил в доклада си забележки към стажант-учителя.

Заключение

безспорно е значението на детската градина в процеса на подготовка на 
детския учител. желанието и всеотдайността на учителя наставник в про-
цеса на предаване на опит и активността на стажант-учителя са предпос-
тавката за ефективно взаимодействие, благодарение на което да се осъзнае:
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 − значимостта на този вид подготовка;
 − отговорността на стажант-учителя в институцията;
 − възможността за свобода на действие;
 − ангажираността на всички участващи – университетски препода-
вател, директор, учител наставник, стажант-учител, като гаранти 
за успешното изпълнение на образователните процедури в реална 
работна среда;

 − необходимостта от създаване на „климат на доверие“ (Колева, джо-
рова, жечева, 2021) между участниците в процеса;

 − смисълът от постигане на хармонизация между теорията и практи-
ката;

 − значението от преодоляване на формализма в процеса на предучи-
лищното образование (Колева, джорова, жечева, 2021а);

 − играта като водеща дейност в детската градина, която съдейства 
за изява на детския потенциал; неформалното взаимодействие с 
децата чрез неформални разговори като възможност за ежедневно 
обсъждане на актуални за тях проблеми; програмното съдържание 
като възможност за обсъждане на проблеми, стимулиращи детско-
то внимание, любопитство, любознателност и познавателен инте-
рес (пак там);

 − проблемно-сюжетната организация на дейността като същност на 
основната форма на педагогическото взаимодействие и възмож-
ност за субектно присъствие на децата (джорова, 2015).

възможността за практикуване на професията е една от предпостав-
ките за успешна реализация на дипломирания учител като професиона-
лист в педагогическите структури (Колева, 2009). в този контекст може да 
се обобщи съществената роля на детската градина като партньор на уни-
верситета в подготовката на бъдещите учители и да се синтезират няколко 
предложения като отговор на ангажираността на учителите наставници:

1. Като организационна форма за повишаване на квалификацията на 
педагогическите специалисти да се предвиди и допълни в норма-
тивните текстове – едногодишна работа като „учител наставник“. 

2. в нормативните текстове да се допълни възможност за получа-
ване на удостоверение за представяне на добри практики пред 
стажант-учители и/или за изпълнение на функциите като „учител 
наставник“.

3. за работа като учител наставник за периода на атестиране на учи-
теля да се присъжда 1 кредит.

4. по преценка на педагогическия съвет и директора на детската гра-
дина учител наставник да може да бъде и „учител“.
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5. детските градини да отворят врати за студентите, като им осигу-
рят възможности за обучение, ориентирано към общността, а уни-
верситетът да го инкорпорира като проактивен процес в учебните 
програми на различните педагогически специалности.

партньорските дейности между университетите, осъществяващи 
процес на обучение на детски учители, и детската градина са съществено 
условие не само за качеството на тяхната подготовка като професионални 
педагози, но и много важни за осигуряване на образователното простран-
ство с квалифицирани педагогически кадри. то е от съществено значение 
както за повишаване статуса на учителската професия, така и за инвести-
цията в качеството и развитието на педагогическите специалисти (стра-
тегическа рамка за развитие на образованието, обучението и ученето в 
република българия). 
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Резюме: публикацията разглежда предпоставките за развитие на ме-
дийна грамотност у децата в предучилищна възраст. с цел ясното разбиране 
на тезата се дефинират понятията „медийна грамотност“ и „медийна педа-
гогика“. ранната възраст, в която децата започват да използват дигитални 
устройства, и медийният облик (телевизия, радио, компютърни игри, кино, 
музика и пр.) на света, в който израстват, водят до необходимост от запозна-
ване със същността и възможностите, предоставени от тази нова и разшире-
на виртуална реалност в интернет пространството. в подкрепа на тезата за 
ролята на ранното медийно ограмотяване са и заложените в изискванията за 
предучилищно образование компетентности, предполагащи усвояването на 
базисни знания по медийна грамотност, които включват умения за ползот-
ворно и безопасно боравене с неограничения поток от информация и ресур-
си. и не на последно място – създаването на навици у децата за прилагането 
на медийната грамотност – като средство и среда за учене, ключова за из-
граждането на медийно осъзнати личности.

Ключови думи: медийна грамотност, медийна педагогика, предучилищ-
но образование, деца

MEDIA LITERACY AND PRESCHOOL EDUCATION

Assist. Prof. katya Stoyanova
Sofia University “St. Kliment Ohridski”

Faculty of Educational Studies and the Arts
Department of Preschool and Media Pedagogy

Abstract: the publication examines the prerequisites for development of me-
dia literacy in children of preschool age. For a better understanding of the thesis, 
the terms “media literacy” and “media pedagogy” are defined. the early age at 
which children begin to use digital devices, as well as the media-focused outlook 

mailto:kdstoyanov@uni-sofia.bg


347

of the world (television, radio, computer games, cinema, music, etc.) in which 
they grow up lead to the need for learning about the nature and opportunities 
provided by this new and augmented virtual reality on the internet. the thesis 
on the role of early media literacy is supported by the competencies defined by 
the requirements for preschool education; they require the acquisition of basic 
knowledge of media literacy, including skills for effective and safe managing of 
the unlimited flow of information and resources. last but not least, creating hab-
its in children for the application of media literacy – as a means of learning and 
environment for learning – is a key point for building media-aware personalities.

Keywords: media literacy, media pedagogy, preschool education, children

Увод

Медиите са същината на нашата опитност, сърце-
вината на способността или неспособността ни да 
разбираме смисъла на света, в който живеем. 

Silverstone (1999)

Медийната среда и нейното интензивно развитие в голяма степен пре-
допределят динамиката на понятието „медийна грамотност“. ако в края 
на миналия и началото на този век се приемаше синтезираната дефини-
ция – достъп, анализ, оценка и разпространение на медийни съобщения 
(international communication association,1992; livingstone, 2005), то днес 
тя бива разширявана и актуализирана, така че да отговаря на темпа на про-
мените в медийното пространство. децата се раждат, развиват и живеят в 
свят, който е заобиколен, а вече и доминиран от медиите, затова и ученето 
за и чрез тях изисква по-голямо внимание и отношение още от ранна дет-
ска възраст. игнорирането или забавянето на ограмотяването в този важен 
етап на начално съприкосновение с медийни продукти би могло да по-
стави впоследствие педагозите, родителите и обществото в позицията на 
постоянно коригиращи евентуалните негативни последици от неправилни 
или вредни навици. основната задача на медийната грамотност за деца 
се състои в това да ги запознае и научи как креативно, забавно, полезно 
и безопасно да използват медиите, което може да ги мотивира и улесни в 
образователния процес и личностното им развитие.

Медийната грамотност и децата

понятието „медии“ (media), което е формата за множествено число на 
думата „медиум“ (medium), в превод от латински означава „средство“, т.е. 
бихме могли да приемем медиите като средство за комуникация или инди-
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ректна форма на комуникация, тъй като в своята същност те са селективна 
версия на реалността. всички видове традиционни и нови медии (вестни-
ци и списания, радио, телевизия, кино, видео, компютърни игри, книги, 
фотография, аудио записи, интернет и др.) са вид опосредствана кому-
никация, която борави със специфични изразни средства, представяйки 
ни медиизирана версия, или репродукция, на света (buckingham, 2007). 
в различните периоди от развитието на обществото функционалната гра-
мотност, отнасяща се изключително до днешното разбиране за медийната 
грамотност, може да разгледаме в схемата, предложена от Катя Михайлова 
(2011), която определя наименованията на този вид грамотност през вре-
мето в следния ред: първична грамотност през XVii в. (умения за четене 
и писане), графична грамотност през XiX в. (кодиране и декодиране на 
словесно или визуално съобщение в графичен контекст), аудио-визуална 
грамотност през XX в. (способността за отговорно участие в социална 
комуникация чрез аудио-визуални изразни средства), дигитална или ин-
формационна грамотност през XX–XXi в. (включваща три умения: 1. 
информационно ориентиране, 2. технически умения и адаптиране към 
мрежовата логика, 3. комплекс от социални умения като предпоставка за 
изграждане на социално приемлив стил на поведение в дигиталната ко-
муникационна среда), медийна грамотност през XXi в. (гражданска и 
функционална грамотност на XXi в. – личностна реализация, гражданска 
култура, социална адаптация и интеграция). Медийната грамотност съ-
бира в себе си всички останали видове грамотности, което я превръща в 
една изключително богата, но и сложна материя за кратко и ясно дефини-
ране, за преподаване и за овладяване от обучаемите; това е процес, който 
в най-добрия случай би могъл да продължи през целия живот.

Медийните текстове често комбинират няколко „езика“ или форми 
на комуникация – визуални изображения (статични или движещи се), 
аудио (звук, музика или реч) и писмен език. Медийното образование по 
тази причина цели да развие широкоспектърна компетентност не само по 
отношение на печатните, но също и за останалите символни системи от 
изоб ражения и звуци. тази компетентност често се описва като форма на 
грамотност и се поддържа мнението, че в модерния свят „медийната гра-
мотност“ е толкова важна за младите хора, колкото и традиционната гра-
мотност (buckingham, 2007). универсалността на някои от езиците, които 
медиите използват: звуци (говорна реч, музика и др.), образи (статични и 
движещи се) и пр., предоставят неограничен ресурс за целите на медий-
ното ограмотяване за различните нива и възрастови групи, а символните 
средства, с които боравят, биха могли да бъдат от всички сфери на човеш-
кия живот. 
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Медийната среда, в която съвременните деца израстват, от една стра-
на, повлиява на тяхното разбиране за света, а от друга – децата повлияват 
на динамиката и облика ѝ чрез честотата и вида на своята активност. спо-
ред английския учен и изследовател дейвид бъкингам децата отдавана не 
са пасивна страна и по-същественото е, че индустрията, която произвежда 
медийни продукти, е наясно с това, от което следва, че тя разбира техните 
нужди и желания, но би могла да се възползва от водещата роля на децата 
като активна аудитория. 

Медийната грамотност може да бъде определена като възможност за 
достъп и умения да се анализират и оценяват изображения, звук и посла-
ния, които получаваме от медиите, което предполага определено ниво на 
медийна компетентност – както по отношение на разширяване на позна-
нието, така и за нуждите на общуването (данов, 2020). Целта е децата да 
се научат активно да търсят и намират достоверна информация, да раз-
полагат с необходимите познания как да се справят с различни казуси и 
проблемни ситуации. и тъй като достъпът и техническите умения, които 
са задължителни условия за развитието на медийна грамотност, отбеля-
заха значителен ръст от началото на 2020 г., се стигна до широко навли-
зане на дистанционното обучение и употребата на технически ресурси от 
страна на образователните институции. този процес до известна степен 
доведе до така желаното, но по принуда ускорено развитие в областта на 
медийната педагогика, поставяйки на дневен ред и заплахите, които крие 
за неподготвените ползватели (в това число не само децата, но и част от 
родителите и педагозите). детската аудитория е пример за високо уязвима 
публика, поради което отношението към нея е атестат за нивото на ме-
дийната грамотност на участниците в комуникационния процес (Михай-
лова, 2011). улеснените от функционална и финансова страна достъп и 
употреба на технически средства благоприятстват развитието на медийна 
грамотност, но за постигането на по-високи, устойчиви и широкомащаб-
ни резултати се изисква ясно разбиране на нейната същност от учители, 
родители и обществото; както и въвеждането ѝ в програмата на децата от 
предучилищна възраст. 

Медийната педагогика и децата

педагогиката се дефинира като теория и практика за създаване на 
обучителен опит, позволяващ усвояването на знания, умения и положи-
телни нагласи, на компетенции по отношение на някакво научно поле – по 
ефективен, резултатен и привлекателен за обучаемите начин. а конкретно 
медийната педагогика, която в англоезичната литература по-често се обо-
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значава като медийно образование или медийни науки (media education/ 
media studies), изучава начините, по които функционират дигиталните ме-
дии, възможностите за възпитание, учене, преподаване и развитие, както 
и особеностите на целия социален контекст, в който се създава, разпрос-
транява и употребява медийното съдържание (данов, 2020а).

датският професор по медийна педагогика ларс Квортруп определя 
медийната педагогика като съвкупност от медийно образование – учене 
за медиите, медийна социализация – образованието в контекста на ме-
дийното общество, в което децата са медийни ползватели, т.е. в някаква 
степен са медийно социализирани; и образователни медии – създаване и 
използване на медиите с образователни цели. той дефинира медийната 
педагогика като теория за образованието: 1) за медиите; 2) в средата на 
медиите и медийното общество; 3) чрез конкретно създадени за целта ме-
дии. в контекста на образованието въобще е и дилемата, т.нар. парадокс 
на образованието – да се повлияе на обучаемите, така че да бъдат скептич-
ни за външно влияние (Qvortrup, 2007), което допълнително усложнява 
процеса.

използването на медийните средства за целите на обучението озна-
чава, че в главата на създателите на даден медиен продукт съществува 
„картина“ – краен резултат, която обучаемите следва да видят; но особено 
децата е по-вероятно да интерпретират „картината“ по различен начин, 
като тяхната „картина“ напълно да се различава от онази на първоизточ-
ника (данов, 2016). тази вариативност на крайния резултат в процеса на 
медийното обучение е естествена и се дължи на: 1) богатството от техни-
чески възможности на медиите, с които обучаемите разполагат и ползват 
(понякога различни от тези на учителя); 2) творческия характер и израз-
ни средства на медиите и медийните продукти и 3) медийната комуника-
ция, която допълва традиционната в процеса на педагогическото взаимо-
действие.

Предучилищното образование и медийната грамотност

съвременната образователна система има за цел развитието у деца-
та и учениците на компетентности, които се „определят като съвкупност 
от знания, умения, нагласи и отношения, придобиващи се в процеса на 
обучение“, а на играта се отрежда основна роля за постигане на обра-
зователните цели в предучилищна възраст. играейки, децата се учат да 
мислят критично, да се справят с проблеми, да поемат отговорност, да 
вземат решения, да бъдат инициативни, да творят и да работят в екип. в 
предучилищна възраст детето развива умението да наблюдава, при кое-



351

то, „поставено в проблемна ситуация, то се подготвя за прилагане на из-
следователски подходи и за изказване на предположения и хипотези, из-
ползвайки интегрирани средства“, поставяйки по този начин основите на 
проблемнобазираното и резултатноориентирано учене в предучилищна 
възраст (Компетентности и образование, 2019).

използването на технологиите е в състояние да даде възможност за 
по-различни, игрови и по-близки до децата форми на педагогическо вза-
имодействие. ако трябва да обобщим предимствата от развитието на 
целенасочени базови умения, нагласи и навици у децата за придобиване на 
медийна грамотност, то те биха били следните: 

• намаляване нуждата от коригиране на погрешни навици у децата 
във взаимодействието им с медийни продукти и социални мрежи;

• възпрепятстване възникването на конфликт със семейните или 
общностни ценности на детето и улесняване на учителите в из-
граждането на медийна грамотност, тъй като медийните продукти 
за деца (игрални или анимационни филми; литературни произве-
дения; музика и песни; игри, включително компютърни и пр.) са 
„по-безопасни“ инструменти за медийно ограмотяване, поради 
факта че са специално създадени за тях, а и произведенията за деца 
обикновено са базирани на истории с участието на измислени ге-
рои, които не са човешки същества;

• естествено прилагане на т.нар. междупредметни връзки поради 
естеството на обучение и изучаван материал в предучилищна въз-
раст;

• възможност децата да участват в извънкласни дейности, напри-
мер посещение на театър, кино, музей и др., които могат да бъдат 
основа на педагогическа ситуация за развитие на медийна грамот-
ност;

• създаване на полезни навици у децата за ползотворна и безопасна 
употреба на медиите: децата ги използват в контролирана среда 
като възможности за комуникация, творческа изява, намиране на 
информация и др.;

• намаляване на т.нар. дигитално разделение сред децата, дължа-
що се на недостатъчна техническа обезпеченост, липса на интер-
нет връзка, недостиг на знания и умения за употреба на медийни 
ресурси и др.;

• осигуряване на необходимото пространство за учене по интереси 
чрез вплитане на игровия компонент, характерен за педагогическо-
то взаимодействие в предучилищна възраст.
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Родителите и учителите в медийното ограмотяване на децата

развитието на компетенции в областта на медийната грамотност е 
ключов приоритет за образованието в целия съвременен свят, особено 
след март 2020 г., когато поради пандемичната обстановка медиите се 
превърнаха в основен инструмент за комуникация. важността на медий-
ната грамотност присъства във все повече международни и национални 
официални документи, изискващи развитието ѝ както във всички нива на 
образованието, така и като съществен елемент от длъжностните харак-
теристики на голяма част от професиите, включително и на учителска-
та (данова и данов, 2022). според немските изследователи на медийна-
та компетентност тя е способност за разглеждане на медиите в тяхното 
разнообразие и възможности, така че да бъдат използвани рефлексивно и 
критично, като се акцентира най-вече на педагогическия аспект и по-мал-
ко на технологичните им характеристики (ангелов, 2016).

Медиите са едновременно и среда, и средство за усвояване на позна-
ние, поради което медийната грамотност се приема като едно от основни-
те права и важно условие за свободата и възходящото развитие на всеки 
човек (данов, 2020). в този смисъл, както и според естеството на пред-
училищната възраст, разбирането на важността и значението на медийната 
грамотност от всички участници в образователния процес е от съществе-
но значение. за да се постигне положителен резултат, е желателно да има 
съпричастност от страна на родителите, които са фактор във възпитанието 
и образованието на децата и със своите действия биха могли да възпре-
пятстват или да подпомогнат усилията на учителите, затова работата и с 
тях под формата на конкретни указания и напътствия би улеснила тяхната 
задача.

Заключение

според част от изследователите от края на миналия век предвиждани-
ята за новите технологии и по-специално за компютъра са, че ще „взривят“ 
училището (напр. Papert, 1984), други са на мнение (напр. Postman, 1983), 
че детството, което познава голяма част от сегашното население на света, е 
на път съвсем да изчезне (buckingham, 2007a). несъмнено е, че технологи-
ите дават възможност за по-лесна, по-бърза комуникация, създават условия 
за по-достъпна, спонтанна и неформална среда на учене – примери за това 
са дистанционното и домашното обучение. данните от редица изследвания 
показват, че използването на възможностите на дигиталните медии, въпре-
ки високия процент по отношение на честотата, е за сметка на ниския про-
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цент по отношение на възможности и разнообразие, което следва да бъде 
обект на изследване и развитие в наши дни. истина е, че съвременните 
медии в много голяма степен предопределят облика на днешното детство, и 
ролята на медийната грамотност е от съществено значение за личностното 
развитие на децата. и както председателят на eaVi (european association for 
viewers interests) – паоло челот, споделя в изказванията си пред европей-
ския парламент – инвестирането в развитието на медийна грамотност озна-
чава инвестиране в хората: тяхното овластяване, информираност, подобря-
ване на условията им на живот и работа, поемане на лична отговорност за 
действията, които осъществяват във и извън виртуалното пространство, т.е. 
превръщането им в осъзнати граждани на света.
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Резюме: статията разглежда предизвикателствата и перспективите при 
формиране на дигитална образователна среда в системата на предучилищ-
ното образование в българия. интензитетът на прилагане и използване на 
информационните и комуникационните технологии в различните области 
от дейността на съвременния човек налага качествено нови изисквания към 
средата на взаимодействие в детската градина, в основната на която стои 
концепцията за смисленото интегриране на дигиталните технологии в про-
цеса на обучение, превръщайки ги в средство за създаване на условия за 
изграждане на подходяща образователна среда и постигне на по-високи об-
разователни резултати.

необходимостта от дигитална образователна среда се подчертава от 
приемствеността между училището и детската градина. навлизането на обу-
чението от разстояние в електронна среда (орес) в училищата, ежедневно-
то използване на компютърни технологии и интернет ресурси в подкрепа на 
образователния процес позволяват прилагането на разнообразни методи и 
средства за работа. в тази връзка предучилищната институция като носител 
на култура и знание следва да постави добра основа и да създаде подходя-
ща съвременна среда за обучение, подготвяйки децата за прехода от дет-
ската градина към началното училище. дигиталната образователната среда 
в предучилищната институция е дефинирана като отворена педагогическа 
система, насочена към формиране на творчество, интелектуално и социал-
но развитие на детската личност чрез умелата интеграция на дигиталните 
инструменти – компютри, лаптопи и таблети, интерактивни екрани, камери, 
оборудване за програмиране, роботика и други видове цифрови технологии.

смислената интеграция на съвременните информационни и комуни-
кационни технологии при реализирането на педагогическите ситуации в 
детската градина е едно от основните предизвикателства при формиране-
то на иновативната среда за взаимодействие. прецизността по отношение 
на продължителността на използването им, подборът на подходящи според 
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възрастовите особености на децата дигитални образователни ресурси и 
средства, както и създаването на конкретни методически насоки за работа в 
дигитална образователна среда също са предизвикателство, стоящо на дне-
вен ред пред лидерите на образователните институции и педагогическите 
специалисти.

технологичната обезпеченост и политиката на предучилищната об-
разователна институция в посока насърчаване използването на дигитални 
технологии в процеса на педагогическо взаимодействие с децата се оказват 
категоричен императив при формирането на необходимата за съвременни-
те поколения дигитална образователна среда. техническата и технологич-
ната обезпеченост в образователното пространство на възрастовите групи 
в детската градина, създаването на единно информационно образователно 
пространство за комуникация са в контекста на смела перспективна гледна 
точка.

Ключови думи: дигитална образователна среда, дигиталните техноло-
гии, предучилищно образование, дигитална компетентност 

THE DIGITAL EDUCATIONAL ENVIRONMENT  
IN kINDERGARTEN – CHALLENGES  

AND PROSPECTS

Assist. Borislava Ivanova 
University of Veliko Tarnovo

Faculty of Pedagogy
Department of Preschool Pedagogy

Abstract: the article examines the challenges and prospects for the forma-
tion of a digital educational environment in the system of preschool education in 
bulgaria. the intensity of application and usage of information and communi-
cation technologies in various fields of modern human activity imposes qualita-
tively new requirements on the environment of interaction in kindergarten, which 
should be based on the concept of meaningful integration of digital technolo-
gies in the learning process, turning them into a means of creating conditions for 
building an appropriate educational environment and achieving higher education-
al results.

the need for a digital educational environment is emphasized by the con-
tinuity between school and kindergarten. the introduction of distance learning 
in the digital environment in schools, as well as the daily use of computer tech-
nology and internet resources to support the educational process allow for the 
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application of various methods and tools. in this regard, the preschool institution, 
as a bearer of culture and knowledge, should lay a solid foundation and create an 
appropriate modern learning environment to prepare children for the transition 
from kindergarten to primary school. the digital educational environment in the 
preschool institution is defined as an open pedagogical system aimed at the for-
mation of creativity, intellectual and social development of the child’s personality 
through the skilful integration of digital tools – computers, laptops and tablets, 
interactive screens, cameras, programming equipment, robotics, and other types 
of digital technologies.

the meaningful integration of information and communication technologies 
in the realization of pedagogical situations in the kindergarten is one of the main 
challenges in the formation of such an innovative environment for interaction. 
Precision in terms of the duration of their use, the selection of age-appropriate 
digital educational resources and tools, as well as the creation of specific meth-
odological guidelines for working in digital educational environments are also a 
challenge on the agenda of educational institution leaders and pedagogical spe-
cialists.

technological security and the policy of the preschool educational institu-
tion in the direction of promoting the use of digital technologies in the process 
of pedagogical interaction with children prove to be a definite imperative in the 
formation of the digital educational environment necessary for modern gener-
ations. technical and technological sufficiency in the educational space of the 
age groups in the kindergarten, as well as the creation of a unified information 
educational space for communication are both viewed in the context of a bold 
perspective.

Keywords: digital educational environment, digital technologies, preschool 
education, digital competence.

Въведение

развитието на обществото е неразривно свързано с научно-техничес-
кия прогрес. свидетели сме на интензивни промени във всички сфери 
на човешката дейност, включващи интегрирането на технологични тен-
денции и открития в областта на изкуствения интелект (al), нанотех-
нологиите, роботиката, добавената (ar) и виртуалната реалност (Vr), 
които подкрепят иновациите в световен мащаб. постиженията на науката 
и техниката неизменно водят и до промяна в традиционното тълкуване 
на образователната парадигма, превръщайки я в динамично развиващо 
се понятие. една от основните концепции, върху които е насочено вни-
манието, е смисленото интегриране на дигиталните технологии в про-
цеса на обучение, превръщайки ги в средство за създаване на условия за 
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изграждане на подходяща образователна среда, която е ,,цялост от спе-
циално организирани педагогически условия за развитие на личността“ 
(Конакчиева 2015: 249), отговаряща на нуждите на съвременните поколе-
ния подрастващи.

Необходимост от дигитална образователна среда

използването на информационните и комуникационните техноло-
гии промени начина, по който членовете на обществото комуникират по-
между си. интензитетът на промените ,,в съвременното информационно 
общество обуславя прилагането на иновативен подход в образованието“ 
(попова 2021: 120), чиято концепция е в подкрепа на интерактивното 
взаимодействие между участниците в образователния процес с цел по-
вишаване качеството на обучението. за децата в предучилищна възраст 
когнитивните, изследователските и игровите дейности с помощта на ди-
гиталните средства са ежедневни атрактивни занимания, достъпен начин 
за придобиване на нови знания, умения и отношения. в този контекст 
,,учителят освен нова организация на времето и пространството трябва да 
изгради условия за активна и интерактивна образователна среда, в която 
се прилагат активни и интерактивни методи“ (пак там).

благодарение на ,,съчетаването на възможностите на цифровите ме-
дии с човешките сетива традиционната образователна среда се трансфор-
мира. тя функционира като многокомпонентна структура, която свързва 
участниците в образователния процес посредством разнообразни матери-
ално-технически и педагогически ресурси. Качеството ѝ се определя от 
степента, в която са обезпечени образователните възможности на всич-
ки участници в педагогическия процес. осигуряването му е обвързано с 
промяна на формите и методите на обучение, с усъвършенстване на ди-
дактическите средства, с трансформиране на взаимодействието между 
педагогическите субекти, с промотиране на нови образователни ресурси“ 
(Конакчиева 2020: 77).

дигиталните инструменти са средство за постигне на по-високи об-
разователни резултати, в контекста на ,,дигиталната епоха играят ролята 
на ключов инструмент за усъвършенстване на образованието и гарантира-
не на неговото качество, което е в основата на просперитета на високотех-
нологичните общества. интегрирането им в педагогическите ситуации в 
детската градина е инвестиция в бъдещето, която ще промени съществено 
параметрите на педагогическото взаимодействие и средата на неговото 
протичане. синергията им с играта е иновация с комплексен развиващ 
ефект, мултиплициран чрез новите стимули за изследване и преобразува-
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не на заобикалящия природен свят. те задават вектора на детското само-
развитие и самоусъвършенстване в контекста на модерното образование в 
дигиталния век“ (Karaivanova-Konakchieva, 2021: 260).

образователният процес в детската градина може да бъде определен 
и като предаване на опит от едно поколение на друго, но съвременните 
информационни технологии дават възможност за осъвременяване на 
този модел за предаване на информацията с помощта на подходящ софту-
ер и съвременни модели за обучение.

необходимостта от дигитална образователна среда се подчертава и 
от приемствеността между училището и детската градина. навлизането 
на обучението от разстояние в електронна среда (орес) в училищата, 
ежедневното използване на компютърни технологии и интернет ресурси 
в подкрепа на образователния процес позволяват прилагането на разно-
образни методи, форми и средства на работа. в тази връзка предучи-
лищната институция като носител на култура и знание следва да постави 
добра основа и да създаде подходяща съвременна среда за обучение, под-
готвяйки децата за прехода от детската градина към началното училище.

Дигиталната образователната среда в предучилищната институция 
е отворена педагогическа система, насочена към формиране на творчест-
во, интелектуално и социално развитие на детската личност чрез умелата 
интеграция на дигиталните инструменти – компютри, лаптопи и таблети, 
интерактивни екрани, камери, оборудване за програмиране, роботика и 
други видове цифрови технологии.

Дигиталните ресурси се отнасят към цифровото съдържание, използ-
вано съвместно с децата както онлайн, така и посредством приложения 
или подходящ образователен софтуер за инсталиране. ефективното им из-
ползване открива нови възможности и перспективи за развитие на пред-
училищното образование като цяло, променя дидактичните средства, ме-
тодите и формите на развитие и възпитание, влияе върху педагогическите 
технологии, трансформирайки традиционната образователна среда в ка-
чествено нова – дигитална образователна среда. създаването ѝ е сложен, 
многостранен, ресурсоемък процес, в който участват както деца, учители, 
родители, така и администрацията на образователната институция и кой-
то води след себе си редица предизвикателства и перспективи.

Предизвикателства и перспективи пред съвременната 
дигитална образователна среда

създаването на система от условия за когнитивно, интелектуално, 
творческо развитие на децата е една от многото приоритетни задачи за 



359

системата на предучилищното образование, които лесно биха могли да се 
реализират благодарение на добрата методическа подготовка на учители-
те и умелото използване на съвременните информационни и комуника-
ционни технологии, което спомага за повишаване нивото на конкуренто-
способност на предучилищните образователни институции.

Интеграцията на дигитални технологии при реализирането на педа-
гогическите ситуации в детската градина през последните години е обект 
на широк обществен дебат. имплементирането им по подходящ начин и 
с конкретна педагогическа цел е предизвикателство в системата на пред-
училищното образование.

Прекомерното им и недозирано използване е едно от основните 
предизвикателства не само пред образователната институция, но и в се-
мейството. размислите следва да са в посока не дали децата да използват 
цифровите технологии, което ще послужи за основа на добрата дигитал-
на компетентност и познавателна активност, а целта на взаимодействи-
ето им с тях, в основата на която да стоят подходящи за възрастовите 
особености дигитални образователни ресурси и средства. необходимо 
е критично проучване и преразглеждане на начините, по които децата из-
ползват и се ангажират с технологиите както у дома, така и в образовател-
ните институции. телевизионните приемници, заемащи централно място 
в образователното пространство на групите в детската градина, следва да 
бъдат използвани единствено с педагогическа цел – за споделяне на диги-
тални дидактични материали.

в контекста на смислената интеграция на цифровите технологии като 
важен приоритет, но и предизвикателство, се превръща създаването на 
конкретни методически насоки за работа в дигитална образователна 
среда в условията на педагогическо взаимодействие с деца от предучи-
лищна възраст.

разработването на учебни помагала и методически ръководства за 
професионална подкрепа по отношение на педагогическото използване 
на дигиталните технологии ще е от съществено значение за създаването 
на съвременна работна среда и професионално усъвършенстване на педа-
гогическите специалисти от системата на предучилищното образование.

предизвикателство представлява и обособяването на подходяща ди-
гитална образователна среда при работа с деца от уязвими групи, както 
и такива със специални образователни потребности, специфични обу-
чителни трудности и дефицити. такава среда предоставя възможност 
на педагога едновременно да обучава деца с различни способности, въз-
можности и социален статус, като изгради образователни дейности въз 
основа на индивидуалните характеристики и особености на всяко дете. 
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съществуват редица софтуерни продукти, осигуряващи подходящи усло-
вия за взаимодействие с децата, достъпни за работа в специализираните 
центрове, но такива рядко има осигурени в детските градини. използва-
нето и прилагането им изискват високо ниво на дигитална компетентност 
и методическа подготовка.

в периода от 2018 до 2022 г. педагогическите специалисти от сис-
темата на предучилищното и училищното образование участваха в ква-
лификационно-образователни курсове по проекти на Министерството на 
образованието и науката, финансирани по оперативна програма „наука и 
образование за интелигентен растеж“ с цел повишаване на дигиталните 
им компетенции в посока създаване на съвременна образователна среда. 
Промяната на нагласите и пречупването на стереотипите по отноше-
ние на смислената интеграция на дигиталните технологии в контекста 
на съвременната образователна среда продължават да са на преден план 
като предизвикателство.

Технологичната обезпеченост и политиката на предучилищната 
образователна институция към насърчаване използването на дигитални 
технологии в процеса на педагогическо взаимодействие с децата се оказ-
ват категоричен императив при формирането на необходимата за съвре-
менните поколения дигитална образователна среда.

шест поредни години националната програма „информационни и 
комуникационни технологии (иКт) в системата на предучилищното и 
училищното образование“ дава възможно за подпомагане на образовател-
ните институции, включващо ,,предоставяне на преносими компютри и 
комплекти за интерактивно обучение (интерактивна дъска и късофокусен 
проектор с компютърен модул) на детски градини за въвеждане на иКт в 
предучилищното образование“ (нп иКт 2021: 6).

в контекста на дейностите по програмата през 2021 г. в подкрепа на 
всяка детска градина на бюджетна издръжка по дейност 6.2. закупуване 
на интерактивно мултимедийно оборудване или иновативен хардуер за 
институциите от системата на предучилищното образование имаше въз-
можност да кандидатства за ,,един преносим компютър или един комплект 
за интерактивно обучение през онлайн платформата на Мон за кандидат-
стване по национални програми за развитие на образованието – 2021 г.“. 
програмата поставя следното изискване за кандидатстване: ,,детски гра-
дини, получили средства или техника по програмата през 2018, 2019 и 
2020 година ще участват в класирането само ако разполагат с филиал, за 
който кандидатстват, или при наличие на неразпределена след първона-
чалното класиране техника“ (пак там).
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изборът, който трябваше да направят детските градини между ,,един 
преносим компютър“ или ,,един комплект за интерактивно обучение“, е 
парадоксален за целта на програмата, а именно: ,,подобряване качеството 
и възможностите за електронно обучение в системата на предучилищно-
то и училищното образование, достъп до съвременни информационни и 
комуникационни технологии, внедряване на иновативни съвременни обу-
чителни методи и създаване на условия за обучение на педагогическите 
специалисти за ползването им“ (пак там: 3).

за да бъде създадена съвременна дигитална образователна среда в 
предучилищната образователна институция, приоритетна задача като 
перспектива за Министерството на образованието и науката следва да 
бъде подсигуряването на необходимата техническа и технологична обез-
печеност в образователното пространство на възрастовите групи в 
детската градина.

Свързано с бъдещето е и създаването на единно информационно об-
разователно пространство с цел подобряване работата на ръководители-
те на детски градини и преподавателския състав, включващо:

• осигуряване на единна информационна платформа за взаимо-
действие между всички участници в образователния процес (по 
време и след обявяване на извънредно положение);

• осигуряване на безплатен достъп на всички участници в образо-
вателния процес до набор от подходящи за всяка възрастова група 
дигитални образователни ресурси;

• възможност за преминаване към работен процес изцяло без хартия;
• създаване на условия за по-нататъшно развитие на информацион-

ното пространство на предучилищната институция. 

Заключение

за осигуряване на високо качество и достъпност на предучилищното 
образование е необходимо да бъде създадена съвременна дигитална об-
разователна среда, която да подготвя младото поколение за живот в бързо 
променящото се информационно общество и да позволява създаването на 
система от условия за когнитивно, интелектуално, творческо развитие на 
подрастващите. изпълнението на тази задача включва промяна на кому-
никативната ситуация в образователния процес, прилагане на компетент-
ностен подход и използване на интерактивни технологии за обучение, по-
ставяйки основите на ученето през целия живот.
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ОТ ПРЕДУЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ

гл. ас. д-р Красимира Петрова
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Резюме: предучилищното детство е период, в който се поставят осно-
вите на хармонично развитата детска личност – физически здрава, закале-
на, жизнерадостна и духовно богата. здравето на децата зависи от редица 
фактори, сред които основна е двигателната активност. задоволяването на 
естествената потребност за възрастта от движения подобрява обмяната на 
веществата и дейността на органите, повишава съпротивителните сили към 
неблагоприятните условия на заобикалящата среда. правилно проведената 
двигателна дейност в седмичния и дневния режим допринася за всестран-
ното развитие на децата – физически, функционално, интелектуално. 

основополагащо начало и предпоставка за качествено физическо въз-
питание има организацията на педагогическата среда, разбирана в най-ши-
рок смисъл. тя насочва към разгръщане на детската индивидуалност, към 
свободна изява, към движение и към игра. средата е тази, която подпомага 
съвременните деца и възрастните за ефективно осъществяване на предучи-
лищното физическо възпитание.

предучилищният педагог не само обучава децата, но се включва в тех-
ния живот, като го организира и ръководи отделните дейности, като се съо-
бразява с потребностите и социалната насока на детското общество. отно-
шението на учителя към организацията на средата е важно за планирането и 
успешното реализиране на физическото възпитание на децата. атрактивна-
та, добре структурирана педагогическа среда оставя трайни следи в живота 
на децата, допринася за позитивно, обществено приемливо поведение, уве-
личава тяхната мотивация и интерес към двигателната активност. от значе-
ние за организирането на образователното пространство е къде се провежда 
физическото възпитание на децата – на закрито (физкултурен салон, зани-
малня) или на открито. средата трябва да се използва ефективно. необхо-
димо е прилагането на гъвкав подход при организиране на учебното прос-
транство, на обособяване на места за дейност по собствен избор на децата, 
на места за задоволяване на различни потребности от двигателна активност. 

mailto:krasipetrova@abv.bg
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съвременните потребности от достъпна образователна среда, която да е в 
съответствие с детските индивидуалности и многообразие, поставят редица 
предизвикателства пред предучилищните специалисти относно нейния ди-
зайн. той предполага организиране на пространство, предоставяне на много 
възможности за подготовка на децата, където да се удовлетворят техните 
потребности и интeреси.

Ключови думи: дизайн на образователната среда, детска градина, деца, 
физическо възпитание.

DESIGN OF THE EDUCATIONAL ENVIRONMENT 
FOR PHYSICAL ACTIVITY OF PRESCHOOL AGE 

CHILDREN

Chief Assist. Prof. krasimira Petrova, PhD
St. Cyril and St. Methodius University of Veliko Tarnovo

Faculty of Pedagogy
Department of Preschool Pedagogy

Abstract: Preschool childhood is a period during which the fundamentals 
of a harmoniously developed child’s personality are laid – physically healthy, 
hardened, cheerful and spiritually rich. children’s health depends on a number 
of factors, the most important of which is physical activity. Satisfying the natural 
for this age need for movement improves metabolism and the function of organs, 
increases resistance to adverse environmental conditions. Properly conducted 
physical activity in the weekly and daily routine contributes to the all-round de-
velopment of children – physically, functionally, intellectually.

the fundamental beginning and precondition for quality physical education 
is the organization of the pedagogical environment, viewed in the broadest sense. 
it focuses on the development of children’s individuality, free expression, move-
ment and play. this environment is the one that helps modern children and adults 
to effectively implement preschool physical education.

the preschool pedagogue not only educates children but is also involved 
in their lives by organizing and leading the individual activities, taking into ac-
count the needs and social direction of the children’s society. the teacher’s at-
titude toward the organization of the environment is important for the planning 
and successful implementation of physical education of children. an attractive, 
well-structured pedagogical environment leaves lasting traces in children’s lives, 
contributes to positive, socially acceptable behavior, increases their motivation 
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and interest in physical activity. the place where the physical education of the 
children is carried out – indoors (gym, study hall) or in the yard – is important for 
the organization of the educational space.

the environment must be used effectively. it is necessary to apply a flexible 
approach in organizing the learning space, to identify places for free choice activ-
ities, places to meet different needs for physical activity. contemporary needs for 
an accessible educational environment that is in line with children’s personalities 
and diversity pose a number of challenges to preschool professionals regarding 
its design. it involves organizing space, providing many opportunities to prepare 
children to meet their needs and interests.

Keywords: design of the educational environment, kindergarten, children, 
physical education

Дизайн на образователната среда в детската градина – 
същност и характеристики

специфична особеност при осъществяване на съвременното преду-
чилищно образование е организирането на образователната среда. тя е 
„важна основа за проява и укрепване на детското съзнание и доверието му 
към другите и света, тя е посредник между детето и възрастните, детето 
и другите деца, в нея то живее, твори и се формира като личност“ (хрис-
това, 2015: 29). в основата на разработването ѝ е нейният дизайн, като 
пространствени решения на детската занималня и архитектура. 

Цел на доклада е изследване на тенденциите при планирането и из-
граждането на дизайна на образователната среда в детската група като 
база за отглеждане, възпитание и обучение на 3–7-годишните деца и раз-
витие на техните двигателни умения.

задачите, които се поставят, са насочени към:
1. Конкретизиране на водещи принципи в изграждането на дизайна 

на образователната среда в детската градина;
2. изясняване на предпочитанията на предучилищните педагози от-

носно изграждането на образователна среда, подкрепяща двига-
телната активност на децата.

етимологията на думата „дизайн“ (design) означава замисъл, проект, 
идея, намерение, композиция, модел и т.н. в речника на чуждите думи ди-
зайнът е определен като „съвкупност от знания и сръчности на най-хуба-
вото и най-полезно оформяне на промишлени стоки; промишлена естети-
ка“ (речник, 1978: 209). Какво е дизайн на образователната среда? Какви 
са препоръките към начинаещия учител и как ефективно да конструира 
среда, която да подпомогне детската двигателна активност?
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съществуват различни интерпретации на понятието „дизайн“. спо-
ред б. арчър „дизайнът е тази област на човешкия опит, умение и знание, 
която се интересува от способността на човека да преобразува средата 
така, че да задоволи своите материални и духовни потребности“ (по Ми-
хова, 2003: 23). 

Като подход към обучението дизайнът „се фокусира върху последова-
телността на дейностите в процеса на обучение, които създават условия, 
благоприятстващи ученето“ (Михова, 2003: 27). учебното съдържание се 
разглежда във връзка с учащите се, а не като самостоятелен елемент от 
обучението. учебното съдържание в детската градина се конструира вър-
ху принципите на съответната научна област, вариантите за интеграция на 
дейностите, поставени в съответствие с индивидуалните възможности на 
децата, гъвкава организация на времето.

М. Колева определя интериорния дизайн на пространството в детска-
та група като специфичен, „осигуряващ най-добрите условия за живот, 
учене и изяви на детето“ (Колева, 2013: 53).

дизайнът на образователната среда може да се приеме като архите-
ктурно решение, външен вид. той трудно подлежи на преустройство и 
невинаги зависи от уменията на хората, които работят там. от съвремен-
ните детски градини се очаква да предлагат такава архитектурна среда, 
която да отговаря на актуалните потребности на децата и на успешното 
реализиране на педагогическото взаимодействие, т.е. да е стимулираща, 
обучаваща, подкрепяща.

дизайнът е насочен към конструирането на такова пространство, при 
което чрез съчетаване на традиционни и иновативни решения се предос-
тавя възможност на децата с желание да пребивават в детската градина, 
да се обучават, да играят и разгръщат своята индивидуалност, а на учите-
лите – да преподават. дизайнът на средата е с хуманистична насоченост и 
винаги се свързва с потребностите, които ще се удовлетворяват в процеса 
на обучението и възпитанието. тук е необходимо да се предвиди:

 − какви са физическите, социални, емоционални, интелектуални и 
други потребности на децата;

 − организираният и времево регламентиран процес на педагогическо 
взаимодействие;

 − каква е целта на образованието;
 − какви умения е необходимо да овладеят подрастващите.

дизайнът на образователната среда се обвързва с философията на 
детската градина и е насочен към научните основи на конструирането на 
пространство, което насърчава усвояването на знания и умения, подпо-
мага детските интереси и творчество, формира ценности и естетическо 
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отношение към света. „Формират се субективни критерии за оценка на 
постъпки и поведение на другите и за самооценка на собствените дейст-
вия и постижения при самоутвърждаване в ситуация или по повод на нея“ 
(Конакчиева, 2011: 152–153).

приоритетно вниманието на педагозите се насочва към определяне на 
методите и технологиите за реализиране на образователното съдържание 
и развитие на интелекта на детето. образователната среда стимулира дет-
ската самостоятелност, удовлетворява потребности, отправя послания за 
избор на дейност. изискванията към нея могат да се сведат до: „съдържа-
телност, плътност, функционалност, отвореност, интегративност, динами-
ка и разнообразие, безопасност, интимност, доверителност, естетичност“ 
(делчева и др., 2005). 

дизайнът на средата е съвкупност от познати и разнообразни вербал-
ни и невербални послания, което прави усвояването на знания и умения 
по-резултатно, ефективно и привлекателно.

при конструирането на образователната среда в детската градина е 
важно да се спазват следните изисквания:

 − да стимулира постигането на по-високи учебни резултати, да под-
помага ученето и повишава ефективността;

 − да предразполага към алтернативни решения, планиране и прило-
жение;

 − да решава проблеми и задоволява определени потребности от зна-
ния и умения; технология, която стъпка по стъпка води до решава-
нето на определена цел;

 − планиране, организиране и оценяване на дейности и средства, кои-
то са насочени към създаване на ефективна учебна среда.

Създаване на обучаваща среда, развиваща двигателната 
активност при децата от предучилищна възраст

предучилищната възраст е период на интензивно развитие и съзряване 
във всички сфери. ежедневните занимания на децата в детската градина 
налагат организацията на такова образователно пространство, което да поз-
воли на педагога да проведе организираните основни и допълнителни фор-
ми по образователните направления, както и да предостави възможност за 
самостоятелно изживяване на приятните моменти в кътовете по интереси.

дизайнът на обучението включва различни стъпки, сред които най-
важ ните се свеждат до: 

 − оценяване на потребностите;
 − последователно овладяване на умения;
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 − определяне на стратегия на обучение;
 − подбиране на подходящи средства на обучение, които да се прило-
жат в стратегията;

 − програма, по която да се обучават децата.
учителят планира средата. прави анализ на учебните потребности и 

цели, определя вида на системата на обучение, която ще удовлетвори, раз-
полага материали и пособия за действие. в своето ежедневие се налага да 
разработва, прилага, оценява и съхранява решения, които подпомагат уче-
нето. връща се назад и проверява дали всички елементи от държавния об-
разователен стандарт за формиране на детската личност са взети предвид. 
от съществено значение е да познава детето, да достигне до разбиране на 
личностна и социална програма за развитие и да се активизира потенци-
алът от дадености, нагласи отношения, потребности и пр. предвиждането 
на кът на „малкия физкултурник“ в занималнята като едно от ателиетата 
по интереси предоставя възможност за самостоятелност и творчество, за 
удовлетворяване на специфичните потребности на децата от движение и 
игра. тук те могат да затвърдят познати от ситуациите по физическа кул-
тура упражнения, да обогатят двигателните си възможности чрез използ-
ване на достъпни пособия, да затвърждават елементи от различни видове 
спорт. в това ателие е важен достъпът до различни по размер топки, въ-
женца, рингове, обръчи, кегли, ракети за тенис на маса и т.н. тук децата 
наблюдават своето изпълнение и това на своите връстници, коригират и 
подобряват поведението си. учителят присъства дискретно и направлява 
дейността на децата в съответствие с техните желания и интереси. по-го-
лямата свобода и непринуденост в организацията на дейността по избор 
въздейства за формиране у децата не само на двигателни умения, но и на 
такива като самостоятелно поставяне и устойчивост на замисъла, умение 
за самостоятелен избор на пособия за игра, самостоятелно планиране на 
своята дейност и постигане на резултат. 

за провеждане на пълноценна двигателна активност към материална-
та база е необходимо да се прилага повишена хигиена, която да осигурява 
здравословни условия за развитие на децата и благоприятна възможност 
за спортуване и игра. Мястото, където се провеждат заниманията със 
спорт (физкултурен салон или занималня), е важно да имат добър микро-
климатичен комфорт, да са добре осветени, с добър въздухообмен; пра-
вилна аерация и вентилация; ергономично и функционално обзавеждане 
с подвижна и лесно преносима мебел (при липса на физкултурен салон), 
подходящи за предучилищната двигателна активност уреди и пособия. 
препоръчително е централизирано отопление, санитарен възел и умивал-
ня, наличие на съблекалня към физкултурния салон. 
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дизайнът на обучението, включително и по физическо възпитание, е 
насочен към децата и техните актуални потребности. обръща се внима-
ние на въпроси като: Какво знаят децата до момента? Какво е необходимо 
да научат? Какви условия ще въздействат и ще подпомогнат ученето? Как 
децата ще приложат наученото в организираните и самостоятелни момен-
ти от дневната организация в детската градина? Може ли тези знания да 
послужат за прилагане в други моменти извън детската градина?

ежедневните дейности, свързани с двигателна активност (утринна 
гимнастика, подвижни игри между ситуации, физкултминутките, лого-
ритмични игри и упражнения, закалителни процедури), са значително 
улеснени, когато занималнята има пряк достъп с открито пространство – 
тераса или двор. особено внимание при отглеждане на децата може да се 
отдели на полуоткритите пространства – отворени занимални, използва-
еми покриви и вътрешни дворове. това е особено ефективно в гъсто на-
селените места, където се създават условия и организация за пълноценно 
използване на всяка минута от предоставеното време за занимания с фи-
зически упражнения. 

общото дворно пространство за децата от детската градина може да 
е композирано на основа дейности, а не по групи. това значително раз-
ширява възможностите за дейност по интереси на открито. те биха могли 
да се ползват последователно от всички групи (на ротационен принцип).

определени изисквания се прилагат и към дворното пространство на 
детската градина. препоръчително е наличието на повече зони за отдих и 
игра и за придобиване на компетентности по образователно направление 
„Физическа култура“. на децата е необходима достъпна среда с пряк кон-
такт със заобикалящата ги природа, комбинация на съоръжения за игра и 
спорт, оборудване и настилки, зелени площи и обзаведени спортни пло-
щадки.

Изводи

в резултат на проведена анкета с детски учители от 45 населени места 
се направиха следните изводи:

1. положително за предучилищното физическо възпитание е подно-
вяването на наличния инвентар на откритите дворни пространства 
и игрални площи за развитие на достъпен за децата спорт.

2. естествените потребности на детето от движение, от общуване с 
природната среда са благоприятна основа за формиране на траен 
интерес и мотивация за природосъобразен живот чрез системни 
занимания с физически упражнения и спорт.
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3. загриженост предизвиква изводът, че десетилетия след препоръ-
ка за разкриване на физкултурни салони, такива липсват в голяма 
част от детските градини в страната. причината се корени в архи-
тектурни решения и цялостна визия за детската градина.

4. липсват плувни басейни, а там, където са налични, не се използ-
ват.

5. идеята да се провежда физическо възпитание в детските занимал-
ни е неефективна. трудно е в среда, предвидена за 22–25 деца, да 
се отглеждат много повече. невъзможно е постигането на изис-
кване за съвременни решения на иновативна образователна среда, 
където да се обособят лесно достъпни кътове за самостоятелни 
и групови занимания, да се разположат системи за интерактив-
на работа (високотехнологични информационни средства, които 
подпомагат образователния процес), и едновременно тя да бъде 
гъвкава и динамична, за да се проведе безопасна двигателна ак-
тивност.

6. най-ефективна е подготовката по физическа култура в детски гра-
дини, в които има физкултурни салони.

7. засилен е интересът към самостоятелни занимания с двигателна 
активност там, където се организира дворно пространство, задо-
воляващо специфични спортни интереси на децата (футболно/
баскетболно игрище; фитнес площадка; дворни пространства за 
каране на детски велосипеди и тротинетки).

8. обогатяването на занималните с кътове за самостоятелна дейност 
за двигателна насоченост и развитие на физкултурните компетент-
ности увеличава значително престоя и избора на децата към тях.

9. предучилищните специалисти предпочитат да работят със своите 
групи на самостоятелни площадки, отколкото да отговарят за деца 
от различна възраст, които играят на общо дворно пространство.

10. очакванията на предучилищните специалисти са по посока на 
подобряване на съществуващата материалната база по физическо 
възпитание с нови уреди и пособия, изработени целесъобразно, за 
решаване на задачите, поставени в образователния стандарт.

Заключение

Физическата култура заема важно място в живота на децата и има съ-
ществено значение за тяхното многостранно развитие и усъвършенства-
не. създаването на съвременна, подобрена материална спортна база в 
детските градини е грижа на педагозите и на обществото. приоритет за 
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възрастните трябва да станат оптимизираният двигателен режим в дет-
ските градини и организирането на образователно пространство, което да 
стимулира, обогатява и удовлетворява детските потребности и интереси. 
необходимо е качествено ново отношение към физическото възпитание 
на подрастващите.
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Abstract: the present article is written based on the observation of stress, de-
nial, fatigue or indifference caused to pupils by the conventional teacher-centered 
pedagogical models. this is a model through which the teacher ceases to facilitate 
the learning process, finding it difficult to offer his/her pupils the achievement of 
the multifaceted objectives of the lesson. in this article, reference is made to the 
development, design and implementation of curricula on the subject of Physical 
education focusing on 6 year-old pupils. Furthermore, the article demonstrates 
the need to move away from a teacher-centered approach to a more constructive 
approach in the teaching of Physical education and the way in which information 
and communication technologies (ict) could be used in a complementary and 
supportive way. as a result, children will enjoy adapting to an educational sys-
tem responding to the present time, focusing on their needs while enhancing their 
motivation and urge. through innovation, the educational process is promoted 
as it creates, at an early age, an environment which emphasizes on the needs, 
interests, and emotional response of young students by engaging them in creative 
and fulfilling activities and aiding them in setting goals. this process aims at 
providing a contemporary educational model shifting from traditional methods to 
the educational needs of the 21st century.

Keywords: Physical education, teacher-centeredness, constructivism, ict, 
motivation, interactive games, nintendo Wii console
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Резюме: настоящата статия е написана въз основа на наблюдения върху 
нивата на стрес, отричане, умора или безразличие, породени у децата при 
конвенционалните педагогически модели, в центъра на които е учителят. 
това е модел, при който учителят не модерира процеса на учене и не ус-
пява да предложи на своите обучаеми възможността да постигнат много-
аспектните цели на урока. в статията е очертан процесът на разработване, 
проектиране и прилагане на учебни програми по предмета „Физическо въз-
питание“ за деца на шестгодишна възраст. в допълнение към това е показа-
на нуждата от преодоляването на подхода, фокусиран върху учителя, и на-
мирането на по-конструктивистки подход във взаимодействието в областта 
на физическото възпитание, както и начинът, по който информационните и 
комуникационните технологии (иКт) могат да бъдат прилагани като допъл-
нително помощно средство за обучение. така малките обучаеми с удоволст-
вие ще се адаптират към учебна система, която отговаря на съвременните 
условия, фокусира се върху техните нужди и същевременно повишава тях-
ната мотивация и желание за учене. посредством иновациите образовател-
ният процес се подобрява, тъй като още от ранна възраст създава среда, в 
центъра на която са нуждите, интересите и емоционалният отклик на де-
цата. тази среда се изгражда посредством ангажирането им в креативни и 
удовлетворяващи дейности и оказването на подкрепа за уменията им да си 
поставят цели. този процес е насочен към осигуряването на съвременен об-
разователен модел, който преодолява традиционните методи и отговаря на 
образователните нужди на ххІ в. 

Ключови думи: физическо възпитание, фокус върху учителя, конструк-
тивизъм, иКт, мотивация, интерактивни игри, nintendo Wii конзола
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Introduction

the educational needs of the 21st century have led the educational system 
to its forced adaptation, introducing alternative ways of approach to teaching, 
which are being called upon to replace more traditional methods and teaching 
approaches.

in this effort, the curricula of a lot of the countries worldwide have been 
reformed, taking into account the new educational approach, such as construc-
tivism, while promoting the use of technological means in the learning process, 
so that the learning objectives that pupils will achieve are fully in line with the 
requirements of the modern era.

in the present publication, the focus is on children aged 6 years and on the 
point of view in which information and communication technologies (ict) 
may have a strong presence in the Physical education curricula. ict has been 
formulating education, in modern times, creating a controlled, safe, but at the 
same time a particularly stimulating interactive and well-being environment. 
the current objectives of the Physical education course are mentioned and it 
is examined how the adoption of a child-centred and constructive teaching can 
contribute to the achievement of many of the objectives of the course and at 
the same time the students feel happy and fully in line with the requirements 
of modern life.

next, the writing suggests ways of approaching Physical education in kin-
dergarten, within the family environment, appropriate even for first graders at 
school by utilizing the available digital interactive games for the nintendo 
Wii console.

Curricula and ICT in Physical Education

Primarily, let us clarify that in no case is ict considered a substitute for 
experiential experiences, but a means of extending and enriching the activi-
ties and experiences of young children. the benefits of real physical activities 
cannot be replaced by virtual reality. on the other hand, there is no denying 
that the presence of ict in children’s lives is strong and important and is cur-
rently increasing at an impressive rate. Young children grow up in a world that 
not only encompasses ict, but it is shaped by it (Wang & Hoot 2006). this 
article is structured within the framework that ict can coexist, support and 
complement the educational process, in the course of Physical education in a 
controlled manner and timeframe.

Fifteen years ago, language and natural Sciences gathered top interest as 
far as re-constructional learning and teaching methods based on the use of ict 
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were concerned (Siskos & antoniou, 2006). in the last decade, however, the 
interest of researchers has shifted to Physical education: examining how the 
introduction of modern technology, can work as a complementary means of 
teaching Physical education, so as to promote the successful development of 
social skills (leser, baca & uhlig, 2011; el – Moneim, 2014). 

looking at research on the use of ict in Physical education teaching, it is 
understood that until a few years ago the improvement of learning outcomes in 
relation to traditional teaching methods was not recognized (Mckeathan, ever-
hart & Stubblefield, 2000). Siskos and antoniou (2006), wanting to clarify the 
past view on the use of ict made a comparative study of the research of the 
1990s, to conclude that the views differed, as it did not emerge with certain-
ty that technologies information and communications can not support each 
other to achieve more positive teaching results.

nevertheless, since then, a lot of research has been conducted into the 
way that ict could be used and the implementation of the individual teaching 
objectives of the Physical education course has been thoroughly examined. 
thus, useful conclusions emerged which show that multimedia computing ap-
plications can be used successfully in the process of learning and understand-
ing the structure of a game, the rules of a game or a sport, from basic to more 
complex terminology (Mastrogiannis & antoniou, 2017). also, the value of 
ict in learning the correct postures or the correct execution of motor physical 
exercises, simple or more complex games and sports techniques in individual 
and team games and sports, tactics of cooperation in team games and sports, as 
well as in the formation of proper eating habits and physical activities (Verna-
dakis et al., 2008; 2010) is undeniable.

in addition, according to the new curriculum of the Ministry of education, 
for the preschool age, in the new landscape of rapid changes and challenges of 
the modern social and educational environment, the digital kindergarten en-
vironment is coming to terms with the introduction of digital technologies in 
the way that children play, communicate and learn. the integration of digital 
technologies in kindergarten is an important parameter in the context of shap-
ing the learning process (official government gazette of the of the Hellenic 
republic, 2021).

especially in preschool age, the use of ict in the kindergarten program 
satisfies many of the goals of the multifaceted development of children and of 
their inclusive and differentiated approach to the field of physical education, 
and not only. goals that are adopted by the principles of the curriculum, as 
it responds to the particular needs, the ways and the pace that children learn, 
offering increased and many educational possibilities are indicative in the fol-
lowing:
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• Make learning more interesting, happy and fun
• Present the facts and information in multiple ways (text, sound, image)
• emphasize the active role of the pupils in the process of learning (differ-

ences between passive and active learning)
• individualize teaching and provide proper feedback in a short time
• Provide control of the process to either the teacher or the pupil
• Help pupils build their ideas in alternative ways
• diversify alternative ways of providing the educational process, new 

relationships, new expectations and reflections
• increase pupils’ self-esteem and push them to become independent
• connect the learning activity with the daily life (inert knowledge)
• create better conditions for collaborative learning (collaborative teach-

ing)
• emphasize the facilitative, motivating, coordinating and mediating role 

of the teacher in the learning process (Zogopoulos, 2001)
Here we quote the positions of sceptics as they are mainly reflected in the 

exhibition “Fool’s gold: a critical look at computers in childhood“ and argue 
that the ready-made images provided by ict hinder children’s creativity and 
imagination. additionally, they consider that ict is dangerous to health and at 
the same time it has a negative impact on the socialization of children. they 
posit that children must be at a certain developmental stage before using the 
computer effectively (cordes & Miller 2000).

on the other hand, as an answer comes the report from clements & Sarama 
(2003) that describes the sceptics report as one-sided and incomplete. clements 
& Sarama argue that the child-computer relationship is described as a game, 
as a means by which children learn about the world. the child will not engage 
in a Pc for hours but a computer is to be used as alternative tool in the class-
room, to familiarize a child with learning. computers can help bridge concrete 
and abstract thinking. using Ιct, may provoke cooperative behaviors among 
children (Haugland & Wright 1997, clements & Sarama 2003)

Objectives-Pupil-centered-Constructive Teaching

the course of Physical education is one of the most important fields taught 
to a child, especially in the early age education, as it contributes to the com-
prehensive development of his physical, mental and spiritual skills. through 
Physical education, pupils should understand social responsibility, as well as 
learn values   and ideals, such as mutual respect, understanding, sportsmanship, 
while strengthening the experiential perception of the environment with which 
they interact daily (institute of education Policy).
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through the teaching of group and individual games and sports, it aims 
to develop the children’s perceptual and motor skills, while at the same time it 
promotes their health and the improvement of physical abilities, such as speed 
and agility. additionally, through the teaching of dances, it contributes to the 
cultivation of the rhythm and the creative expression of pupils. (Koutselini – 
ioannidou, 2013). the Physical education approach must set social and moral 
goals, which contribute to the development and empowerment of the pupil’s 
socio-emotional field. through group and individual games, values, virtues 
and ideals are taught, such as willpower, responsibility, self-esteem, self-confi-
dence, democratic expression, equality, equity, honesty, justice, modesty, man-
aging both victory and defeat, recognition and respect for diversity.

at the same time, pupils can gain knowledge about the idea of olympism, 
but also about their national culture as well as about the equal value of the cul-
ture of other peoples.

Finally, teachers should be able to instill in pupils a love for games, move-
ment, activity, sports and fitness that can help them form a lifelong attachment 
to sport (institute of educational Policy)

However, the pedagogical models that are often used in the teaching of 
Physical education field at the age of 6 are either incomplete or may not always 
have the desired results, as they remove and alienate pupils from physical ac-
tivities (tsoulfas, avgerinos & Kampas, 2011). 

More specifically, there are many cases where the behavioral teaching 
model prevails with the teacher taking on the role of “coach”, which focuses 
on the mechanistic learning of motor skills and techniques. However, the ob-
session with learning rules, especially at the age of 6, easily leads to frustration 
and marginalization of pupils, especially on those with low motor skills. Such 
a teaching, does not bring the desired results. (adam, 2013). 

on the opposite side of such teacher-centrism, constructive learning pre-
vails.

learning is a lifelong process. it takes place at school, in the family, in 
companionship, during games. all over the world, the role of the kindergarten 
teacher is the same. Keeping in mind the age-old question, “how will i help 
the child to complete his/her learning goals?” the teacher needs to recognize, 
research, combine old and new “tools” so that, through a steady developmental 
course, the child becomes able to learn effectively on his/her own and make 
him/herself able to respond to the needs of modern society, throughout his/her 
lifetime.

the main features of constructive learning, as formulated by Shuell (1988) 
is: “constructive learning is an active, constructive, centralized and ob-
ject-centred process. it is active because the children have to do certain things 
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while processing the incoming information to understand the material. it is 
constructive because the children must first process the new information and 
then relate it to others, so that they eventually hold the simple ones and under-
stand the composite material. it is central because all new learning is built on 
the previous knowledge of the pupils or uses it in ways to determine what and 
how much they have learned. it is object-oriented because learning is more 
likely to be successful, if the pupils know the goal (at least for general concept) 
towards which they work and expect to conquer” (Mitropoulou V, 2005).

the constructive approach to the teaching on the Physical education field 
can support modern learning goals, emphasizing on the acquisition of knowl-
edge, understanding and the development of skills. a characteristic element of 
constructive learning is the conscious involvement of the child and the acqui-
sition of knowledge through his/her reflection and his/her motivation to take 
initiatives and solve problems (Pill, Penney & Swabey, 2012). in this context, 
then, teaching is done in the form of a game, in which children are given the 
opportunity to decide for themselves on their movements, in order to continu-
ously improve their performance.

thus, the development of motor skills is part of the requirements of the 
game and children explore on their own, the movements to face reality (thorpe 
& bunker, 2010). Kindergarten children are at an age where they have gained 
experiences from their family environment. therefore, in the context of con-
structive learning, children, over time, build on them, understand, basic con-
cepts of Physical education, but also perceive, freely, in an environment of joy 
and enthusiasm, important values   and ideals that will form the basis for the 
next classes and will also accompany them throughout their lives. (institute of 
educational Policy).

the physical education field is one of the special parts of school life, as it 
can and it actually does move beyond the narrow limits frequently imposed by 
the curricula, since it provides more freedom both to the teacher and the pu-
pils – compared to other activities – and connects the basic knowledge with the 
interests and real situations of children’s life. thus, school knowledge acquires 
meaning and children seek to participate more actively (chrysafidis, 2009).

Playful teaching in Physical education occupies a special place in the 
teaching practice in the direction of realization of the active Subject and for 
this reason it requires its release from very specific goals and external pressures 
so that it fulfils the experience of the present, the satisfaction of the inner world, 
the happy and pleasant action, the global, comprehensive activity of the child, 
the development of imagination, as well as the effortless and conscious way of 
learning roles (Kossivaki, 2006: 418–419).
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at the same time, the emotional involvement of teacher and children in the 
kindergarten class, according to dirkx (2006, cited in taylor, 2006: 93) “pro-
vides the opportunity to establish a ‘dialogue’ with these unconscious aspects 
of ourselves in search of expression, through a variety of images, feelings and 
behaviours within the learning context”.

therefore, it is understood that teacher-centered and passive educational 
processes, especially at the age of 6, which aim at the sterile reproduction of 
information without the involvement and active participation of the pupils are 
not in line with the modern pedagogical approach and the newer teaching meth-
ods that have been applied in the learning process (Mastrogiannis & antoniou, 
2017).

Utilizing the Nintendo Wii

therefore, in order to achieve the intended objectives of the course, activ-
ities should be designed, which will attract the interest of pupils and create the 
appropriate background, in order to highlight the constructive learning. needs 
create interests and these in turn drive the child to learning. More specifically, 
in the physical field, the desired goals of the teacher are the development of 
perceptual skills, motor skills, the understanding of the concepts of space and 
time, the socio-emotional development, as well.

at the same time, equally important are the other goals such as visual-mo-
tor coordination, the development of balance, movement in space, the correct 
posture and the correct way of managing breathing during physical activity and 
leisure. For digital interactive games, the term exergames has been adopted 
internationally, which consists of the word “exercise” in combination with the 
word “games“, i.e. exercise and game (Papastergiou, 2009).

this section seeks to describe the teaching of the Physical education 
course to kindergarten children or can be applied in their family environment, 
as well, with the use of the digital interactive game, nintendo Wii. the nin-
tendo Wii consists of a center console, which is connected to the tV and two 
types of remote controls: the main controller (Wiimote) that looks like a simple 
tV remote control, and the nunchuk, which is more like a classic joystick, but 
smaller in size. the controller of the game console has built-in motion sensors 
which detect the movements made by the player with his hands or body and 
transfer them precisely to the virtual environment created in the game.

to meet the desired goals of psychomotor and music-motor education of 
the 6-year-old pupils, two games were selected, available on the nintendo Wii, 
the Wii Sports Selects and Just dance. the first game enables players to partic-
ipate interactively in the sports of tennis, baseball, golf, and bowling. For the 



380

needs of the Physical education field at the specific age of children, the sport 
of tennis was chosen, which promotes physical exercise, physical activity, co-
operation and interaction.

the second title is a dance game, in which the player must follow the sug-
gested moves in order to successfully complete each level. With the use of the 
remote and the console, the movements made by the player are transferred to 
the tV screen; thus, with the music the dance activity is promoted.

More specifically, in the sport of tennis, it is suggested that students in 
pairs start interactive tennis matches, trying to beat the opponent, in order to 
move on to the next opponent. this activity gives pupils the opportunity to 
develop their audiovisual synchronization, gain balance, become familiar with 
the concepts back – front, right – left and generally perceive their position in 
the field. at the same time, in this way, children are trained to properly manage 
their body parts, have the right posture and balance their movements. Finally, 
there is the motivation to win, which pushes pupils to improve their perfor-
mance and have fun at the same time. at this point, it should be emphasized 
that the continuous and discreet presence of the teacher is necessary so as to 
impose the rules of proper operation of the game, but at the same time to help 
the pupils to improve where necessary.

With the second game, pupils can become familiar with dance, song and 
rhythmic movement. easy and short songs suitable for the age of pupils should 
be selected by the teacher or the parents, so as not to have special dance require-
ments. More specifically, pupils follow the instructions of the game, trying to 
achieve the right music and dance movements. at the same time, the pupil sees 
his/her virtual self on television and tries to improve with the support and help 
of the teacher. in this way, the pupil is entertained, happy, cultivates rhythm in 
movement and develops musical-motor skills.

the exergames we show preference for are intended for six-year old pupils 
and incorporate some aspects of new technologies (becta 2001a). even though 
the time spent for exergames should offer children the joy of participation and 
fun, it has to be limited so as to allow time for physical education activities 
through real experiences. Young children need direct experiences within the 
physical world. 

the involvement of young children with ict in the school may have ben-
eficial but also negative consequences in the process of acquiring knowledge 
and building socialization. this depends very much on the way they are ap-
proached by the educator. in order for ict to contribute positively to the com-
prehensive development of young children, they must be implemented in a 
climate of cooperation and communication, so as to foster interaction and ex-
change of views within the group. 
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the exergames we suggest do not refer to the individual action of children 
with ict. in this case the children act, interact, share emotions and experiences, 
ask questions and collaborate in groups or all together, in a controlled place and 
time. in this way, children develop their technological skills and gain useful 
digital and online experience for later life as they exercise.

Conclusion

it is a fact that modern age has brought about many technological develop-
ments in every field of human activity. in teaching Physical education, digital 
interactive games (exergames) become a fun challenge, which is believed to 
contribute to the promotion of pupils’ physical activity and their socio-emo-
tional development and balance.

as it turns out, the use of the nintendo Wii can cover a wide range of 
teaching objectives of the Physical education curriculum, promoting the par-
ticipation and the development of the desired abilities, through the develop-
ment of perceptual abilities, kinesthetic and audiovisual perception, balance 
and coordination of movements, creating motivation, increasing participation, 
creating the feeling of joy, enthusiasm and sharing with the others. in this man-
ner, children achieve the processing of emotional state, reduce aggression, en-
hance mobility and the acquisition of skills.

through constructive teaching and digital interactive games, children’s joy 
and enthusiasm enhance their inner motivation, thus strengthening their inten-
tion for increasingly active participation in the activity, transforming teaching 
from a stereotypical and possibly “indifferent” process to a constructive activity, 
cultivating positive experiences that will accompany them throughout their lives.

of course, at this point, it should be emphasized that the teacher’s contri-
bution to this process is catalytic, as it should motivate pupils to adopt good 
management practices of digital interactive games. the role of the teacher is 
burdened with the proper utilization of technological means and the correct 
choice of material, with the ultimate goal of achieving the quality characteris-
tics of education and learning. therefore, digital games could be a promotional 
product of all pupils’ activities, with positive and quality results for themselves 
since their realization, under the conditions described, is based on constructive 
and child-centered teaching methods.

as Hall & Higgins (2002) points out, the most important factor for a suc-
cessful application of ict in education is the individual beliefs of teachers 
as they determine the quality and quantity of knowledge they will offer and 
combining ict with the corresponding teaching methodology and pedagogical 
theory.



382

in this spectrum this article hopes to reflect on and contribute positively 
to the individual beliefs of educators, to the appropriate extent, by proposing 
teaching practices that are consistent with pedagogical learning theories.

Piaget (1979) could be considered the forerunner of constructivism in his 
statement towards the end of his life: “Fifty years of experience taught that 
there is no knowledge that results from a simple recording observation, without 
adaptation, to a construction due to the activities of the subject ...” (bertrand 
Yves, 1999, 66).
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Резюме: теоретичната обосновка на проблемната област представя въз-
гледи на автори относно ролята на семейството за формирането на личността 
на децата в процеса на ранна социализация, както и нуждата от съгласувани 
действия между детската градина и семейството в исторически аспект. 

единството на възпитателната дейност между детската градина и се-
мейството се постига със системна работа върху формирането на педагоги-
ческата култура на родителите. днес детската градина изпълнява основна 
част от възпитателната работа: на нея се възлагат задачи за формиране на 
хармонично развита личност. това, разбира се, не омаловажава ролята на 
семейството, а доказва необходимостта от съгласувани действия на детската 
градина и семейството. 

в настоящата публикация са представени програми за предучилищно 
образование и работа с родителите. разглеждат се проблеми при работа-
та на учители и родители, които изразяват ориентациите, възможностите и 
позициите на възпитателните субекти, степента и начина на влияние върху 
детето и разпределянето на ролите между тях. позициите на родителите 
относно потенциалните сфери на сътрудничество са свързани с перспек-
тивите в развитието на детето. от своя страна учителите очакват повече от 
личностните качества на родителите, имащи отношение към организацията 
на образователния процес – отговорност, активност, ангажираност. 

представени са традиционни и нетрадиционни форми за сътрудничест-
во с родителите, като по-предпочитани са традиционните форми, тъй като 
нетрадиционните често изискват повече време за организация, а и родите-
лите трудно приемат нови предложения. 

още преди детето да постъпи в яслена или първа група, родителите 
трябва да са изградили партньорство с учителите, за да се постигне общата 
им цел – цялостно и хармонично развитие на детската личност. 

Ключови думи: семейство, детска градина, родители, взаимодействие, 
дете
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AND FAMILY IN THE CONTEXT  
OF BULGARIAN EXPERIENCE
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Abstract: the theoretical justification of the issue at hand presents views 
by several authors on the role of family in the formation of a child’s personality 
within the process of early socialisation as well as the need for coordinated ac-
tions between kindergarten and the family in a historical aspect.

the unity of educational activity between kindergarten and the family is 
achieved by systematic work on the formation of pedagogical culture in the par-
ents. nowadays, the kindergarten undertakes the main part of the educational 
work: the task of forming a harmoniously developed personality. of course, this 
is not meant to downplay the role of the family, but to prove the need for coordi-
nation in the actions of the kindergarten and the family.

Programs of preschool education and of work with parents are presented. 
We are viewing problems in the work of teachers with parents, which display the 
tendencies, capabilities and positions of the subjects of education, the level and 
different form of their influence on the child and the distribution of roles between 
them.

the parents’ positions regarding potential spheres of cooperation are relat-
ed to the prospects of development displayed by their child. on the other hand, 
teachers expect more from the personal qualities of the parents with regard to the 
organisation of the educational process – responsibility, activity, and engagement.

two types of cooperation between parents and teachers are presented – tradi-
tional and nontraditional. traditional forms are preferrable because the nontradi-
tional ones require more time to organize; also, parents find it difficult to accept 
proposals for new approaches.

even before the child begins attending nursery or preschool groups, the par-
ents must have built a partnership with the teachers to help achieve their common 
goal – the holistic and harmonious development of the child’s personality.

Keywords: family, kindergarten, parents, cooperation, child
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Увод

в контекста на взаимодействието със семейството детската градина 
е инициативният субект, който координира влиянието на факторите от 
социалнопедагогическата система, разработва материалите за работа с 
родителите и организира формите за повишаване на педагогическата им 
култура.

според пенев (2002), в контекста на взаимодействието с родителите, 
основни цели на учителите са да проучат условията на семейното възпи-
тание, да се провежда психологическо и педагогическо образование на ро-
дителите, да се осъществява взаимодействие с родителския актив, както и 
да се осигури съвместнa работа на родители и деца.

тук е мястото да си поставим въпроса колко от родителите биха станали 
неизменна част от училищният живот, за да подкрепят максимално децата си. 
от друга страна – колко от учителите биха били благоприятно разположе-
ни към сътрудничество с родители, тъй като много от тях са на мнение, че 
нямат нужда от помощ.

Когато родители и учители са отправили поглед към една обща цел – 
цялостно и хармонично развитие на детето, то тогава и самото дете се 
чувства уверено в себе си, защото знае, че винаги има кой да му подаде 
ръка. изграждането на приятелски отношения между родители, учители 
и деца оказва положително влияние върху учениците и когато се появи 
проблем от каквото и да е естество, въздействието на тази „субстанция“ 
се чувства като твърда почва, на която да се стъпи, за да се отстрани про-
блемът.

позитивното развитие на детската личност се определя до голяма сте-
пен от взаимоотношенията „родители – деца“. ето защо повишаването на 
педагогическата култура на съвременното българско семейство е свърза-
но с оптимизация на взаимодействието между педагогическите специа-
листи и родителите, защото в закона за предучилищното и училищното 
образование (2016) е записано, че „участниците в образователния процес 
са децата, учениците, учителите, директорите и другите педагогически 
специалисти, както и родителите“.

в исторически план можем да говорим за взаимодействие между об-
разователната институция (детската градина) и семейството още с отваря-
нето на първата детска градина в българия. 

на 10 август 1882 г. в свищов никола живков и съпругата му откри-
ват първата детска градина у нас, наречена „детинска мъдрост“. живков 
разгласява с печатна обява, чийто оригинал се пази в бан, че „открива в 
свищов училище „детинска мъдрост“ за възпитанието и обучението на 
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момичета и момчета на възраст от 4 до 7 години“. персоналът се състоял 
от 4 души: 2 учители – живков и съпругата му, и 2 школски майки, които 
се грижели за хигиената и приготвянето на храната на децата. 

град свищов е свързан и с издаването от никола живков през 1887 г. 
на първото методическо ръководство по предучилищно възпитание „де-
тинска мъдрост“. успява да систематизира знания, които за много кратко 
време да подготвят както учителите, така и родителите. никола живков 
поддържа идеята за възпитание „по български дух, по български харак-
тер“. и днес ръководството може да бъде прекрасен пример за това как 
следва да се възприема чуждият опит. точно затова „детинска мъдрост“ 
е ценен педагогически труд, поставил на правилна основа нашето преду-
чилищно образование. защо точно „детинска мъдрост“? според сократ 
мъдростта като добродетел и знание за доброто е в основата на всички 
останали. „детинска мъдрост“ на живков е едно добро. ако положим 
усилия да си припомним онази мъдрост, която той ни завещава, то тогава 
може би и като родители, и като учители ще съумеем да възпитаваме де-
цата си по най-добрия и начин (https://obrazovanie-sv.bg/istoria/).

живков оценява възпитанието като важен фактор за развитието на 
лич ността на детето. 

единството на възпитателната дейност между детската градина и се-
мейство се постига със системна работа върху формирането на педагоги-
ческата култура на родителите. днес детската градина изпълнява основна 
част от възпитателната работа: на нея се възлагат задачи за формиране на 
хармонично развита личност. това, разбира се, не омаловажава ролята на 
семейството, а доказва необходимостта от съгласувани действия на дет-
ската градина и семейството.

Проблеми във взаимодействието „образователни 
институции – семейство“ 

проблемите изразяват ориентациите, възможностите и позициите на 
възпитателните субекти, степента и начина на влияние върху детето и раз-
пределянето на ролите между тях.

Статусна характеристика

пенев (2008: 97–98) систематизира проблемите между образовател-
ната институция (детската градина) и семейството, които са представени 
в табл. 1.

https://obrazovanie-sv.bg/istoria/
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Таблица 1. проблеми между детската градина и семейството  
според пенев (2008: 97–98)

Образователна институция Семейство
съвременното образование се съобра-
зява с ролята на семейното възпитание 
и се стреми към оптимизация на съ-
трудничеството.
запазва се все още в някои институции 
неправилното виждане семейството да 
се възприема не като равностоен парт-
ньор, а като обект на въздействие.

житейските проблеми, професионал-
ната и обществената ангажираност на 
родителите, ниският статус на учител-
ската професия правят удобна позици-
ята на: незаинтересованост от възпита-
телните възможности на семейството; 
прехвърляне на отговорността върху 
образователната институция; изпълне-
ние на изискванията, за да няма детето 
проблеми; високомерие към образова-
нието като безперспективна обществе-
на област.

взаимодействието се възприема пре-
димно като педагогическа пропаганда, 
а не като педагогическо образование за 
родители. 
липсва диференциран подход към от-
делните групи семейства, критерии и 
диагностични процедури за изследва-
нето им.

част от родителите се отнасят скептич-
но към изследванията на възпитателния 
потенциал на семейството и предоста-
вените от детската градина възможнос-
ти за повишаване на тяхната педагоги-
ческа култура. те ще участват във фор-
ми за повишаване на ефективността на 
процеса на семейно възпитание, ако 
конкретните програми: 
провокират интереса им в приложен 
план; предлагат възможности за диску-
сии и лична изява; осигурени са мате-
риално и технологично.

 Формално отношение към специфика-
та на сътрудничество. сътрудничество-
то се разбира като обучение на родите-
ли в повторение на това, което се върши 
в детската градина. 

Формите на сътрудничество предпоста-
вят пасивната позиция на семейството 
и безкритичното възприемане на пред-
ложените педагогически ориентири.
сътрудничеството се възприема като 
„досадна необходимост“ в името на де-
тето. 

Позиционна характеристика 

в табл. 2 са представени проблемите в сътрудничеството „учител–ро-
дител“, които р. пенев (пенев, 2008: 98–99) разглежда подробно.
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Таблица 2. проблемите в сътрудничеството „учител–родител“  
според пенев (2008: 98–99)

Учител Родител
част от учителите смятат, че те са основ-
ните възпитатели на децата и родителите 
трябва да следват указанията им. 
според учителите: родителите имат по-
върхностни педагогически знания; не са 
ангажирани достатъчно с децата; не уме-
ят да ги възпитават правилно.
проблемите в развитието на детето се 
обясняват с влиянието на семейството и 
неизпълнението на изискванията на учи-
телите от родителите.

представата, че образователната ин-
ституция е основният образователен 
фактор в сравнение със семейството, е 
актуална за психиката на родителя.
други актуални представи за част от 
родителите са: учителите нямат добра 
педагогическа подготовка; не умеят да 
работят с деца; не им отделят достатъч-
но време, внимание и грижи.

акцентите в сътрудничеството не са 
ориентирани към психолого-педагогиче-
ските тенденции в развитието на детето, 
а предимно към материално-битови, фи-
нансово-организационни, здравно-хиги-
енни проблеми и културно-развлекател-
ни мероприятия.
неефективност в процеса на предаване и 
усвояване на информация.
липса на образователни материали и 
средства за повишаване педагогическата 
култура на родителите. 

родителите не проявяват инициатива 
относно тематично-проблемната ориен-
тация на сътрудничеството. позицията 
им предполага запознаване и оценка на 
работата на учителя по време на праз-
ници и други съвместни прояви извън 
детската градина.
би трябвало да се очаква родителите 
да бъдат инициатори в информацион-
но-комуникативното взаимодействие.

едностранна ориентация към тради-
ционните форми на сътрудничество: ро-
дителски срещи и поддържане на посто-
янна връзка.

предложените форми на сътрудничест-
во удовлетворяват родителите, защото 
са им познати и предполагат формални 
взаимоотношения. новите крият неиз-
вестност като времева, пространствена 
и познавателна ангажираност. 

нежелание на част от учителите да се раз-
виват в професионално отношение, лип-
са на теоретична подготовка и умения за 
позитивна комуникация, тревога от евен-
туално по-високите познавателни и пове-
денчески компетенции на родителите.

родителите не виждат необходимост 
от нова комуникационна стратегия на 
сътрудничество. част от тях се притес-
няват от обмяната на педагогически по-
знания, в които би проличала липсата 
на опит. 

нежелание на част от учителите да се 
ангажират с оптимизация на сътрудни-
чеството, тъй като то не носи допълни-
телни финансови дивиденти. 

Материалното стимулиране на родите-
лите и учителите за участие в програми 
за педагогическо образование е важен 
момент в ефективизацията на взаимо-
действието. 
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реалното състояние на взаимодействието е емпирично сътрудничест-
во, изградено без опора върху система от принципи за подбор на образо-
вателно съдържание и методи за комуникация с родителите. 

в резултат голяма част от родителите не могат критично да анали-
зират и оценяват своята възпитателна дейност, да търсят и откриват при-
чините за педагогически пропуски и да прилагат ефективни методи на 
възпитание. 

родителите са удовлетворени от сътрудничеството с педагозите, но не 
и от взаимодействието с образователната система като цяло. 

позициите на родителите относно потенциалните сфери на сътруд-
ничество са свързани с перспективите в развитието на детето. от своя 
страна учителите очакват повече от личностните качества на родителите, 
имащи отношение към организацията на образователния процес – отго-
ворност, активност, ангажираност. 

и двете страни във взаимодействието са заинтересовани от възпита-
нието и развитието на децата, но проблемът е в това, че не си го предста-
вят като съвместен продукт. налице е взаимно недооценяване на ролите и 
приоритетите на възпитателните субекти. тази позиция рефлектира върху 
стремежа към самостоятелно решаване на проблемите, като това е харак-
терно особено за учителите, които по-трудно възприемат мнение относно 
ефективното възпитание на децата.

следствието е осъзнаване от родителите на тяхната непълноценност 
като носители на позитивни тенденции във взаимодействието, изразено в 
удобното за тях схващане, че не трябва да се месят и да пречат на образо-
вателния процес. 

въпреки многото трудности и проблеми, работата по оптимизиране 
на взаимоотношенията учители–родители не спира и се търсят варианти 
за оптимална комуникация. 

Български програми за предучилищно образование и работа 
с родителите 

радослав пенев (пенев, 2002: 7–79) разглежда програми за предучи-
лищно образование и работа с родители, които биха повишили педагоги-
ческата им култура.

те са насочени и към взаимодействието със семейството като задъл-
жително условие за повишаване ефективността на образователния процес 
(възпитание на детето от две- до седемгодишна възраст, 1993; активност-
та на детето в детската градина, 1994).
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взаимодействието на детското заведение със семейството притежава 
следните характеристики:

• детската градина се разглежда като среда за творчество, център за 
културно-възпитателна и образователна работа, център за сътруд-
ничество между деца, родители и учители;

• на семейството трябва да се осигури право на участие като рав-
ностоен партньор в реализирането на единен възпитателен процес, 
чрез активни синхронизиращи взаимодействия между родителите, 
образователната институция и другите фактори от социалнопеда-
гогическата система;

• родителят като възпитател е съюзник в модела на педагогическо 
взаимодействие с детето, той е субект, който въвежда, осигурява и 
стимулира развитието на детето в средата при усвояване на семей-
ната субкултура.

самата подготовка за постъпване на детето в детска градина е ключо-
ва за взаимоотношенията и взаимодействието между учител и родители. 

според андонова (2020: 127–128) най-важните стъпки за адаптация 
при постъпването на детето в яслена група трябва да са съвместни – учи-
тел–родители. „предоставянето на информация на родителите за новия 
образователен и социален етап в живота на детето е базата, върху която се 
гради партньорството между родителската общност и ръководството на 
детската градина. изготвянето на кратко ръководство, което да съдържа 
пълна информация и често задавани въпроси, е вълшебен инструмент за 
бъдещите отношения. запознаването с всички необходими детайли се ре-
ализира в следните стъпки:

1. запознаване с дневния режим. 
2. запознаване със значимостта на адаптацията с присъствие на ро-

дител за психо-емоционалното развитие и емоционалното благо-
получие на детето. 

3. запознаване с правата и задълженията.“ 
Когато се изградят взаимоотношения в самото начало, може да се по-

стигне целенасочена работа по отношение на изграждането на детската 
личност. 

Форми на сътрудничество с родителите

пенев (2008: 100–102) представя някои традиционни (индивидуални, 
групови форми, колективни форми) и нетрадиционни форми, които биха 
били полезни при сътрудничеството между учители и родители.
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нетрадиционни форми са „споразумение между семейството и педа-
гогическия екип“, „стая на семейството“ , делови и ролеви игри, бюро за 
педагогически услуги, пряк телефон, кръгла маса, педагогически параван, 
проекти, програми, комитети и фондации, телевизионни програми „на 
живо“, участие в проучвания на възпитателния потенциал на семейството. 

предпочитани са традиционните форми за сътрудничество с родите-
лите, тъй като нетрадиционните често изискват повече време за организа-
ция, а и родителите трудно приемат нови предложения. 

Заключение

в исторически план винаги е било важно родителите да са част от 
системата на предучилищното образование. още преди детето да постъпи 
в яслена или първа група, родителите трябва да са изградили партньор-
ство с учителите, за да се постигне общата им цел – цялостно и хармонич-
но развитие на детската личност. 

трудно е да се преодолеят проблемите, свързани с педагогическото 
образование на родителите и повишаването на тяхната житейско-педа-
гогическа култура, но не е невъзможно. правят се редица изследвания и 
проучвания, за да се подобри тази комуникация. 
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ДЕТСКАТА ГРАДИНА – ОСНОВА ЗА 
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Резюме: посещаването на детска градина от децата в днешно време има 
изключително важно значение за тяхното съвременно качествено образова-
ние. развиващият ефект на обучението зависи от това какви знания се дават, 
какви методи и технологии се използват и какво е отношението на учите-
лите към работата. разглеждаме значението на физическата среда, екипа, 
образователните стратегии и програми, приобщаването, играта. 

Ключови думи: детска градина, предучилищна възраст, образование

THE kINDERGARTEN – FOUNDATION  
OF CONTEMPORARY EDUCATION

Bistra Yonovska 
psychologist at Edelweiss Kindergarten – Pleven

Abstract: Kindergarten attendance by children today is extremely important 
for the quality of their education. the developmental effect of teaching depends 
on what knowledge is given, what methods and technologies are used and what is 
the attitude of teachers toward their work. We look at the importance of the phys-
ical environment, the team, the educational strategies and programs, inclusion, 
game-playing. 

Keywords: kindergarten, preschool age, education

съвременната детска градина у нас е уникална среда, в която се из-
ползват огромните възможности за учене на децата и която разполага с 
ресурсите за тяхното езиково, емоционално, социално и двигателно раз-
витие.

през последните години се наблюдава засилен акцент върху подобря-
ването на ранното детско образование на европейско ниво. този етап на 
образованието се определя като ключ към успешно личностово развитие 

mailto:bistrayonovska@mail.bg
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в следващите степени. с отчитане на изключителния принос на научни-
те специалисти в българия в сферата на предучилищното образование и 
на учителите в детските градини можем да твърдим, че предучилищното 
детско образование има значителни постижения на основата на традиции, 
поставени преди 140 години. в тази връзка е и темата на настоящата рабо-
та, която цели отново да докаже, че посещаването на детска градина от де-
цата в предучилищна възраст има не само социален ефект за родителите, 
а е от ключово значение и за качествено съвременно образование. в на-
стоящето изложение терминът „предучилищна възраст“ визира възрастта 
на децата от 3 до 7 години и организацията на работа от първа до четвърта 
група на детската градина.

в наше време моделът на детска градина в българия е утвърдена об-
разователна институция с традиции и подготвена от педагогически спе-
циалисти среда, в която приоритет са образованието и възпитанието на 
децата. играта, познанието и обучението на децата осигуряват тяхното 
физическо, познавателно, езиково, социално, емоционално и творческо 
развитие. предучилищната наука и практика определят основополагаща 
роля в процеса на педагогическото взаимодействие на играта. главна цел 
е разкриване на потенциала на всяко дете чрез създаване на умения за XXi 
век. „натрупаните в последните десетилетия многобройни експеримен-
тални резултати позволиха по-задълбочено познание за механизмите на 
възникване на качествено нови форми в различните области на развитие-
то на детето“ (атанасова-трифонова, 2015: 7).

предучилищното образование в детската градина полага основите 
за учене през целия живот. основните постижения в опита на детето се 
проявяват в многообразие от знания, компетентности, действия и умения, 
които се формират в хода на активното му взаимодействие със заобикаля-
щия го свят.

едно от предизвикателствата, които често се поставят на обсъждане 
сред различни социални среди – главно на родители и пред предучилищ-
ната педагогика като наука и практика, е противоречието между тради-
цията и новаторството. съвременните модели на образование не могат 
да бъдат резултат единствено от нови технологични решения, от абсо-
лютизирането и механичното привнасяне на „чужд опит“. педагогическа-
та теория и практика се реализират в контекста на два взаимносвързани 
процеса – глобализацията и съхраняването на националната специфика. 
съчетаването на световните постижения и тенденции с конкретните, на-
ционално-специфични условия, потребности, интереси, възможности и 
традиции е работещият подход, който се доказва с ежедневната практика 
и успехите в детските градини.
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съвременните педагогически идеи най-често са варианти на класи-
чески идеи, интерпретирани в контекста на постиженията на човекозна-
нието и на технологиите. в този смисъл те могат да се възприемат и като 
алтернативни и иновативни.

в работата на детската градина няма дейност, за която може да се 
твърди, че се използва изцяло нещо ново, „иновативно“. Цялостната орга-
низация на ситуациите и дейностите се изгражда на основата на:

1. познаване на основните характеристики и особености на детското 
развитие и възможности съобразно възрастта на децата. актуали-
зиране на знанията съобразно психологическия модел за детско 
развитие и профила на съвременното дете.

2. познаване на методиките по различните образователни направле-
ния и адаптирането им съобразно актуалното индивидуално ниво 
на развитие на всяко дете. 

3. спазване на основополагащи класически дидактически принципи 
и прилагане на съответстващи им методи на обучение. „иноваци-
ите“ носят в себе си и характеристики на традиционното, изразено 
с електронни технологии и съвременни образователни средства. 
Целта и задачите на обучението се реализират успешно, когато са 
поставени в контекста на игровата дейност.

4. психическото развитие на децата се осъществява в процеса на 
организирани дейности и е съобразено с динамиката в развитие-
то на отделните психомоторни умения и качества. необходимо е 
използване на „нови образователни стратегии и програми, съот-
ветстващи на съвременните психологически модели за детското 
развитие, с цел по-пълноценно да се използват огромните възмож-
ности за учене на децата“ (атанасова-трифонова, 2015).

развитието на умствените способности на детето в предучилищна 
възраст има особено значение за подготовката за училищно образование. 
важно е не само какви знания има детето, а готово ли е и за получаване на 
нови знания, умее ли да разсъждава, фантазира, да прави самостоятелни 
изводи, да изразява замисли на съчинения, рисунки, конструкции. 

познавателното развитие е свързано с формиране на познавател-
ни интереси, натрупване на разнообразни знания и умения, овладяване 
на речта и потребност от вербално изразяване и споделяне. в детската 
градина подрастващите формират умения за общуване, надграждане на 
постигнатото, учене и овладяване на нова информация в познавателен, 
емоционален и социален план.
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Среда
доброто физическо развитие и здравословно състояние на децата се 

влияе освен от вътрешните и от външни фактори. Физическата среда в 
детската градина е уютна, приветлива, хигиенична, с условия за безопа-
сен и здравословен живот. значима част от средата са дидактичните еле-
менти, които се използват за игри и обучение. в резултат от работата по 
национални програми, международни проекти и прилагането на нацио-
нални и общински политики детската градина днес е красиво, емоционал-
но и желано място за отглеждане, възпитаване и обучаване на децата от 
предучилищна възраст.

създаването на интерактивна образователна среда и използването на 
модерни педагогически подходи в детската градина са активно средство 
за постигане по-високо ниво на благополучие на децата в българия. бо-
гатата на технологии среда с разнообразни подходи при определяне на 
целите, организацията и съдържанието на работата дава възможност за 
реализиране на съвременно качествено образование в детската градина за 
децата, които я посещават. с цел да се използват огромните възможности 
за учене на децата и подпомагане на родителите се стимулира активност-
та на детето в разнообразни форми, съответстващи на неговите потребно-
сти и индивидуални особености.

интерактивната образователна среда:
 − съдейства за личностното развитие, психологическия и емоциона-
лен комфорт на детето;

 − съчетава иновативни и традиционни практики, доказали своята 
ефективност – фронтална работа на учителя, индивидуална и екип-
на работа;

 − утвърждава игровата дейност като водеща в процеса на обучение;
 − осигурява необходимите възможности за формиране на социална и 
комуникативна компетентност при децата;

 − стимулира развитието на творческите способности на всяко дете в 
зависимост от собствения му темп на развитие. 

Екип 
в детската градина от голямо значение е екипът от специалисти – ди-

ректор, учители, психолог, логопед, ресурсен учител, медицински специа-
листи и непедагогически персонал. държавната политика в областта на 
предучилищното образование има основополагащо значение с изискване-
то учителите да са висококвалифицирани специалисти с университетско 
образование и академична подготовка.
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Модерно образование на децата в предучилищна възраст може да се 
осъществява от професионално подготвени и креативни учители. предиз-
викателствата пред традиционните образователни модели в детската гра-
дина са продиктувани от динамично променящите се обществени отноше-
ния и навлизането на информационните и комуникационни технологии. 
необходимост е мотивирането на учителите за използване на съвременни 
модели и стратегии при: обучение и възпитание на децата, работа с роди-
телите, създаване на педагогически функционална среда. 

днешните преподаватели са изправени пред безпрецедентни предиз-
викателства, както и невероятни възможности за квалификация, за да бъ-
дат актуални, адаптивни и мотивирани.

характерна за добрия учител е потребността да се учи постоянно. 
предучилищната педагогика непрестанно се обогатява с резултатите от 
нови изследвания и ново познание или адаптиране на доказали ефектив-
ността си методики, методи и технологии.

изкуството да се обучава и възпитава е изкуство да се събужда любо-
питството, да се формира любознателност. постиженията на науката, из-
куствата и технологиите трябва да се претворят първо в детската градина, 
а после и в училище. 

една от многобройните задачи пред детската градина е детето да бъде 
научено да приеме ролята на равноправен участник в образователния и 
възпитателен процес. за хората, чиято професионална работа е свърза-
на с предучилищната възраст, едва ли има съмнение, че образованието и 
възпитанието са в единство и термините само разграничават и обясняват 
вътрешните елементи на един процес. изискването на педагогическата 
практика е при общуването и комуникацията във връзка с решаване на 
учебна задача да се развиват детските разбирания за толерантност, спаз-
ване на правила, зачитане мнението и правото на другия – дете или въз-
растен, за работа в екип.

Приобщаване

в стандартите за предучилищно и приобщаващо образование се пред-
вижда образователната среда за децата да бъде съобразена максимално с 
техните възможности. затова е необходимо да бъдат установени индиви-
дуалните потребности на всяко дете, посещаващо детска градина. 

„чл. 8/1/ ранното оценяване на подкрепа за личностно развитие на 
децата се извършва в процеса на предучилищното образование“ (наредба 
за приобщаващото образование, 27.10.2017).
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в тази връзка ранното оценяване на развитието на детето и на риска 
от обучителни затруднения с използване на скрининг – тест за 3–3,6-го-
дишни деца е прилагане на съвременен подход, който дава възможност за 
пълноценно разгръщане на потенциала и способностите и за преодолява-
не на затрудненията в развитието още от най-ранна възраст. „скрининг 
изследването се осъществява с цел да се планира последващата ориенти-
рана към детето дейност на педагогическите специалисти, съобразена с 
неговите индивидуални особености и потенциал“ (атанасова-трифонова, 
2017: 58). навременното откриване на риска от обучителни затруднения 
в ранна възраст предопределя общата и допълнителна подкрепа, която 
трябва да се осигури на децата. практиката показва, че колкото по-рано 
започне общата и допълнителна подкрепа, толкова по-голяма е възмож-
ността за успехи в корективните дейности.

използваният в детските градини скрининг-тест е значимо постиже-
ние на педагогическите и психологическите науки. той е доказано рабо-
тещ инструментариум, който все по-успешно се прилага в детските гра-
дини в българия (атанасова-трифонова, 2014).

приобщаващото образование поставя нови акценти към използвани-
те технологии и необходимите формални и неформални професионални 
компетенции на учителите от предучилищната степен. използването на 
иновативни форми за образователно взаимодействие при деца с обучи-
телни затруднения създава психологически и емоционален комфорт на 
детето.

Играта

Play is the highest form of research.
albert einstein

психологическата и педагогическата наука у нас са представени с 
многобройни научни трудове и публикации, в които се разглеждат същ-
ността, значимостта, ролята, спецификата на играта на децата в предучи-
лищна възраст като основна и водеща за цялостното им развитие дейност. 

през 2020/21 г. детска градина „еделвайс“ (плевен) работи по проект, 
съфинансиран по програма еразъм+ на тема „на предучилищна възраст в 
детската градина – основа за съвременно образование“ .

в изпълнение на проекта част от екипа на дг „еделвайс“ участва 
в структуриран курс, организиран от europass teacher academy на тема 
„стига теория, да играем! забавни игри за развитие на цялото дете“. „иг-
рата понякога се счита за неструктурирана, безцелна дейност, запазена 
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за деца и тийнейджъри, но всъщност има важна образователна стойност. 
в игрите участниците се проектират във външни дейности, които могат 
да бъдат използвани, за да ги накарат да рефлектират върху себе си и да 
увеличат самосъзнанието си. те трябва да общуват и да си сътрудничат 
с другите, което допринася за тяхната емоционална и социална интели-
гентност. те могат да се изразяват творчески, като същевременно зачитат 
споделените правила, увеличавайки способността си да се концентрират 
и саморегулират поведението си“ (Концепция за курса от стефано скоти).

резултатите от участието в курса са свързани с използване на игри в 
детската група, за да се подобрят способностите на децата за себеизразя-
ване и за насърчаване на тяхното лично (т.е. когнитивно, емоционално и 
социално) развитие. освен това помага за създаване на по-сплотена група, 
като по този начин се подобрява качеството както на обучението, така и на 
опита на учителя. използват се:

• безпрепятствени и сплотени игри, целящи да създадат чувство на 
доверие в другите, незаменими за изразяването на детето в рамките 
на една общност;

• експресивни игри, включващи разказване на истории, драма и ро-
леви игри, учене на децата да се изразяват и да общуват с другите;

• релаксиращи игри, помагащи на децата да се съсредоточат върху 
чувствата си и да растат емоционално.

ползите за децата от посещаване на детска градина се откроиха 
особено убедително по време на пандемията от covid-19. за по-продъл-
жителни или по-кратки периоди детските градини не работиха. освен 
това родителите имаха възможност въпреки задължителния характер на 
посещаването на трета и четвърта група /а в някои общини и втора/ да 
отглеждат децата си вкъщи. съгласно чл. 68а от зпуо педагогическото 
взаимодействие на децата можеше да се осъществява „…доколкото и ако 
е възможно, от разстояние в електронна среда чрез използване на сред-
ства – иКт, и с участието на родителите“. Мнението на всички участни-
ци в процеса на предучилищното образование е, че липсата на детската 
градина с нищо не е могла да бъде компенсирана. Констатациите имат 
емпиричен характер и се основават на наблюдение и анализ на поведе-
нието на децата. 

„всичко, което трябва да зная, съм научил в детската градина“ – тази 
констатация на робърт Фулам е най-доброто доказателство за незамени-
мата същност и значение на детската градина в първите години от нашия 
живот.

https://www.teacheracademy.eu/team/stefano-scotti/
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Резюме: дигитализацията като част от образователно-възпитателния 
процес е ключов елемент на модерната детска градина, чрез който в проце-
са на педагогическо взаимодействие навлизат иновации, базирани на иКт. 
google Workspace за образованието е безплатна облачна платформа, която 
включва основни приложения, подпомагащи общуването, съвместната ра-
бота на педагогическите специалисти и организирането на информацията в 
детската градина. Мотивацията за внедряване на облачна платформа в една 
образователна институция би могла да бъде свързана с това, че е достъпна, 
сигурна, гъвкава, удобна, полезна, насърчаваща сътрудничеството и креа-
тивността. 

наличието на облак в образователната институция прави възможно 
протичането на учебния процес от разстояние. инструментите на български 
език, с които разполага платформата, създават електронен архив на образо-
вателната институция. 

всички тези функционалности на google Workspace за образованието 
осигуряват на учителите възможност да се фокусират по-добре върху ос-
новните отговорности и да разгърнат творческия си потенциал в процеса на 
педагогическо взаимодействие.

Ключови думи: образование, облачна платформа, дигитализация, он-
лайн педагогическо взаимодействие, работа в екип

mailto:direktor@cdg77-magnolia.com
mailto:petkova@cdg77-magnolia.com
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Abstract: digitalization as a part of the educational process is a key ele-
ment of modern kindergartens that supports using innovations based on ict in 
the pedagogical process. google Workspace is a free could platform for educa-
tion, which includes basic applications that allow communication, collaboration 
between pedagogical specialists and organization of information in the kinder-
garten. the cloud platform is available, flexible, convenient, helpful and makes 
creation and cooperation easily; these elements can be a motivation to implement 
it. use of a cloud platform is a beneficial instrument which can contribute to con-
ducting the educational process remotely. tools in bulgarian language are one of 
the parts included in the cloud platform that can be used to create a digital archive 
of the educational institution. these features of google Workspace for education 
provide more opportunities for teachers to focus on their responsibilities and un-
leash their creative potential in pedagogical cooperation.

Keywords: education, cloud platform, digitalization, pedagogically coopera-
tion from distance, cooperation

в стратегическата рамка за развитие на образованието, обучението 
и ученето в република българия (2021–2030) е посочено, че периодът на 
предучилищното детство е решаващ за по-нататъшното развитие както 
на интелекта, така и на социалната и емоционалната интелигентност на 
личността (Мон, стратегическа рамка на образованието, обучението и 
ученето в република българия, 2021–2030). в този контекст висококачест-
веното образование и грижи в ранна детска възраст са основополагащи за 
личностното развитие и социалната интеграция, за поставяне основите 
за учене през целия живот. дигитализацията на учебния процес е ключов 
елемент на модерната детска градина и  училище, чрез който се оптими-
зира процесът на обучение, повишава се неговата ефективност и се под-
помага навлизането на иновации, базирани на иКт. от 2019 г. усилията са 
насочени и към ускорено усвояване на знания и умения за работа в диги-
талното общество. направени са и стъпки по посока на дигитализация в 
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управлението на детските градини и училищата, което подпомага процеса 
на взаимодействие с родителите. за целта се налага преход от преподава-
не, запаметяване и възпроизвеждане на информация към използване на 
интерактивни методи, активно взаимодействие между участниците в об-
разователния процес, персонализация на учебното съдържание и ориен-
тация към резултати. все по-ясно се очертава необходимостта педагозите 
да са креативни, иновативни и вдъхновяващи. необходимо е учителите 
да провокират у децата и стремеж към постоянство и професионализъм, 
развитие и взаимопомощ. 

достъпът до информационните и комуникационните технологии 
(иКт) за съвременните деца е неразделна и все по-важна част от достъпа 
до образование. електронизацията на образователно-възпитателния про-
цес е ключов елемент в дейността на модерната детска градина за подго-
товката на децата за училище, а навлизането на иновации, базирани на 
иКт, в системата на образованието оптимизира процеса на обучение и 
повишава неговата ефективност.

всеки участник в процеса на дигитализация в образованието трябва 
сам да усети ползата от технологиите лично за него, за да започне да ги 
използва – директор, учител, родител.

нашата детска градина е регистрирана в google Workspace за образо-
ванието. това е безплатна облачна платформа, която се използва от над 600 
училища и детски градини в българия. понятието облак (от англ. cloud) 
от години е навлязло широко в нашето ежедневие и се използва като об-
общение за голям набор от услуги. съществуват редица отделни системи 
с различни възможности, предимства и недостатъци, които в публичното 
пространство биват определяни като облак.

работа в облака означава съхранение на и достъп до компютърни 
данни и програми през интернет връзка вместо през локалната памет за 
съхранение на компютъра ни. използването на облачни услуги не изис-
ква инсталиране на програми върху устройство, а достъпът (най-често) се 
осъществява единствено чрез електронен профил на потребителя в опре-
делена организация (ангелов, Минчева, 2019). ресурсите и инструменти-
те на платформата са широко приложими и могат да бъдат използвани за 
организация на възпитателно-образователния  процес, подпомогнати от 
дигитални технологии.

образователните институции се регистрират изцяло на български 
език в облачната система google Workspace за образованието. тя включ-
ва основни приложения, които могат да помогнат на общуването и орга-
низацията на информация в детската градина и училище. приложенията 
са създадени, за да помогнат на учителите да работят в екип, по-лесно и 
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с повече възможности за общуване, когато не са заедно в детската гра-
дина.

ролята на директора на детската градина като лидер, който да направи 
възможно дигитализирането на процесите в управляваната от него инсти-
туция, е изключително важна, защото, ако технологиите не се използват 
ефективно, смисълът от тях се губи. за да се използва една облачна обра-
зователна платформа, са необходими базови компютърни умения. въвеж-
дането на облачна образователна платформа улеснява много всички про-
цеси, протичащи в детската градина – както административни процеси, 
така и обучителни процеси. обучение на учителите за работа с платфор-
мата е необходимо, за да са уверени, когато я използват. при внедряване-
то на облачната система в нашата детска градина ние ползвахме сътруд-
ничеството ни на доброволни начала с Центъра за творческо обучение с 
ръководител александър ангелов. Целта ни беше да се даде по-голяма 
свобода на учителите за творчество и креативност при разработването на 
нови игри и упражнения, които да бъдат споделени и ползвани от всички 
педагогически специалисти. 

Кои са участниците в платформата google Workspace за образование-
то в една образователна институция?

Собственик на облачната система в образователната институция е 
нейният директор. той има всички права върху нейната организация и 
функциониране.

Администраторите на облачната система са един или повече члено-
ве на образователната институция, чиито права се делегират от собстве-
ника и се изразяват в създаване на електронни пощи, съдържащи името на 
образователната институция (име@име на детската градина/училището), 
генериране на пароли за достъп, обособяване на групи, както и регламен-
тиране на  правата и ролите, които ще изпълняват участниците в нея. ро-
лята на администраторите предполага още да управляват достъпа до уеб 
и мобилни приложения на участниците, да конфигурират настройките за 
сигурност и защита данните на организацията.

Мениджъри на облачната система са учителите, които имат права да 
добавят вече регистрирани в системата от администраторите потребители 
в своите групи, да определят техните права за участие в кореспонденция 
и онлайн срещи.

Преки членове на облачната система са родителите в съответната гру-
па в детската градина, които представляват своите деца посредством слу-
жебни имейли, създадени на тяхно име.

внедряването на облачна платформа в детската градина дава нови 
възможности на образователната институция, което е свързано с дейности 
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за професионалното развитие на учителите с цел подобряване на админи-
стративната работа, дигиталните компетентности и умения. решението тя 
да бъде използвана би могло да се мотивира с това, че е лесна за употреба, 
настройките и управлението ѝ не са сложни, поради което учителите, ро-
дителите и децата от подготвителните групи се научават лесно да работят 
с нея, достъпна е, сигурна, гъвкава, удобна, въздействаща и полезна, с 
инструменти, насърчаващи сътрудничеството и креативността. облачна-
та система google Workspace в една образователна институция осигурява 
следните предимства:

• безплатен и сигурен електронен профил за всеки потребител в до-
мейна на организацията (от типа име@ домейн.бг). собствениците 
на профили /учители, административен персонал на детската гра-
дина и родители, представляващи своите деца чрез имейл, създа-
ден на тяхно име/ в облака имат достъп както до своето, така и 
до споделено от други електронно съдържание навсякъде, по всяко 
време, независимо от устройството, което използват, стига то да е 
свързано с интернет. 

• организациите, използващи google Workspace за образованието, 
разполагат с допълнителни инструменти, а всички настройки се 
извършват от единен администраторски панел. 

• Файловете са достъпни навсякъде и по всяко време, предпазени от 
вируси и повреди в локалната памет. облакът осигурява неограни-
чено пространство за съхранение на документи и учебно съдържа-
ние изцяло на български език.

• информацията, която се съхранява в облачната система на обра-
зователната институция, отговаря на изискванията на общия ре-
гламент за защитата на личните данни (орзд) и спазва етичния 
кодекс на детската градина и етичния кодекс за работа с деца по 
отношение на конфиденциалността на информацията при работа с 
лични данни на деца, учители и родители.

• няма реклами в интерфейса на инструментите.
• внедряването на облак е основен приоритет на стратегията за 

ефективно прилагане на информационни и комуникационни тех-
нологии в образованието и науката на република българия (2014–
2020).

• дава възможност за съвместна работа на участниците в облачната 
система в приложенията ѝ google Meet, docs, Slides, Site и Jam-
board.

• позволява създаването на видео разговори с до 250 участници на-
веднъж, запазването и архивирането на записите от google Meet в 
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drive, провеждането на родителски срещи, педагогически съвети, 
общо събрание, педагогически ситуации и др.

• в google диск на облачната система се дава възможност за обосо-
бяване и съхранение на различни видове папки, които, споделени 
със заинтересованите потребители, играят ролята на електронна 
библиотека на образователната институция. 

основен приоритет на облачната система google Workspace за обра-
зованието е възможността за създаване на различни видове документи и 
съвместната работа на педагогическите специалисти по тях, представяне-
то на различни теми от образователното съдържание по интересен начин, 
посредством взаимодействие чрез интерактивни методи в приложенията 
google Slides (презентации) и Jamboard (виртуална дъска), както и бър-
зото събирането на информация от различно естество чрез google Forms 
(формуляри) и нейното подреждане и съхранение в google Sheets (таб-
лици). облачната система google Workspace за образованието е органи-
зирана така, че всеки неин член има опции за качване на файлове в своя 
диск с информация, както и да създава такива на място, разполагайки с 
възможност да ги сподели с участниците в облачната система, които же-
лае, като им зададе правомощия съответно за редактиране, коментиране 
или преглеждане на предложените документи. най-често използваните 
приложения от менюто на облачната платформа са:

Word документи, създадени в облачната система на образователната 
институция; разполагат с различни инструменти за редактиране, форма-
тиране на текста, вмъкване на връзки, изображения, таблици, чертежи и 
диаграми от компютъра, диска или директно от мрежата, след което могат 
да бъдат споделени, без да е необходимо да се запаметяват. приложението 
на този тип документи е свързано предимно с административната работа 
на директора и педагогическите специалисти, улеснява изготвянето на го-
дишен план, отчети, стратегия и програмна система на образователната 
институция.

Google Forms (формуляри) в облачната платформа предлага различ-
ни възможности за съставяне на анкети, чек листове и други запитвания, 
свързани с организационната работа и обучението в образователната ин-
ституция. приложението дава възможност за различно структуриране на 
въпросите и отговорите чрез множествен избор, квадратчета за отметка, 
както и опции за добавяне на видеоклип или изображение. създаденият 
формуляр може да бъде изпратен до лицата, които трябва да го попълнят 
/педагогически и административен персонал, родители/ чрез имейл в до-
мейна на организацията или посредством копиране на връзката в използ-
вана платформа за комуникация (електронен дневник, Facebook, Viber и 
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др.) работата в това приложение осигурява бързо получаване на обратна 
връзка от запитаните лица електронно, на едно място, в самия формуляр, 
като отговорите се обработват автоматично в графичен вид, а могат да 
бъдат представени и поотделно за всяко анкетирано лице. 

Google таблици в облачната система дава възможност за събиране 
и съхранение на информация (имена, имейли, телефони, адреси, и др.) 
на едно място едновременно от всички. основно предимство на прило-
жението е работата със същия документ всеки път, когато е необходимо, 
дори от няколко устройства, платформи и/или местоположения, тъй като 
файловете се съхраняват в облака (google диск), промените се запазват 
автоматично.

Google презентации (slides) e приложение в облачната система, в кое-
то могат да се създават и представят презентации. налични са различни 
инструменти за избор на слайдове, за вмъкване на връзки, аудио, видео 
клипове, както и за изтегляне на добавки, с които да разширим обхвата 
на съдържанието по темата, която представяме. създадената в облачна-
та система google презентация може да се използва в учебния процес, 
без да е необходимо да се запаметява или прехвърля в други папки на 
устройството, директно чрез влизане в потребителския акаунт, а когато 
тя е споделена като част от електронната библиотека на образователната 
институция, осигурява взаимодействие между педагогическите специа-
листи и работа в екип. 

Google Jamboard е част от основния пакет на google Workspace за 
образованието и е тясно свързан с всяко от другите приложения. пакетът 
му с инструменти е опростен, но дори да липсва някаква функционалност, 
лесно може да се прескочи, като просто се импортира документ или изо-
бражение от друго приложение (дафова, 2021). google Jamboard е подхо-
дящ за допълване на педагогическите ситуации със създадени от учителя 
игри във връзка с образователните задачи по дадена тема. опциите, които 
предлага, са класическата писалка, тънкописец, маркер и гума, както и 
възможност за смяна на фона, четка, която наподобява рисуване с водна 
боя, друга за разпознаване на форми, вмъкване на изображения директно 
от интернет с просто търсене и на всички типове документи от google 
drive, поставяне на печатно написани бележки, импортиране на снимки 
от собствено устройство. при спиране на работата върху един Jam всички 
промени се запазват автоматично (точно както docs, Sheets и Slides), а 
самият Jam съществува като файл в google drive. Може да бъде отворен 
от там, копиран, споделен с други хора, които ще могат да взаимодействат 
помежду си или да трансформират създаденото според своите виждания 
и образователни задачи. 
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създадената и разработена облачна система google Workspace за об-
разованието в детската градина дава възможност за взаимодействие на 
деца, учители и родители независимо от мястото и обстоятелствата, кои-
то могат да възпрепятстват присъственото му осъществяване (терзиева и 
др., 2016).

платформата предлага създаването и провеждането на срещи без 
ограничения във времето в приложението Google Meet. те могат да бъ-
дат незабавни, планирани или насрочени за по-късно. организирането 
на събитие (родителска среща, педагогически съвет или онлайн ситуа-
ция с децата) напред във времето се случва в приложението Календар, 
където организаторите определят деня и часа на срещата, като извърш-
ват съответните настройки, добавяне на заглавие, участници (имейлите 
на регистрирани потребители в облачната система на образователната 
институция и други при необходимост), интервал за повтаряне на съ-
битието, местоположение. приложението Google Meet дава възможност 
на лицата, които организират съответната среща, да прикачат файл или 
връзка, която ще използват в реално време, споделяйки екран с остана-
лите участници. организирането на събитие в Google Meet завършва с 
изпращане на информацията за включване в него на поканените лица. 
действието включва копиране на идентификационния номер на срещата 
в платформа за комуникация, гугъл групата в облачната система, елек-
тронен дневник, viber, facebook и др. и имейл до гостите с покана за 
присъединяване.

наличието на облак в една образователна институция допринася про-
тичане на учебния процес от разстояние. инструментите на български 
език, с които разполага платформата, улесняват създаването на различни 
видове споделени документи и презентации, което стимулира екипната 
работа, подобрява координацията, пести време и създава електронен ар-
хив на образователната институция (ангелов, 2020). всички тези функ-
ционалности на google Workspace за образованието осигуряват на учите-
лите възможност да се фокусират по-добре върху основните отговорности 
и да разгърнат творческия си потенциал в процеса на педагогическо вза-
имодействие.
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STEM ОБУЧЕНИЕ – ФОРМУЛА НА УСПЕХА
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Резюме: настоящата разработка насочва вниманието към SteM проек-
ти в рамките на еtwinning, прилагащи иновативни образователни техноло-
гии и методи на преподаване. SteM е един от подходите, които помагат да 
се постигне интеграцията на теорията в практиката, да се създаде среда, в 
която детето ще бъде свой собствен учител, изследовател и пътешественик 
в областите на науката. Като учебна програма SteM е основана на идеята за 
фокусирано обучение по четирите направления – наука, технология, инже-
нерство, математика – в интердисциплинарен и приложен подход. вместо 
да се преподават четирите дисциплини като отделни направления, те се 
интегрират в последователна парадигма на обучение, базирана на реално 
приложение. 

Ключови думи: деца, наука, SteM

STEM TRAINING – A FORMULA FOR SUCCESS

Snezhina Lyubenova
teacher at Kindergarten “Slance” – Levski

Abstract: this material presents SteM projects in the context of etwin-
ning, which focus on innovative educational technologies and teaching meth-
ods. SteM is one of the methods that help to achieve integration of theory into 
practice, to create an environment in which the child can be his/her own teacher, 
researcher and traveler through the fields of science. as a curriculum, SteM is 
based on the idea of focused learning in its four areas – Science, technology, 
engineering, Mathematics – through an interdisciplinary and practical approach. 
instead of teaching the four disciplines as separate areas, they are integrated into 
a consistent learning paradigm based on real application. 

Keywords: children, science, SteM

SteM e абревиатура от английски език (Science – technology – 
engineering – Mathematics). Като учебна програма SteM дава възможност 
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за интеграция на теорията в практиката и смесена учебна среда по четири 
направления – наука, технология, инженерство, математика. 

подходът SteM предлага на детето да бъде свой собствен учител, 
изследовател и пътешественик по пътя на знанието.

вариант на SteM е SteaM, който включва а (arts) – изкуства и ди-
зайн. художественият дизайн и изкуствата са важна част от SteM бази-
раното образование в детската градина, тъй като творческото мислене и 
разгръщането на заложбите са от съществено значение за развитието на 
иновациите при малките деца. 

SteM предлага четирите принципа, идентифицирани като ключови в 
образованието на XXi век: творчество, сътрудничество, критично мисле-
не и комуникация.

децата са способни да учат SteM концепции от много ранна възраст. 
единственото нещо, което е необходимо, за да се запази ангажираност-
та им, е възможността за подкрепяща среда, използваща естественото им 
любопитство и насърчаваща подходящи за развитието им SteM игри.

SteM образованието е интегрирано в детската градина чрез проект-
но-базираното обучение. проектно обучение в условията на детската гра-
дина се реализира под формата на малки проекти в рамките на определе-
на тема и в извънучебната работа, където реализацията се осъществява в 
по-дълъг период от време. 

една от най-добрите предпоставки за ефективно общуване между 
учители и родители е активното включване на родителите в проекти. 

Краткосрочният авторски проект „у дома“ , по който работихме с ог-
ромно желание 23 колеги от българия през учебната 2020/21 г., е отличен 
пример за съвместна работа между деца, учители и родители.

проектът бе съвместна дейност на детски градини и учители от об-
ласт плевен, иницииран и методически подкрепян и насърчаван от реги-
онално управление на образованието – плевен. Цялостната дейност беше 
организирана по посока на възприемане, осмисляне на знания, умения и 
отношения чрез прилагане на компетеннтностия подход при реализиране 
на дейности в тясно сътрудничество със семействата на децата в усло-
вията на дома и семейната среда. работата бе насочена в пет дейности, 
разделени по месеци: „семейна кухня“, „семейна игротека“, „семейната 
сцена“, „семейните ценности“ и „семейството и природата“. 

чрез интегриране на дейности по SteM в рамките на проекта се 
предостави възможност на децата за развитие на умения, необходими за 
адаптация в динамично развиваща се прагматична и технологична среда. 
децата развиваха ключови умения като: творческо мислене; критичен ана-
лиз; работа в екип; инициатива; общуване и математическа грамотност.
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в „у дома“ обучението през „очите“ на играта спомогна децата да 
изострят уменията си, да се учат на стратегии, логическо мислене и соци-
ални умения. Ключовото при SteM обучението в проекта бе, че всички 
обучителни дейности се базираха на намирането на решение на проблеми 
от реалния свят и акцентиране върху ученето, основано на проекти. парт-
ньорите – учители, деца и родители, работиха екипно във всички фази 
на изпълнение и техният собствен принос бе от съществено значение за 
успеха на проекта във всичките му аспекти.

децата имаха възможност през учебната 2021/22 г. да надградят нау-
ченото с новия проект „SteM@у дома“, като „пътешестват“ през разно-
образни теми и материала.

проектът „SteM@у дома“ е продължение на „у дома“ и е методи-
чески подкрепян и насърчаван от регионално управление на образование-
то – плевен.

„SteM@у дома“ е дългосрочен авторски проект, стартиран с колега 
по английски език от турция – uğur altinbilek, по който работим 34 колеги 
от 13 държави. дейностите са разделени по месеци на глобални теми и се 
изпълняват само вкъщи – Кодиране, Космос, структури, Материали, ди-
нозаври, енергия, природа и околна среда. всеки партньор на ротационен 
принцип предлага теми за месеца, като се съобразява с глобалната. 

поставяйки подходящо емоционално проблемната задача, с колегите 
активизирахме познавателната активност на децата, обединени в мотива 
и потребността от разкриването на неизвестното.

приложен беше и игровият подход. чрез него непринудено се стиму-
лираха познавателното и емоционалното отношение на детето за усвоява-
не на нови знания и умения.

в процеса на работа към момента семейството стигна до извода, че 
най-добрият начин за възпитаване на любов към ученето е да се насърчи 
детското любопитство. в изпълнение на дейностите насърчавахме деца-
та да задават въпроси, да изследват това, което е поставено в задачата, и 
да играят. намирахме техните интереси и страсти и им помагаме да ги 
преследват. те се променяха всяка седмица, но това е напълно нормално, 
особено за по-малките деца.

„SteM@у дома“ осигури на децата среда, която е възможно най-близ-
ка до реалната. изпълнявайки своите задачи с материали и предмети от 
ежедневието, семействата и децата сами осигуриха това, което им е необ-
ходимо за всяка отделна дейност – играчки, конструктори, роботи, кукли, 
игри.

Целта на проекта не е просто да развие въображението на децата, а да 
ги научи да мислят системно, с разбиране за протичащите процеси. да се 
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развият, от една страна, качества на мислене като гъвкавост, мобилност, 
последователност, а от друга страна, търсеща дейност, желание за новост, 
развитие на речта и творческо въображение. проектът дава възможност 
децата да покажат своята индивидуалност, учи ги да мислят нестандарт-
но; развива такива морални качества като способността да се радват на ус-
пехите на другите, желанието да помогнат, желанието да намерят изход от 
трудна ситуация. работата на всички партньори включва иновации като: 
сътрудничество между учителите под формата на взаимно наблюдение, 
както и посредством обучителни дискусии едни с други; професионално 
развитие за насърчаване на критичното мислене на децата и родителите 
и уменията за решаване на проблеми/задачи; включване на родителите в 
дейностите.

за да се формират знания и умения за използване на информационни 
технологии в детската градина, беше стартиран през учебната 2021/22 г. 
още един дългосрочен авторски проект – „иновативни технологии – стеМ 
обучение“, със зам.-директор на училище в турция – nuray türkekul. в 
изпълнение на целите и задачите работим 17 колеги от 9 държави. дей-
ностите са разделени по месеци на глобални теми и се изпълняват само 
в детската градина – Кодиране, вода, въздух, земя, изкуство, Музика, 
наука. включените методи се основават на игровата дейност и са разно-
образни: упражнения, демонстрация, моделиране, обяснение, беседа, мо-
зъчна атака, мислене по аналогия, метод на директория, метод на фокусни 
обекти, метод „системен анализ“, метод морфологичен анализ, методът 
за обосноваване на нови идеи „златна рибка“. по този начин при работа 
с експерименталния модел детето допълва и дообогатява своите знания.

иновациите в педагогическите дейности са свързани с: възможност 
на децата да създават свои собствени експерименти; възможност за деца-
та да обясняват своите собствени идеи; обясняване на релевантността на 
науката в ежедневните дейности; използване на запаметяването на факти 
като педагогическа техника, използване на компютри и симулации за уче-
не; използване на интерактивна дъска за упражняване на умения.

творческата работа е силно застъпена и дава възможност да се прояви 
детско мислене, въображение и креативност. на детето се предлага задача, 
без да се осигурява външна помощ при решаването ѝ. самостоятелността 
при работата по задачата стимулира детето към анализ и търсене на ре-
шения според неговите възможности. Малкият човек в процеса на учене 
възприема света непринудено и емоционално, което осигурява по-трайно 
задържане на паметови образи, тъй като във възрастта 4–7 г. мисленето е 
предимно образно.
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SteM учителите и в трите проекта участват активно в процеса на 
обучение: задават въпроси, опитват се да намерят отговори, организират 
процедури и помагат при формулирането на заключения.

Цялостната дейност по etwinning проектите е популяризирана чрез 
участия в конференции с доклади, facebook, срещи с родители, собствени 
сайтове, сайт на детската градина и достъпни интернет страници с готови 
продукти.

проектната дейност в детската градина помага да се създаде интерес 
и мотивация за активна включеност в игрово-познавателна, учебно-изсле-
дователска и практико-преобразуваща дейност.

Колкото по-рано започнем с основите на SteM в проектната работа в 
детската градина, толкова по-лесно и увлекателно ще насочим децата към 
дисциплините наука, технология, инженерство, математика. 

динамичните промени в образованието водят до формиране на един-
ство и приемственост между класическите и интерактивните методи на 
обучение. 
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КОРЕЛАЦИЯ МЕЖДУ УМЕНИЯТА  
ЗА МОДЕЛИРАНЕ И ВАРИАТИВНОТО  

И КОМБИНАТИВНО МИСЛЕНЕ  
ПРИ 4–5-ГОДИШНИ ДЕЦА

Диана Петрова
главен учител в Детска градина №6 „Българче“, гр. Перник

e-mail: d_deanova@abv.bg

Резюме: Целта на представеното изследване е да се диагностицират 
уменията за моделиране и вариативното и комбинативно мислене при деца-
та от 4–5-годишна възраст и да се установи корелационна зависимост меж-
ду тях. 

от проведеното изследване можем да направим извода, че резултатите 
от диагностиката на децата на уменията за моделиране от втора възрастова 
група са на добро ниво за съответната възраст, но предстои още много ця-
лостна работа в основни и допълнителни форми, за да се подобрят пости-
женията им по образователно направление „изобразително изкуство“ и в 
частност по моделиране.

Корелацията е индикатор за силата на връзката между две променливи. 
важно е да се отбележи, че тази връзка не е задължително да бъде причин-
но-следствена, т.е. стойностите на едната променлива да зависят или да са 
следствие от стойностите на другата. при получения коефициент на коре-
лация r = 0,76, т.е. при 0,7 ≤ rYX ≤ 0,9, доказвамe, че зависимостта между 
уменията за моделиране на децата и комбинативното и вариативно мислене 
е силна, положителна и статистически значима.

Ключови думи: корелация, умения за моделиране, комбинативно/вариа-
тивно мисленe, 4–5-годишни деца
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CORRELATION BETWEEN MODELLING 
SkILLS AND VARIABLE AND COMBINATORIAL 

THINkING IN CHILDREN AGED 4–5 YEARS

Diana Petrova
head teacher at Kindergarten № 6 “Bulgarche”, Pernik

Abstract: the aim of the presented research is to diagnose the skills for mod-
eling and variable and combinatorial thinking in children aged 4–5 years and to 
establish a correlation between them.

From the conducted study we can conclude that the results of the diagnosis 
of modeling skills of children from the second age group are at a good level for 
the respective age, but still a lot of comprehensive work in basic and additional 
forms is needed in order to improve their achievements in visual arts, in particular 
in plasticine modeling.

a correlation is an indicator of the strength of the relationship between two 
variables. notably, this relationship does not have to be causal, i.e. the values of 
one variable to depend on or to be a consequence of the values of the other. the 
obtained correlation coefficient r = 0.76, i.e at 0.7 ≤ rYX ≤ 0.9 proves that the 
relationship between children’s modeling skills and combinatorial and variable 
thinking is strong, proportional and statistically significant.

Keywords: correlation, modeling skills, combinatorial/variable thinking, 
4–5-years old children

Увод

изобразителното изкуство в детската градина е важен фактор за разви-
ване на малкото дете. натрупва се голям обем от знания и се осъществяват 
процеси като мислене, въображение, памет. изграждат се комуникативни 
умения и се формират нравствени норми. изобразителното изкуство е не-
заменимо средство за духовно развитие на личността. 

Моделирането е един от видовете изобразително изкуство, чрез кои-
то се създават фигури и изделия от меки материали. този вид изкуство е 
достъпно за обучение както в детската градина, така и в училище. ситуа-
циите по моделиране способстват за формирането на умствените способ-
ности на децата, разширяват художествения им кръгозор, съдействат за 
формиране на творческо отношение към околния свят. 

въпреки че е мек материал, пластилинът чудесно развива фината мо-
торика. работи и за стабилизирането на координацията око–ръка. това е 
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едно подготвително упражнение за държане на молив и рязане с ножица 
в по-късна възраст.

работата с пластилин помага и за развитие на дактилната и зрител-
ната система, за развитие на усещането за равновесие и положение на 
тялото в пространството (георгиева, 2018).

децата на 4–5 години имат ниско ниво на развитие на моторните на-
вици, което много ярко се проявява в неумението да начертаят права ли-
ния, да напишат печатна буква по образец, да изрежат хартия, да лепят и 
рисуват.

Многобройните психологически изследвания показват, че съществу-
ва пряка зависимост между развитието на тези навици и нивото на общо 
психическо и интелектуално развитие на детето.

Цел и постановка на изследването

Целта на настоящото диагностично изследване е да се диагностици-
рат уменията за моделиране и вариативното и комбинативно мислене при 
децата на 4–5-годишна възраст, като се установи корелационна зависи-
мост между тях.

за реализирането на целта е необходимо да се изпълнят следните за-
дачи:

• да се диагностицират уменията за моделиране на децата от ІІ група.
• да се установи степента на развитие на комбинативното и вариа-

тивното мислене при децата на 4–5-годишна възраст.
• да се установи корелационна зависимост между уменията за моде-

лиране и вариативното и комбинативно мислене при изследваните 
деца.

• да се представят и анализират резултатите.
Обект на изследване е корелационната зависимост между уменията 

за моделиране и вариативното и комбинативно мислене при 4–5-годиш-
ните деца.

Предмет на изследване е диагностичната процедура за установяване 
степента на усвоеност на уменията за моделиране и вариативното и ком-
бинативно мислене при децата от втора възрастова група.

Обхват на изследването са 21 деца на 4–5-годишна възраст, посеща-
ващи дг №6 „българче“.

за диагностициране на комбинативното и вариативно мислене на 
4–5-годишните деца беше приложен тест за създаване на един образ в раз-
лични пози чрез комбиниране на едни и същи изходни елементи – тести-
ране по занков „зайче“. 



422

на децата се предлага разграфен на четири лист, на който са изобра-
зени графично характерните белези за конкретния вид животно /зайче/; 
части и специфични белези – уши и опашка.

първото и основно изискване е във всяко квадратче да се нарисува с 
графичен материал образ на животното в различни пози, като вариативно 
се комбинират неговите части и белези. второто изискване е избираемо: 
нарисуваните образи може по лично предпочитание да бъдат включени в 
подходяща обстановка или сюжет.

всяко дете определя начина на комбиниране на частите, за да получи 
различни пози или състояния на образа, начина на изграждане на форма-
та – линеарно, линеарно-декоративно или линеарно-плоскостно; цветово 
решение и композиционно решение;

оценката е точкова по показателите: всеки образ на животно, създа-
ден чрез комбиниране на неговите части, се оценява с 1 т.; всеки образ, 
нарисуван по различен начин като поза, движение или състояние – с 1 т.; 
всеки декориран или оцветен чрез плътно защриховане образ или вклю-
чен в ситуация – с 2 т. Максималният брой точки е 16. резултатите на де-
цата се нанасят в протокол за отчитане на резултати (занков, 2005: 69–72).

за диагностика на уменията за моделиране на децата беше използван 
инструментариум за диагностициране на умения на децата за моделиране 
по занков (2005).

в табл. 1 са представени критериите за оценка на уменията за моде-
лиране на 4–5-годишните деца.
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Таблица 1. Критерии за оценка на уменията за моделиране на 4–5-годишните деца

Показатели незадоволи-
телна – d

задоволи- 
телна – с

добра – b висока – a

Изобразителна грамотност
Композиция неустойчива и 

силно дефор-
мирана фигур-
ка

Компактно и 
неустойчиво 
изградена фи-
гурка

Компактно и 
устойчиво по-
строена фигур-
ка

Фигурката е 
построена 
разчленено и 
устойчиво.

Начин на 
пластично 
изграждане

детето не при-
тежава плас-
тични умения.

слепва поот-
делно модели-
раните части; 
деформирани 
пропорции.

п р о п о р ц и о -
нално изграде-
на фигура чрез 
слепване на от-
делно на моде-
лираните части

Фигурката е 
изградена от 
парче пласти-
лин чрез раз-
цепване и из-
тегляне.

Използвани 
похвати по 
моделиране

детето е из-
ползвало 1–2 
т е х н и ч е с к и 
похвата по мо-
делиране.

детето вла-
дее 3 похвата: 
овалване, раз-
точване, слеп-
ване.

детето е из-
ползвало 4 
похвата по мо-
делиране.

детето владее 
повече от 4 
похвата: раз-
цепване и из-
тегляне.

Художествена изразителност
Съдържание  
/замисъл/

съдържанието 
не отговаря на 
п о с т а в е н ат а 
тема.

чувства се 
влияние на 
друго дете.

репродуктив-
но, но собстве-
но решение

съдържанието 
е плод на ори-
гинално виж-
дане.

Усет за плас-
тично равно-
весие

липсва усет. Фигурата е из-
градена в не-
устойчиво по-
ложение.

постигнато е 
частично рав-
новесие в ком-
позицията.

постигнато е 
пълно равно-
весие на обем-
ните форми.

Предаване на 
характерната 
поза /движе-
ние/

липсва такъв 
усет.

Фигурката е 
построена в 
статична поза.

Фигурката е 
леко раздвиже-
на в ръцете.

убедително е 
предадена ха-
рактерна поза/
движение.

постиженията на децата се диагностицират по двата критерия – изоб-
разителна грамотност и художествена изразителност, с техните показате-
ли и степените на диференцирана оценка. всичко е включено в проведена 
педагогическа ситуация за диагностика на постиженията на децата по мо-
делиране, съобразена с учебната програма за втора възрастова група със 
съдържание, близко до опита на детето. резултатите от работата на децата 
са обработени и оценени по точки и числови коефициенти.
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детското изобразително творчество притежава две основни характе-
ристики – изобразителност и изразителност. затова при диагностицира-
нето на детските пластики основен критерий за количествена оценка е 
проявената от децата изобразителна грамотност и дос, като се използват 
различни методи за диагностика.

един от най-често използваните показатели за диагностициране на 
изобразителната грамотност е композиционното решение, вторият пока-
зател е начинът на пластично изграждане и третият показател – похвати 
по моделиране.

едновременно с отчитане на проявената от децата изобразителна гра-
мотност трябва да се вземе под внимание и вторият не по-малко важен 
критерий за качествена оценка на изобразителните резултати – художест-
вената изразителност. докато първият критерий е свързан преди всичко 
с възприемането и пресъздаването на външната страна, характерните 
особености на моделираните обекти, то изразителността е отражение в 
художественообразна форма на тяхното съдържание, вътрешна същност. 
първият показател на художествената изразителност е съдържанието на 
детската творба. вторият показател е усет за пластично равновесие и по-
следният трети показател, по който се прави диагностика на постижени-
ята на децата, е предаване на характерна поза/движение (занков, 2005: 
26–42).

изследването се извършва посредством методиката на занков за ди-
агностициране на резултатите от моделиране на фигурална композиция. 
за да бъде диагностиката по-обективна и по-пълна, е желателно да се 
съобразим с някои условия. при изграждането на фигурално-тематични 
композиции като показател, от една страна, може да се използва уме-
нието на децата да предадат различия, характерна поза или движение, 
съобразявайки се с поставената тема и възможностите на материала. от 
друга страна, изразителността може да се оцени въз основа на проявено-
то от децата умение да подчертаят най-важния композиционен елемент, 
като използват един или друг способ или комбинация от няколко спо- 
соба.

Анализ на получените резултати

получените резултати от тестовете ще представим в протоколите за 
отчитане и след това ще ги анализираме. 

резултатите от теста за вариативни и комбинативни способности на 
4–5-годишните деца са представени в табл. 2. оценката е точкова по след-
ните показатели: 
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 − за всеки вариантен образ на животното – по 1 т.; 
 − за всеки включен в подходяща обстановка образ – по 1 т.; 
 − всеки образ, включен в ситуация, се оценява с 2 т. 

Максималният брой точки е 16.

Таблица 2. протокол за отчитане на резултатите от теста за вариативни  
и комбинативни способности на 4–5-годишните деца

Списък на децата Индивидуален резултат
1.*** 13 т.
2.*** 16 т.
3.*** 14 т.
4.*** 14 т.
5.*** 2 т.
6.*** 12 т.
7.*** 16 т.
8.*** 16 т.
9.*** 8 т.
10.*** 16 т.
11.*** 6 т.
12.*** 16 т.
13.*** 14 т.
14.*** 14 т.
15.*** 14 т.
16.*** 16 т.
17.*** 8 т.
18.*** 16 т.
19.*** 14 т.
20.*** 16 т.
21.*** 2 т.

Както е видно от таблицата, получените резултати са разнородни, но 
се оформят няколко подгрупи: с високи постижения (от 16–12 точки) са 
14 деца, със средно ниво на постижения (от 12 до 6 точки) – 3 деца, и с 
ниски постижения (от 5 до 1 точки) – 2 деца. таблицата в протокола за 
отчитане показва, че преобладават децата с високи резултати и можем да 
направим извода, че 4–5-годишните деца от втора група „усмивки“ имат 
много добре развити вариативни и комбинативни способности.
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от теста за диагностика на уменията за моделиране на 4–5-годишни-
те деца изчисляваме и броя на получените точки, коефициента на изоб-
разителна грамотност и художествена изразителност К, като прилагаме 
критериите за оценка на уменията за моделиране на децата от табл. 1 и 
формулата на поляритетния метод от проективната методика:

К= [а(+1) + b(+ 0,5) + с(–0,5) + d(–1)] / n,

в която n е броят на показателите, използвани при оценяването на изобра-
зителния резултат на едно дете, и нанасяме в таблицата.

Таблица 3. протокол за отчитане на резултатите от проведените диагностични 
процедури по моделиране на фигурална композиция
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1.*** a а а в а b 0,83 5
2.*** а b b в b а 0,66 4
3.*** b b с в b а 0,58 4
4.*** b с с а d с 0,16 3
5.*** d d d d d d –1 2
6.*** а b с в b с 0,25 3
7.*** а а b а b b 0,75 5
8.*** а b а а b b 0,75 5
9.*** а с с в b с 0,08 2
10.*** а а а а а а 1 6
11.*** а b с в b b 0,41 4
12.*** а а а а а b 0,91 6
13.*** b с b а b а 0,50 4
14.*** а а b а b с 0,58 4
15.*** а а b а а с 0,66 4
16.*** а b b а в а 0,75 5
17.*** d с с а d b 0,08 2
18.*** а а а а а b 0,91 6
19.*** а а а а а с 0,75 5
20.*** а b b а b с 0,50 4
21.*** d d d d d d –1 2
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получените резултати трансформираме чрез mетстепенната скала 
на Ю. венделер за трансформация на числовия коефициент К в цифрова 
оценка (табл. 4).

Таблица 4. петстепенна скала на Ю. венделер

Среден числов коефициент (k) Степени на цифрова оценка
К = 1–0,90 отличен (6)
К = 0,89–0,67 Много добър (5)
К = 0,66–0,33 добър (4)
К = 0,32–0,09 среден (3)
К = 0,08 и по-малко слаб (2)

трансформираните резултати по скалата на Ю. венделер нана-
сяме в табл. 3. в табл. 5 правим оценка на показателите според броя и 
точките на децата, т.е. групираме децата по постижения и изчисляваме 
претеглена средноаритметична величина – най-често употребяваната 
величина в статистиката, тъй като дава характеристиката на средното 
равнище по даден вариационен признак на единиците от съвкупността. 
в конкретният случай средната аритметична величина е 4,1, т.е. тя е меж-
ду най-малкия и най-големия резултат на децата (николов, 2011). 

Таблица 5. оценка на показателите според броя и точките на децата

Брой деца, f Постижения, x if
4 2 8
2 3 6
7 4 28
5 5 25
3 6 18

в табл. 6 нанасяме подгрупите деца спрямо техните постижения и 
изчисляваме относителния дял на резултатите от диагностиката в%. 

Таблица 6. относителен дял на резултатите от диагностиката

№ Брой деца Постижения /т./ Относителен дял,%
1 4 2 4/21 – 19%
2 2 3 2/21 – 10%
3 7 4 7/21 – 33%
4 5 5 5/21 – 24%
5 3 6 3/21 – 14%
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от представянето на данните в табл. 6 е видно, че най-голям е про-
центът на децата с добри постижения (33%), следван от тези деца, които 
имат много добри постижения по петстепенната скала (24%). четири деца 
(19%) са със слаби постижения, две от тези деца са със специфични об-
разователни потребности и е възможно това да е свързано с причините за 
този резултат. едно от другите нередовно посещава детската градина, а 
четвъртото дете от тази подгрупа просто участва с нежелание или отказва 
да участва, т.е. не проявява интерес към тази дейност. три деца (14%) са с 
отлични постижения и само 10% са децата със средни постижения.

от тази таблица можем да направим извод, че резултатите от диагнос-
тиката на децата на уменията за моделиране от втора възрастова група са 
на добро ниво за съответната възраст, но предстои още много цялостна 
работа в основни и допълнителни форми, за да се подобрят постиженията 
им по образователно направление „изобразително изкуство“ и в частност 
по моделиране. 

средноаритметичното /стандартно/ отклонение е 1,91, следователно 
коефициентът на вариация е ≈ 47%, което показва, че разсейването е голя-
мо – резултатите от диагностиката на уменията за моделиране на децата 
са разнородни. 

за да се определи корелационният коефициент, трябва да са налице 
подвойкови измервания на двете променливи върху едно и също множе-
ство от обекти. освен това корелационният коефициент е мярка за взаи-
мовръзката между двете променливи само за разглежданата група обекти. 
ако този коефициент се използва при нелинейна връзка, ще се получи 
занижена стойност на връзката. затова, преди да се изчисли и анализира 
коефициентът на корелация, би следвало да се построи и анализира диа-
грамата на разсейването. тя ще покаже нагледно формата  и посоката на 
връзката между двете променливи. следователно в графиката нанасяме 
резултатите от двата вида диагностика на децата.

Диаграма 1. резултати от диагностиката на децата
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Коефициентът на корелация на пирсън–браве изисква двете промен-
ливи да бъдат измерени в метрична скала. стойностите от табл. 7 замест-
ваме по формулата за изчисление на коефициента на пирсън–браве и по-
лучаваме, че коефициентът на корелация r = 0,767.

Таблица 7. резултати от тестовете за диагностика на уменията  
за моделиране и за установяване на комбинативните и вариативни способности  

на 4–5-годишните деца

№
Име 

на дете

Тест за диагностика на 
уменията за моделиране 
на 4–5-годишните деца 

(Х)

Тест за установяване на 
комбинативните и вари-
ативни способности на 
4–5-годишните деца (Y)

1.*** 5 13

2.*** 4 16

3.*** 4 14

4.*** 3 14

5.*** 2 2

6.*** 3 12

7.*** 5 16

8.*** 5 16

9.*** 2 8

10.*** 6 16

11.*** 4 6

12.*** 6 16

13.*** 4 14

14.*** 4 14

15.*** 4 14

16.*** 5 16

17.*** 2 8

18.*** 6 16

19.*** 5 14

20.*** 4 16

21.*** 2 2

изчисляване и нанасяне на корелационната зависимост според пока-
зателите, получени от анализа на резултатите

тъй като обемът на извадката е малък, се проверява значимостта на 
получения корелационен коефициент. той трябва да се трансформира 



430

чрез Z-трансформация на Фишер. Когато Zемп.>z теор., това означава, че ко-
ефициентът е статистически значим (николов, 2011). 

Корелацията е индикатор за силата на връзката между две промен-
ливи. важно е да се отбележи, че тази връзка не е задължително да бъде 
причинно-следствена, т.е. стойностите на едната променлива да зависят 
или да са следствие от стойностите на другата. причинността може да 
бъде разкрита само в контекста на конкретните променливи. Колкото е 
по-близо до нулата, толкова връзката е по-слаба. условно се приема, че 
когато коефициентът е в граници от 0 до 0,3, връзката е слаба, от 0,3 до 
0,7 – средна, и над 0,7 – силна. това важи и за положителни, и за отрица-
телни стойности.

Изводи

Можем да направим следните изводи:
1. чрез целенасочена и настойчива дейност децата развиват умения 

за наблюдаване; умения да забелязват в предметите и явленията 
съществени чeрти – цвят, форма, белези и други характеристики. 
включването на творчески дейности в живота на децата е от го-
лямо значение, защото им позволява да проявяват себе си, да реа-
лизират творчески идеи, да осъществят собствен свободен избор.

2. Моделирането като част от изобразителната дейност на децата 
осигурява възможност на всяко дете да прояви своето въображе-
ние, което от своя страна води до активна проява на творческа ак-
тивност и изграждане на вариативното и комбинативно мислене.

3. използваната методика на занков (2005) дава възможност за раз-
виване и обогатяване на уменията за моделиране и на вариативно-
то и комбинативно мислене на децата. от проведеното изследване 
се установява силна корелационна зависимост между уменията за 
моделиране и вариативното и комбинативно мислене на децата от 
4–5-годишна възраст.

4. при коефициент на корелация r = 0,76, т.е. при 0,7 ≤ rYX ≤ 0,9, 
зависимостта между уменията за моделиране на децата и комби-
нативното и вариативно мислене е силна, положителна и статис-
тически значима. 
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Резюме: утвърждаването на здравословни хранителни навици е едно 
от предизвикателствата на здравното образование в предучилищна възраст. 
възпитанието за здравословното хранене на децата започва в семейството и 
преминава в детската градина и училище. 

създаването на позитивно отношение към здравословните храни и из-
граждането на полезни хранителни навици от ранна възраст е целенасочен 
процес на овладяване на здравни знания и формиране на здравни убежде-
ния, мотивация и здравословно поведение. то може да се разглежда като 
специфично социалнопедагогическо взаимодействие в контекста на преду-
чилищната подготовка. 

в нашата разработка акцентираме на интересни и нетрадиционни под-
ходи за усвояване на знания от децата за здравословни храни и култура на 
хранене като мотивация за добри хранителни навици в по-висока възраст.

Ключови думи: здравословно хранене, здравни знания, полезни навици, 
подходи, позитивно отношение, семейство 
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Abstract: establishing an optimal nutrition practice in early life is a demand-
ing challenge in health education at the preschool age. the family has the respon-
sibility to start the young children on the path to healthy eating; this upbringing 
regulation is further maintained during kindergarten and school periods. 

creating a positive attitude towards healthy food and to building functional 
nutrition habits from an early age is a targeted process of acquiring knowledge, 
forming a healthy mindset, gaining motivation and learning healthy behaviour. 
this activity can be viewed as a specific social and educational interaction in the 
context of the overall preschool preparation.

our mini-project focuses on creative and non-traditional ways of learning 
about healthy food and nutrition as a motivation for building quality eating habits 
later in life.

Keywords: healthy eating, preschool health education, useful habits, ap-
proaches, family, positive attitude, food habit formation, family

Минипроектите в детската градина в подкрепа на 
здравословното хранене 

добра практика на педагогическия екип в детска градина ,,зорни-
ца“ – сливен, е ежегодната работа по минипроекти с децата в партньор-
ство с родителите. през учебната 2021/2022 г. учителите ориентираха вза-
имодействието в детските групи към темата за здравословното хранене и 
здравното образование на децата в предучилищна възраст.

разглеждаме минипроекта като комплекс от организирани дейнос-
ти, водещи до очаквани резултати, допринасящи за постигането на цели 
в рамките на определено време и ресурси. в основата му е заложено 
предизвикателство, обединяващо образователно съдържание от различни 
области на познанието, даващо възможност за съвместна познавателна 
дейност на деца, педагози и родители. 

във втора възрастова група – ,,бонбон“, поставихме фокуса върху 
изграждане на здравословен начин на живот у децата чрез работа по 
минипроект на тема: „вкусно и полезно“. насочихме вниманието и ак-
тивността си към създаване на позитивно емоционално отношение към 
здравословните храни и изграждане на полезни хранителни навици. 
осъществихме проектните дейности през месец ноември 2021 г. по по-
вод европейския ден на здравословното хранене, който се отбелязва на 
8 ноември. 

актуалността на въпроса за здравословното хранене в детската гра-
дина се обуславя от следните обстоятелства: 
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• широко разпространение на рискови за здравето фактори; 
• нарушени здравословни параметри на жизнената среда, което води 

до редица остри и хронични заболявания сред децата;
• нарушени здравословни параметри на жизнената среда поради обя-

вената извънредна епидемична обстановка, свързана с пандемията 
от covid-19.

Дейности по минипроекта „Вкусно и полезно“

структурирахме дейностите в рамките на месец ноември с идеята съ-
държанието да бъде осъществено чрез основни и допълнителни форми на 
педагогическо взаимодействие с 4–5-годишните деца. постарахме се да 
включим децата в различни степени на познание: възприемане, изпробва-
не и изразяване, които са насочени към следните цели:

1. Формиране на позитивно отношение към здравословните храни 
и изграждането на полезни хранителни навици от ранна възраст.

2. усвояване на здравни знания и формиране на здравни убеждения, 
мотивация и здравословно поведение.

за осъществяването на целите акцентирахме върху следните задачи: 
1. повишаване нивото на осведоменост на децата за разумен и здра-

вословен начин на живот.
2. създаване на нагласи за правилен избор и отговорно потребление 

на храната.
3. включване на родителите като партньори и главни участници в 

правилното хранене на децата у дома.
4. упражняване в самостоятелна практика при спазване на правила-

та и нормите на здравословното хранене.
Мото на мини проекта: „Здрави и силни растем, защото играем и 

знаем какво да ядем“
редица документи акцентират върху важността на здравното образо-

вание за хармонично развитие на детската личност. здравното образова-
ние е насочено към развитие на умения за създаване или поддържане на 
здравословен стил и условия на живот и за доброволно адаптиране към 
поведение, благоприятстващо здравето. (глава втора, чл. 3, т. 3 от наредба 
№13 от 21.09.2016 г. на Мон за гражданското, здравното, екологичното и 
интеркултурното образование). 

здравното образование е свързано със здравословното хранене и със 
спорта. 

храненето е основен фактор, определящ здравето, растежа и разви-
тието на децата. в ранна детска възраст се възпитават нагласи за вкус 
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към определени храни и чувството за удоволствие от храната. изграждат 
се хранителни навици, които могат да повлияват хранителното поведение 
през следващите периоди от живота.

във възпитателно-образователния процес използвахме методи, съо-
бразени с възрастовите и индивидуалните особености на децата, като иг-
рата е доминираща в това отношение. словесните и нагледнообразните 
похвати спомогнаха за осмислянето и разбирането на тематиката. при-
лагането на игровия модел на обучение допринесе за стимулирането на 
детската фантазия, провокира и активната дейност с различни видове ма-
териали.

Инструментариум: 
• въвеждане на децата в темата на проекта чрез беседи и илюстрати-

вен материал;
• творческо преосмисляне на образователното съдържание за втора 

възрастова група;
• партниране с родителите за реализацията на проекта.

Подготовка за изпълнението на проекта:
• обсъждане с участниците важността на темата, поставените цели и 

очакваните резултати;
• проучване на методическа и друга специализирана литература в 

тази област;
• изготвяне на график на практическите дейности за изпълнение 

на проекта;
• подбор и изработване на необходимите материали за обогатяване 

на предметно-пространствената среда.

План за изпълнение на проекта:
• избор от сюжетни илюстрации за разговор с деца;
• подготовка на материали за дейностите;
• подготовка на игрите;
• изготвяне на дидактически материали.

В първия етап – ,,Седмица на плодовете“, ориентирахме дейности-
те към биоразнообразието.

през първата седмица на месец ноември заедно с децата от втора въз-
растова група оформихме кът на плодовете. децата ги разглеждаха, назо-
ваваха и определяха формата и цвета им. провокирахме детския интерес 
и положително отношение към плодовете като здравословна храна чрез 
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театър на маса „гладен Мечо“. децата разпознаваха проявите на доброто 
здраве, изказваха мнения за последиците от нездравословното хранене.

в проведената беседа „плодовете – вкусни и полезни“ децата разка-
заха за предпочитанията си. в подвижната игра ,,сочни ябълки берем“ 
децата преминаха през „препятствие“, „откъснаха“ ябълки и ги разделиха 
по цвят в кошници.

децата участваха в основни и допълнителни форми на педагогическо 
взаимодействие по теми: „на пазара“, „ябълката“, ,,черешки“, ,,с вита-
мини – здрав и силен“, „плодовете и зеленчуците през есента“, ,,оби-
чам“, ,,плодове за слончо“. 

най-голям интерес децата проявиха към оцветяване на изображение 
на плод с бои чрез нетрадиционни средства – с пръсти, парче от домакин-
ска гъба, бабъл фолио, тампон за грим и др., изработиха различни плодове 
от хартия. готовите изделия представихме в изложба, за да им се порадват 
децата и родителите.

дидактичната игра „плодове и цветове“ използвахме за развиване 
способността на децата да различават и назовават различни плодове, тех-
ните цветове, както и да групират плодовете по цвят. 

проведената педагогическа ситуация „здравословни храни“ (храни-
телна пирамида) имаше за цел да обобщи представите на децата за всички 
хранителни продукти, полезни за здравето, и да провокира въображение-
то им да изготвят хранително меню за деня. пирамидата на здравословно-
то хранене беше представена по нетрадиционен начин, чрез изработена от 
родителите обемна кукла, в чиято рокля е подредена пирамидата.

хранителната пирамида дава обща и нагледна представа кои храни са 
повече или по-малко препоръчителни.

Във втория етап – ,,Седмица на зеленчуците“ (втората седмица от 
месец ноември), осъществихме следните дейности:

• оформихме кът на зеленчуците;
• медицинската сестра проведе беседа в групата с цел усвояване и 

затвърдяване на навици за здравословен начин на живот и хранене 
под надслов „зеленчуци, който не яде – той голям не ще да порас-
те“; 

• всички заедно изпълниха любими детски песни за здравето, децата 
отговаряха на въпроси за здравословните храни, показаха овладени 
хигиенни навици;

• децата участваха в основни и допълнителни форми на педагогиче-
ско взаимодействие по теми: „на пазар“, „за да бъда здрав“ и др.;

• оцветиха изображение на зеленчук с бои посредством нетради-
ционни средства;
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• апликираха модел на зеленчук с хартия с подръчни и природни ма-
териали, а готовите изделия представихме в изложба;

• чрез дидактичната игра „зеленчуци за салата“ децата имаха въз-
можност за възприемане и осъзнаване на многообразието от зелен-
чуци. разграничаваха зеленчуците, които могат да се консумират 
директно, от тези, които е необходимо да се сготвят;

• с удоволствие децата участваха в подвижната игра „зайчета и мор-
кови“, чрез която развиваха двигателни умения за изпълнение на 
подскоци, както и постигане на бързина и ловкост.

В третия етап – „Тайната на здравето“ (третата седмица от месец 
ноември), използвахме приказки под формата на презентация, тематич-
ни образователни филми с акцент върху полезни и вредни храни, както и 
върху значението им за здравето на хората. словесните и нагледнообраз-
ни похвати спомогнаха за осмислянето на тематиката. Целта ни беше да 
въздействаме върху сетивата и емоциите на децата. с любимите герои от 
приказките и филмите децата по-лесно възприеха важността на здраво-
словните навици.

приказките ,,един летен ден“, „Който чистотата не признава, като 
грухчо заболява“, „немитата ябълка“, ,,зеленчукова свада“ впечатлиха 
децата с различните прояви на героите. те обсъждаха здравните правила, 
неправилните прояви на героите, обясняваха как биха постъпили, ако бяха 
герои в тези приказки.

в дидактичната игра „здраве в чиниите“ се затвърдиха уменията на 
децата да разграничават и отделят вредни от полезни храни, както и да 
групират полезните храни по вид. децата откриваха изображения на хра-
ни, скрити на различни места в занималнята. полезните храни поставиха 
в чинии. 

В четвъртия етап – ,,Седмица на билките“, запознахме децата с 
лечебните растения–билки. обособихме кът на билките и представихме 
презентация „билки – какво е това? защо са полезни билките?“. деца-
та разгледаха различни лечебни растения, от които се приготвя топла-
та чаена напитка. те усетиха аромата и назоваха цветовете на билките 
с цел натрупване на достъпни знания за тяхното лечебно въздействие 
върху човешкия организъм и участваха в сюжетно-ролевата игра „чаено  
парти“.

работата по минипроекта предполага сътрудничеството и сътворчест-
вото на възрастните и децата. опитът показва, че много родители разби-
рат необходимостта от здравно възпитание, имат отношение към здраво-
словното хранене на своите деца.
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Съвместни дейности с родителите:
• публикувахме във Фейсбук групата полезна информация, кратки 

филми и видеа, свързани със здравословното хранене на децата, с 
цел повишаване на информираността и заинтересоваността на ро-
дителите;

• поставихме на информационни табла в детската градина материа-
ли на тема „здравословното хранене на децата – полезни и вредни 
храни“;

• пирамида на здравословното хранене – родители изработиха така-
ва, която използвахме в образователно-възпитателния процес;

• изложба на фигури от плодове и зеленчуци – родителите проявиха 
креативност и изработиха заедно с децата различни фигури от пло-
дове и зеленчуци, животни, птици, човечета, къщички и др.;

• „готвим здравословно у дома“ – предизвикателство към родители-
те бе да покажат във Фейсбук групата под формата на снимки и 
клипове какви здравословни ястия готвят и похапват вкъщи и как 
децата участват в приготвянето на здравословната храна;

• „заповядайте на чай при нас“ – предизвикателство към родителите 
бе да покажат във Фейсбук групата чрез снимки и клипове как и от 
какви билки заедно със своите деца приготвят и пият чай у дома.

при презентирането на готовите продукти родители споделиха, че у 
дома децата често се включват в приготвянето на домашното меню, като 
на децата им допада да консумират плодове, зеленчуци, млечни продукти, 
десерти, поднесени в изкусителен вид. според тях естетическото оформ-
ление на ястията е от особено значение за мотивацията на децата да при-
емат разнообразие от полезни и вкусово съчетаващи се компоненти, както 
и условие да изпробват нови кулинарни рецепти, които родителите считат 
за необходими за здравето на децата. след представяне на продуктите в 
завършен вид всички участници описваха какви продукти са използвани 
и с удоволствие представиха създадените образи.

Постигнати резултати

Детето:
• има представа за норми и правила, свързани със здравословен на-

чин на живот; 
• проявява положително отношение към храната и избора на здраво-

словни храни;
• разбира необходимостта от полезна и качествена храна за опазване 

на собственото и чуждото здраве;
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• познава и спазва основни хигиенни и хранителни норми, гаранти-
ращи добро здраве;

• осъзнава и формулира правила за опазване на здравето и безопасно 
съприкосновение със средата, свързани със здравословното хране-
не;

• изявява желание за спазване на хранителен режим, водещ до здра-
ве, настроение и успех;

• проявява култура на хранене.

Заключение

включването на децата в минипроекти дава възможност да бъде раз-
нообразен педагогическият процес в детската градина и да бъдат постиг-
нати видими резултати по отношение на работата в екип, да бъде изграде-
но отговорно поведение за участие в обществения живот, да се създадат 
умения за позитивна комуникация. 

проектът е една от перспективните форми за пряко участие на децата 
в придобиването на знания, формиране на стремеж, амбиции и ценностни 
нагласи, оформящи детето като успял човек в личен план. чрез проект-
ните дейности се създават условия за ефективно участие на родителите 
в съвместни форми на работа за успешна адаптация и социализация на 
детето, както и за подкрепа на личностното му развитие.

ефективното планиране на дейностите по минипроекта, разнообра-
зието от материали и ресурси в образователната среда, проявите на любо-
питство и активност у децата в дейностите, инициативността на родите-
лите в партньорство с учителите, допринесоха за създаване на позитивно 
емоционално отношение към здравословните храни и за постепенно из-
граждане на представи за норми и правила, свързани със здравословен 
начин на живот у децата от ранна възраст.
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ФОРМИРАНЕ НА ЦЕННОСТИ ЧРЕЗ ЕКИПНАТА 
РАБОТА МЕЖДУ УЧИТЕЛИ, РОДИТЕЛИ И ДЕЦА

Мариана Георгиева
Илина Николова

учители в ДГ №66 ,,Елица“ – София, Панчарево
email: odz_66elica@abv.bg

Резюме: смисълът на сътрудничеството семейство – детска градина е 
да се създаде подходяща среда, която да бъде благоприятна за индивидуал-
ното, социалното и емоционалното израстване на децата. Комуникацията 
между родители и учители в детска градина „елица“ се основава на взаим-
но разбиране и доверие. работата ни в екип с родителите по проекти е раз-
нобразна и оказва положително влияние върху възпитанието и образование-
то на децата. Формирането на ценностна система у децата в голяма степен 
е резултат от доброто сътрудничество на родителите в дейностите. роди-
телският пример в толерантност, взаимопомощ, подкрепа, състрадателност, 
приятелство е основа, върху която детето изгражда емоционална и социална 
интелигентност. проектите и темите, които осъществихме съвместно с ро-
дителската общност, засягат екологичното възпитание, любов към спорта и 
спортните занимания, изграждане на здравословни навици и задълбочаване 
на интересите към науката. средствата, чрез които постигаме тази промяна, 
са в широк спектър на реализирани дейности, като например организиране 
на спортни празници, благотворителни базари с изработени от деца и роди-
тели от подръчни материали изделия с цел дарение. родителската общност 
бе включена в разнообразни и вълнуващи дейности през годината.

създадохме чувство на истинска радост, като организирахме интересни 
инициативи за взаимна подкрепа между двете институции – детска градина 
и семейство, като заявихме своята подкрепа в дейностите в толерантност 
към различните и благотворителност към нуждаещите се. създадохме по-
ложително и емоционално отношение към спортните игри на открито, като 
успешно реализирахме сътрудничество между дг и семейството. предиз-
викахме родителите с инициативи, подкрепящи здравословния начин на 
живот, като в седмицата ,,празник на здравето“: ,,без пици и мекици. а 
вие?“ и спортни празници по безопасност на движението. укрепихме лю-
бовта на децата към словото чрез художествената литература и непринудено 
и емоционално общуване между родител и дете. споделяме своята любов, 
добрина и съпричастност във всеки момент от дейностите в детската гради-
на с децата и родителите.

mailto:odz_66elica@abv.bg
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в дистанционното обучение по време на пандемията се включиха ро-
дители и деца от всички възрастови групи. чрез различни игрови ситуации 
вкъщи децата развиваха логическо мислене, умения и компетентности.

по повод националния празник на българия – 3 март, поставихме ос-
новите на възпитание в граждански дълг, като деца и родители подготвиха 
постери със снимки на интересни места и градове, които са посетили. 

в подкрепа на родителите, от детската градина организирахме и прове-
дохме уебинар с поставени важни въпроси за възпитанието на децата.

вярваме, че ние, учителите, заедно с родителите имаме обща мисия – да 
направим малките ни слънчица по-добри, по-можещи, по-уверени и по-об-
разовани. да намерим начин да положим усилия и двете страни да го напра-
вим! 

Ключови думи: детска градина, сътрудничество детски учители – роди-
тели, сътрудничество детска градина – семейство

CREATION OF VALUE THROUGH TEAMWORk  
BETWEEN TEACHERS, PARENTS AND CHILDREN 

Mariana Georgieva
Ilina Nikolova

teachers at Kindergarten №66 “Elica” – Sofia, Pancharevo

Abstract: the goal of the   cooperation between the family and the kinder-
garten is to create an appropriate environment that is conducive to the individ-
ual, social and emotional growth of children. communication between parents 
and teachers in the “elica” kindergarten is based on mutual understanding and 
trust. our teamwork with parents on projects is varied and has a positive impact 
on children’s education and upgringing. the formation of a proper value system 
in children is a result of the good cooperation of parents in the activities. the 
parental examples in tolerance, mutual help, support, compassion, friendship 
are the foundation on which the child builds emotional and social intelligence. 
the projects and topics that we implement together with the parent commu-
nity concern ecological education, love of sports and sports activities, build-
ing healthy habits and expanding interests in science. We achieve this change 
through a wide array of different activities, such as organized sports holidays 
and charity events with products made by children and parents from household 
materials. the parent community was involved in a variety of exciting activities 
throughout the year.
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We created a sense of true joy by organizing interesting initiatives for mutual 
support between the two institutions – kindergarten and family, while expressing 
our support in the activities of tolerance toward diversity and charity for the peo-
ple in need.

We created a positive and emotional attitude towards outdoor sports games, 
successfully establishing cooperation between the kindergarten and the family. 
We challenged parents with initiatives that support a healthy lifestyle, such as in 
the “celebration of Health” week: “no pizzas or muffins. How about You?”, as 
well as sports festivals on the theme of road Safety. We strengthened children’s 
love for the literary artform through written fiction and casual and emotional 
communication between parent and child. We share our love, kindness and em-
pathy in every moment of the activities in the kindergarten with children and 
parents.

distance learning during the pandemic involved parents and children of all 
ages. through various game-playing situations at home, children developed their 
logical thinking, skills and competencies.

on the occasion of the national Holiday of bulgaria – March 3rd, we intro-
duced education on civic duty; children and parents prepared posters with photos 
of interesting places and cities they visited.

the kindergarten organized a webinar in support of the parents, covering 
important questions for the upbringing of children.

We believe that we teachers, together with parents, have a common mis-
sion – to make our little sunshines better, more able, more confident and more 
educated. let’s make an effort on both sides to achieve it!

Keywords: kindergarten, cooperation preschool teachers – parents, coopera-
tion kindergarten-family 
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ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА ПРЕД СЪВРЕМЕННИЯ 
УЧИТЕЛ ЗА ЕФЕКТИВНА ЕКИПНА РАБОТА 

СЪС СЕМЕЙСТВОТО В ПРЕДУЧИЛИЩНОТО 
ОБРАЗОВАНИЕ

Виолета Севестакиева
учител в ДГ № 12 „Лилия“, гр. София

e-mail: sevestakieva@mail.bg

Ралица Русева
учител в ДГ № 12 „Лилия“, гр. София

e-mail: rnruseva@gmail.com

Резюме: детската градина е мястото, където детето за първи път по-
пада в социална среда, различна от семейната, която обогатява социалния 
му опит. в условията на детската градина децата получават възможност да 
развиват компетентности като основа на по-нататъшното им успешно раз-
витие.

учителите и родителите искат да имат по-добра комуникация помежду 
си, което ще им позволи да работят като екип за доброто отглеждане, социа-
лизация и образование на детето. трудно е обаче да се сближат двата пътя, 
тъй като и двете страни понякога не определят правилно своите задължения 
и права, много често имат прекомерни очаквания или просто говорят на раз-
лични езици.

Конструктивното педагогическо взаимодействие семейство – детска 
градина е изключително важно за изграждането на цялостна благоприятна 
среда за стимулиране и насочване на индивидуалното и социалното разви-
тие на подрастващите и за осигуряване на радостен, щастлив и обогатяващ 
детето, родителите и учителите живот. необходима е действена връзка меж-
ду семейството и детската градина и това предполага съвместни коорди-
нирани действия на двете институции. необходимо е отношенията между 
родители и учители да се изграждат на основата на разбирателство, едино-
мислие и непрекъснато общуване и взаимодействие в името на детето. в 
предучилищна възраст е много важно семейството и детската градина да 
разговарят свободно и открито за детето и неговите дейности. детската гра-
дина и домът са тясно свързани помежду си, затова, колкото по-добре общу-
ват помежду си, толкова е по-голяма подкрепата, която получава детето, за 
да натрупа положителен познавателен опит.
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съгласувайки своите действия със семейството, детската градина се 
старае да допълни домашните условия на възпитание. само активната дву-
странна връзка между семейството и детската градина създава възможнос-
ти за формиране на трайни и устойчиви навици и поведение, на правилни 
представи за заобикалящия ни свят, за усвояване на общочовешки нравстве-
ни добродетели, както и интелектуални умения и пълноценно физическо 
развитие. 

Ключови думи: детска градина, семейство, взаимодействие, общуване

CHALLENGES FACING  
THE CONTEMPORARY TEACHER FOR 

EFFECTIVE TEAMWORk WITH THE FAMILY  
IN PRESCHOOL EDUCATION

Violeta Sevestakieva
Ralitsa Ruseva

teachers at Kindergarten №12 “Liliya”, Sofia

Abstract: the kindergarten is the place where children first find themselves 
in a social environment other than the family, one that enriches their social expe-
rience. in kindergarten, children have the opportunity to develop competencies as 
a foundation for their successful development later on.

both teachers and parents wish to have better communication with each oth-
er, which will allow them to work as a team for the good upbringing, socialization 
and education of the child. However, it is difficult to bring the two roads closer, 
since both parties sometimes fail to define their obligations and rights properly, 
they frequently have excessive expectations, or simply do not speak the same 
language.

a constructive pedagogical interaction between family and kindergarten is 
extremely important for building a holistic, favorable environment to stimulate 
and guide the individual and social development of youths and to ensure a joy-
ful, happy and enriching life for children, parents and teachers. an active link 
between the family and the kindergarten is needed and this requires mutual, co-
ordinated actions by both parties. the relationship between parents and teachers 
needs to be based on understanding, consensus and continuous communication 
and interaction in the name of the child. in preschool age, it is very important for 
the family and the kindergarten to discuss freely and openly about the child and 
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his/her activities. the kindergarten and the home are closely interconnected, so 
the better their communication with each other, the greater the support the child 
receives in gaining positive cognitive experience.

coordinating its actions with the family, the kindergarten aims to be an ex-
tension of the home upbringing environment. only an active two-way relation-
ship between the family and the kindergarten creates opportunities for the for-
mation of enduring and sustainable habits and behavior, of proper understanding 
of the world around us, for the acquisition of universal moral virtues, as well as 
intellectual skills and full-fledged physical development.

Keywords: kindergarten, family, interaction, communication
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ЕМПАТИЯТА НА УЧИТЕЛЯ  
В ПЕДАГОГИЧЕСКОТО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ  

В ДЕТСКАТА ГРАДИНА

Димитринка Йотова
старши учител в ДГ „Радост“ – гр. Драгоман

e-mail: didi6si@abv.bg

Резюме: паралелно с добрата професионална подготовка на учителите 
ползотворната работа в детската градина в много голяма степен се базира и 
на проявяваната от тях емпатия към децата. Когато е налице способността 
на педагога да разбира и съпреживява емоциите, чувствата и мислите на 
своите малки възпитаници, адаптацията на децата се осъществява неприну-
дено и безболезнено. индивидуалното развитие и израстването на детската 
личност в положителен и творчески аспект също е в пряка връзка с емпа-
тията на учителя. тя е ключова и за печеленето на доверието на детето. в 
емоционално осмислените и подкрепени от учителя позитивни взаимоотно-
шения с децата постигането на целите на педагогическото взаимодействие 
се осъществява с лекота, децата успешно овладяват умения, придобиват 
знания, градят отношение към света.

в описания дух в доклада се утвърждава подходът на приятелството, 
партньорството и съпреживяването на детето в едно с ненатрапчивото, 
дискретно повеждане на малкия човек в света на емоциите, знанията и уме-
нията на фона на противоположното диктаторско учителско амплоа, изпъл-
нено с „трябва“ и предизвикващо негативни емоции и потискащо чувстви-
телната детската личност. 

Ключови думи: емпатия, детска личност, педагогически подход, учи-
тел-приятел
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THE ROLE OF THE TEACHER’S EMPATHY  
IN THE PEDAGOGICAL INTERACTION  

IN kINDERGARTEN

Dimitrinka Yotova
senior teacher at Kindergarten “Radost”, Dragoman

Abstract: in parallel with the high level of professional training of teachers, 
the valuable work in kindergarten is also largely based on the teacher’s display 
of empathy toward children. When the ability of the pedagogue to understand 
and relate to the emotions, feelings and thoughts of the young pupils is present, 
children’s adaptation is achieved easily and painlessly. the individual develop-
ment and growth of children’s personality in a positive and creative aspect is 
also directly correlated with the teacher’s empathy; it is also a key to gaining the 
child’s trust. during emotionally-meaningful and teacher-supported positive re-
lationships with children, the goals of pedagogical interaction are achieved with 
ease and children successfully acquire skills and knowledge while building atti-
tudes toward the world.

in this spirit, the report justifies the approach based on friendship, partner-
ship and relatability with children, together with non-invasive, discrete leading 
of the young person through the world of emotions, knowledge and skills, as 
opposed to a dictatorial teaching role filled with “musts“ that causes negative 
emotions and suppresses children’s sensitive personalities.

Keywords: empathy, child personality, pedagogical approach, teacher as a 
friend
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ИЗПОЛЗВАНЕ НА СОЦИАЛНИТЕ И 
ЕМОЦИОНАЛНИТЕ УМЕНИЯ НА ДЕЦАТА СЪС 

СПЕЦИАЛНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПОТРЕБНОСТИ 
ЗА РАЗВИТИЕ НА САМОУВЕРЕНОСТ  

И САМОЧУВСТВИЕ

Белгин Юмерова
психолог в ДГ „Елица“ – гр. Сливен

belgin89@abv.bg

Резюме: настоящата разработка насочва вниманието към емоционал-
ното и социално учене, което започва в ранна детска възраст и е част от 
здравословното детско развитие. тoва има ключово значение за формиране 
личността на детето и успешното му представяне в обществото. емоцио-
налната компетентност представлява способността да усещаме и разбира-
ме собствените си чувства и емоции, да ги изразяваме и да ги регулираме. 
чрез тези умения/способности детето изгражда стабилна себеоценка и са-
моувереност. за децата със соп е изключително важно развиването на тези 
умения, тъй като техният ресурс е много скрит даже и от самите тях. за да 
разбере себе си и да има по-висока себеоценка и функционалност в социу-
ма, детето се нуждае от развиването на самоувереност и самочувствие. раз-
глеждаме конкретни методи, подходи и игри от нашата практика, които спо-
собстват за изграждане на социалните и емоционалните умения при децата 
със соп, социалното им включване, повишаване на благосъстоянието им. 

Ключови думи: емоционална компетентност, самоувереност, деца със 
специални образователни потребности, самочувствие, изграждане на соци-
алните и емоционалните умения
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USING THE SOCIAL AND EMOTIONAL SkILLS 
OF CHILDREN WITH SPECIAL EDUCATIONAL 

NEEDS TO DEVELOP SELF-CONFIDENCE  
AND SELF-ESTEEM

Belgin Yumerova 
psychologist at Kindergarten “Elitsa” – Sliven

Abstract: this paper focuses on emotional and social learning, which begins 
in early childhood and is part of a healthy childhood development. it is key to 
shaping a child’s personality and successful performance in society. emotion-
al competence is the ability to use and understand your own feelings and emo-
tions, to portray and control them. through these abilities, the child builds sta-
ble self-esteem and self-confidence. For children with Sen (special educational 
needs) it is extremely important to develop these skills as their source is hard to 
find, even for the children themselves. to understand himself/herself and have a 
higher self-esteem and functionality in society, the child needs the development 
of self-confidence. 

the paper examines specific methods, approaches and games from our prac-
tice that help build social and emotional skills in children with Sen, their social 
inclusion and the increase of their well-being.

Keywords: emotional competence, self-confidence, children with special ed-
ucational needs, self-esteem, building social and emotional skills
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ИЗПОЛЗВАНЕ НА STEM КОНЦЕПЦИЯТА 
ПРИ РАБОТА С ДЕЦА СЪС СПЕЦИАЛНИ 

ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПОТРЕБНОСТИ

Ралица Стоянова
ресурсен учител в ДГ „Зора“ – гр. Червен бряг

e-mail: dgzora@abv.bg

Резюме: в доклада се разглеждат акценти от възпитателно-образовател-
ната практика в детска градина „зора“, засягащи ролята на SteM подхода 
в обучението при децата със специални образователни потребности, който 
цели изграждане на логическа връзка между отделните науки и придобиване 
на реални умения за живота чрез експерименти и практическо приложение 
на наученото. с прилагането на SteM концепцията при работа с деца със 
специални образователни потребности те показват умения за разпознаване, 
изразяване на емоциите си и работа с интерактивни играчки. същите пома-
гат на децата за пространствена ориентация, планиране, смятане, броене. 

в доклада се представят и възможностите на иновативните „сензорна 
стая“ и „водна стая“. 

създадената „сензорна стая“ в дг „зора“ има задачата да подкрепи де-
цата с езикови и обучителни затруднения, емоционални разстройства, да 
осигури уютна, комфортна, сигурна и тиха стая, както и да мотивира децата 
да посещават детската градина.

новоизградената „водна стая“ е предназначена за забавление, обу-
чение, намаляване на стреса и тревожността на децата. съобразена е с 
възможностите за активно участие на деца със специални образователни 
потребности. гарантира пространство, което чрез своята приветливост и ат-
рактивност помага на децата да се чувстват щастливи и спокойни.

Ключови думи: SteM обучение, „сензорна стая“, „водна стая“, деца 
със специални образователни потребности (соп)
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USING THE STEM APPROACH  
IN INTERACTIONS WITH CHILDREN  

WITH SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS

Ralitsa Stoyanova
resource teacher at Kindergarten “Zora” – Cherven bryag

Abstract: the report examines highlights from the educational practice in 
Kindergarten “Zora“ concerning the role of the SteM approach in education for 
children with special educational needs, which aims to build a logical connection 
between the various sciences and the acquisition of real life skills through experi-
ments and practical application of what has been learned. by applying the SteM 
approach when working with children with special educational needs, the chil-
dren demonstrate skills for recognition, expressing their emotions and working 
with interactive toys. these skills help children with spatial orientation, planning, 
arithmetic, counting.

the report also presents the opportunities of the innovative “Sensory room” 
and “Water room” facilities in Kindergarten “Zora”. 

the “Sensory room” of Kindergarten “Zora” was created with the aim of 
supporting children with language and learning difficulties or emotional disor-
ders and providing a cosy, comfortable, safe and quiet room, as well as motivat-
ing children to attend the kindergarten.

the newly-built “Water room” is designed for entertainment, training, re-
ducing children’s stress and anxiety. it is compliant with the opportunities for ac-
tive participation of children with special educational needs. it guarantees a space 
that, being inviting and attractive, helps children feel happy and calm.

Keywords: SteM training, “Sensory room”, “Water room”, children with 
special educational needs (Sen)
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ДОКАТО ИГРАЕМ, МОЖЕМ ВСИЧКО ДА 
УЗНАЕМ: УЧЕНЕ И ИГРА ЧРЕЗ КОНСТРУИРАНЕ

Боянка Генова
старши учител в ЧДГ „Доверие“, гр. София

e-mail: bobi66_sh@abv.bg

Камелия Игнатова
старши учител в ЧДГ „Доверие“, гр. София

e-mail: kameliagg@gmail.com

Резюме: децата са естествени изследователи, родени с готовност да от-
криват и изследват света около нас. в развитието на личността им основно 
място заема играта като най-естествен начин за междуличностно общуване. 
в нея детето твори и се развива, чувства се значимо, щастливо и уверено в 
себе си. основен акцент в работата ни като педагози е потребността на дет-
ската личност от пълноценно общуване с околните. играта е най-уникално-
то средство това общуване да се реализира и малкият човек да се подготви 
за света на възрастните.

в процеса на педагогическото взаимодействие осъзнахме необходи-
мостта от:

• създаване на среда, в подкрепа на потребностите на детето от пълно-
ценно общуване;

• изграждане на умения за споделяне на собственото мнение, мисли и 
чувства в детската градина;

• включване на близките до детето хора в значими за него дейности.
прилагането на образователни модели („Кръгче на споделяне“, „дет-

ски парламент“) в детската градина, които носят социален комфорт, ни да-
доха възможност да създадем подходяща среда за изява на всяко дете, за да 
се почувства то равнопоставено с хората от близкото му обкръжение.

надграждайки тези практики, създадохме програма за взаимодействие 
със семейството, чрез която привлякохме родителите в процесите на лич-
ностното утвърждаване, оценка и самооценка на детската личност.

търсейки нови средства за още по-успешно взаимодействие с новото 
поколение екранно зависими деца, които роди пандемията, преоткрихме 
конструктивната игра и се фокусирахме върху подходите „учене чрез игра“, 
„учене чрез правене“ и „учене чрез преживяване“. Конструкторите на лего 
за образование се явиха като успешен инструмент за тази реализация. чрез 
тях успяхме да постигнем неусетно навлизане на малките ни възпитаници 
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в света на емоциите, науката, математиката и езиковите умения. насърча-
ването на любовта към откривателство и изследване вече не беше трудно, 
както и формирането на социални и емоционални умения, толкова важни за 
ученето през целия живот. играта стана толкова многоцветна и пълноценна, 
че дори започнахме реализиране на образователни задачи в нейния процес. 
Многообразието от игри вдъхнови не само нас и децата, но и родителите.

създаването на игрови и образователни пространства за учене чрез 
игра ни показа още един верен път за успешно взаимодействие с новото 
поколение. поколение, което ще ни води по нови пътища към успешната му 
реализация на възрастни.

Ключови думи: познание, емоции, учене, игра, конструиране

TO PLAY IS TO LEARN IN A FUN WAY:  
LEARNING AND PLAYING THROUGH BUILDING

Boyanka Genova
senior teacher at Kindergarten “Doverie”, Sofia

kamelia Ignatova
senior teacher at Kindergarten “Doverie”, Sofia

Abstract: children are natural explorers, born with a willingness to discover 
and explore the world around us. in the development of their personality, playing 
games has a key role as the most natural way of interpersonal communication. 
While playing, the child creates and develops, feels significant, happy and confi-
dent. the main focus of our work as educators is to empower the child‘s person-
ality to fully communicate with others. game-playing is the most unique way to 
achieve this and to prepare children for the world of adults.

in the process of pedagogical interaction we realized there is a need for:
• creating an environment to support the child‘s needs for full communica-

tion;
• building skills for sharing one’s own opinion, thoughts and feelings in 

kindergarten;
• to involve people close to the child in activities important to him / her.
the application of educational models (“Sharing circle”, “children’s Parlia-

ment”) in the kindergarten, which bring social comfort, gave us the opportunity 
to create a suitable environment for each child to express oneself, so that he/she 
feels equal to the people around him/her.
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building on these practices, we created a program for interaction with the 
family, through which we involved parents in the processes of personal affirma-
tion, assessment and self-assessment of the child’s personality.

looking for new ways to interact even more successfully with the new 
generation of “screen addicts” born out of the pandemic, we rediscovered con-
structive play and focused on the “learning by playing”, “learning by doing” and 
“experiential learning” approaches. the lego educational sets proved to be a 
successful tool to make this happen. through them we achieved a seamless entry 
of our young graduates into the world of emotions, science, mathematics and lan-
guage skills. Promoting a love of discovery and research was no longer difficult, 
nor was the development of social and emotional skills which are so important 
for lifelong learning. the game turned out to be so multifaceted and rewarding 
that we even started implementing educational tasks in its process. the variety of 
games inspired not only us and the children, but also the parents.

the creation of play and educational spaces for learning through play has 
demonstrated another great approach to successfully interact with the new gen-
eration. a generation that will lead us onto new paths as part of its successful 
realization as adults.

Keywords: knowledge, emotions, learning, play, construction
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ПРИКАЗКАТА ПРЕЗ ПРИЗМАТА  
НА ВЪОБРАЖЕНИЕТО НА СЪВРЕМЕННИТЕ  

ПЕТ-ШЕСТГОДИШНИ ДЕЦА

Ралица Костадинова
учител в 38 ДГ „Дора Габе“, гр. София

e-mail: ralica_kostadinova89@abv.bg

Резюме: приказката заема важна роля в образователния процес в пре-
дучилищна възраст. със своите фолклорни вълшебни мотиви, богатство на 
образи, събития и емоции успява да докосне и разкрие необятни възмож-
ности за детското съзнание. спомага за формиране на ценности и развитие 
на речевата култура у детето и е първият морален компас, с който се сблъск-
ват децата още в ранна детска възраст.

но в свят на дигитални и неограничени възможности, в който расте но-
вото поколение, може ли приказката да бъде изместена на заден план? Как 
тя бива пречупена през призмата на съвременното дете и успява ли да граб-
не вниманието и съзнанието му?

за да отговорим на тези въпроси, през учебната 2021–2022 г. в 38 дг 
„дора габе“, гр. софия, бе проведен минипроект на тема „приказките в 
света на детето“, осъществен в трета подготвителна група (5–6-годишни 
деца). Целта на проведения минипроект беше да се установи влиянието на 
приказката върху речевото развитие на 5–6-годишните децата, използването 
ѝ като средство за формиране на ценности; мястото, което заема в живота на 
децата днес, развивайки въображението им.

Фолклористите още от средата на XiX в. проявяват интерес към приказ-
ката като жанр. опитват се да проследят и обяснят особености, свързани със 
зараждането и историческото ѝ развитие. нейният исторически път бележи 
дълго и сложно развитие – от фолклорния приказен тип към преразказаната 
и авторска приказка, с непрекъснато обогатяване на жанровите ѝ характе-
ристики. през годините са правени опити да се даде точна дефиниция на 
приказката като жанр, но поради спецификата на видовото многообразие и 
колорит, такова е трудно да бъде дадено. 

при споменаване на думата „приказка“ първите имена, които изплуват 
в съзнанието и на децата, и на възрастните, са тези на шарл перо, братя 
грим и ханс Кристиан андерсен. това са личности, занимавали се със съ-
биране и дълбоко научна дейност в областта на фолклористиката, а приказ-
ките придобиват днешното си предназначение и съдържание, адаптирано 
и отправено към детската аудитория, след авторизиране и претворяване на 
човешката мъдрост.
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приказката е завладявала съзнанието на човека години наред със своя-
та емоционалност, въздействие върху личността, нравствени и естетически 
чувства. не по-малко привлекателна е и днес. по време на периода на осъ-
ществяване на проекта акцент поставихме върху внедряването на приказ-
ката в различните образователни направления – математика, околен свят, 
изобразително изкуство, физическа култура, конструиране и технологии и 
музика. осъществихме и редица съвместни дейности с родителите, с цел 
насърчаване на четенето в ранна детска възраст. 

въпреки своя десетилетен живот, етапи на промени и налагани външ-
ни въздействия, приказката в своята същност си остава незаменима. със 
завладяващите си истории, герои и ценности, които носи в себе си, тя заема 
важно място и роля в живота на децата и не би могла да бъде изместена. в 
свят на неограничени възможности, изпълнен с информационни и комуни-
кационни технологии, интригуващи децата, винаги се намира място и за 
приказката. преплитането на тези два свята е неизбежно и тук трябва да се 
открие балансът, който ще спомогне за правилното развитие на новото по-
коление деца. родителите и учителите съвместно трябва да работят в посока 
запазване и предаване на приказките за поколения напред.

Ключови думи: приказка, образователен процес, минипроект, ценности, 
речева култура

FAIRY TALES THROUGH THE PRISM  
OF THE IMAGINATION OF CONTEMPORARY  

5–6 YEAR-OLD CHILDREN

Ralitsa kostadinova
teacher at Kindergarten №38 “Dora Gabe”, Sofia

Abstract: the fairy tale plays an important role in the educational process in 
preschool age. its folklore magical motifs, its wealth of images, events and emo-
tions manage to touch and reveal vast possibilities for children’s consciousness. it 
helps the formation of values and the development of speech culture in the child 
and it is also the first moral compass that children encounter in their early years. 

However, in a world of digital and unlimited possibilities in which the new 
generation is growing, we are faced by the question: can the fairy tale be shift-
ed in the background? How does it change when viewed through the prism of 
the contemporary child and does it manage to reach the child’s attention and 
consciousness? to answer these questions, during the school year 2021–2022, 
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Kindergarten №38 “dora gabe” organized a mini-project titled “Fairy tales in 
the child’s world”, which was conducted in the third preparatory group (5–6 year-
olds).

the purpose of the conducted mini-project was to establish the influence of 
fairy tales on the speech development of 5–6 year-old children, its use as a means 
of forming values, the place it takes in contemporary children’s world, in the 
context of developing their imagination.

ever since the mid-19th century, folklorists have expressed interest in the 
fairy tale as a genre. they are trying to track and explain peculiarities related to 
its birth and development. its historical path traces a long and complex evolu-
tion – from folk tales to retellings and original works, the genre characteristics are 
continuously expanded. over the years, many attempts have been made to give 
an accurate definition of the fairy tale as a genre, but this is hard to achieve due 
to the specifics of the genre’s variety and diversity.

When discussing fairy tales, the first names that come to mind for both 
children and adults are those of charles Perrault, the brothers grimm and Hans 
christian andersen. these authors were personally dedicated to gathering stories 
and performing deep scientific activities in the field of folklore, so that fairy tales 
can acquire their contemporary purpose and content, adapted and addressed to 
their audience of children after authorizing and reinventing human wisdom.

Fairy tales have conquered people’s consciousness throughout the years with 
their emotional and personal impact and their moral and aesthetic feelings. they 
are no less attractive today. during the conduct of the project, we focused on the 
implementation of the fairy tale in the various educational subects – mathematics, 
environment and world, fine arts, physical culture, constructive skills, technology 
and music. We also carried out a number of joint activities with parents to pro-
mote early childhood reading.

despite its decades-long life, stages of change and imposed external influ-
ence, fairy tales remain inherently irreplaceable. With their compelling stories, 
characters and values, they have a pivotal place and role in children’s lives and 
cannot be displaced. in a world of unlimited possibilities, filled with information 
and communication technologies which children are intrigued by, there is always 
a place for the fairy tale. the intertwining of these two worlds is inevitable, and 
here we need to find the balance that will help the proper development of the new 
generation of children. Parents and teachers must work together to preserve and 
pass on fairy tales to the generations to come.

Keywords: fairy tale, process of preschool education, mini-project, val-
ues, speech culture
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ПРИЯТЕЛИ НА КОЛЕЛА: ВЪЗПИТАВАНЕ  
НА ДЕЦАТА ОТ ПРЕДУЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ  

В БЕЗОПАСНО И ТОЛЕРАНТНО ПОВЕДЕНИЕ  
НА ПЪТЯ

Невена Кирилова
учител в ДГ №90 „Веса Паспалеева“ – гр. София

e-mail: dg90@abv.bg

Резюме: възпитанието и обучението по безопасност на движението по 
пътищата се разглеждат и осъществяват като цялостен процес на „непре-
къснато учене през целия живот“. безопасността на децата – участници в 
пътното движение, е пряко свързана с опазване живота и здравето на децата 
днес и с подготовката им като бъдещи дисциплинирани и отговорни учас-
тници в движението на пътя. 

екипът на дг №90 „веса паспалеева“ е воден от отговорността за раз-
витие на определен начин на мислене и изграждане на защитните меха-
низми, които осигуряват личната безопасност на децата и сигурността на 
другите участници в пътното движение.

приоритет на добрата практика по безопасност на движение по пъти-
шата (бдп) в дг №90 е включването на реални пътнотранспортни ситуации 
в безопасна и защитена среда с цел провеждане на ефективен педагогически 
процес. една от основните цели е иницииране на съпричастност на роди-
телското общество чрез търсене на нови форми на работа за намаляване на 
предпоставките за възникване на пътнотранспортни произшествия с учас-
тието на деца. децата се научават в условия, близки до реалните, да разли-
чават елементите на улицата, да разпознават пътните знаци, сигналите на 
светофарната уредба и регламентираните алеи за безопасно придвижване 
като пешеходци и като водачи на велосипеди. развива се сензориката на 
децата за анализиране и реагиране на реални пътни ситуации. в резултат от 
реализирането на заложените дейности се постигна възпитание в толерант-
но, отговорно и безопасно поведение на децата като участници в пътното 
движение, като пешеходци и като водачи на превозни средства. у децата се 
формира мотивация за спазване правилата на движение и бе стимулирано 
желание за здравословен начин на живот чрез системното използване на 
велосипед като средство за придвижване и спорт. бе поставена основата за 
формиране на желание за екологосъобразен начин на живот и бе създаде-
на предпоставка за предизвикване на интерес към колоезденето като спорт. 
популяризираха се добри практики за качествен учебен процес, за изграж-
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дане на етични взаимоотношения между участниците в пътното движение 
чрез прилагане на интерактивни форми за повишаване на детския интерес 
в обучението по бдп.

Ключови думи: безопасна среда, велосипедисти, пешеходци, здравосло-
вен начин на живот

FRIENDS ON WHEELS:  
EDUCATING PRESCHOOL CHILDREN  
IN SAFE AND TOLERANT BEHAVIOUR  

ON THE ROAD

Nevena kirilova
teacher at Кindergarten №90 “Vessa Paspaleeva”

Abstract: education and training in road safety traffic are considered and 
implemented as a comprehensive process of “lifelong learning” the safety of 
children – participants in road traffic is directly related to the protection of life 
and health of children today and their preparation as future disciplined and re-
sponsible participants in road traffic.

the team of Kindergarten №90 “Vessa Paspaleeva” is guided by the respon-
sibility for the development of a certain way of thinking and building protective 
mechanisms that ensure the personal safety of children and the safety of other 
road users.

the good practice on rtS in dg 90 is a priority for the inclusion of real road 
transport situations in a safe and protected environment in order to conduct an 
effective pedagogical process. one of the main goals is to initiate the empathy of 
the parental society by looking for new forms of work to reduce the preconditions 
for the occurrence of traffic accidents involving children. in conditions close to 
actual ones, children learn to distinguish the elements of the street, to recognize 
the road signs, the signals of the traffic lights and the regulated lanes for safe 
movement as pedestrians and as cyclists. the sensory apparatus of children for 
analyzing and reacting to real road situations is being developed. as a result of 
the implementation of the planned activities, education was achieved in tolerant, 
responsible and safe behavior of children as road users, as pedestrians and as 
drivers. children are motivated to follow the rules of the road and the desire for a 
healthy lifestyle was stimulated through the systematic use of bicycles as a means 
of transportation and sports. the basis for the formation of a desire for an envi-
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ronmentally friendly lifestyle was laid and a precondition was created for arous-
ing interest in cycling as a sport. good practices for quality learning process, for 
building ethical relationships between road users by applying interactive forms to 
increase children’s interest in rtS training were popularized.

Keywords: safe environment, cyclists, pedestrians, healthy lifestyle
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АРТ ВЪЛШЕБСТВА – ВЪЗПИТАВАНЕ НА 
ЗДРАВОСЛОВНИ НАВИЦИ ЧРЕЗ ИЗКУСТВОТО

Гергана Стефанова
учител в ДГ № 38 „Дора Габе“, гр. София

е-mail: plamenova_gery@abv.bg

Резюме: с настоящия доклад се фокусираме върху някои измерения на 
изобразителното изкуство, като насочваме вниманието към здравословните 
навици. Целта ни бе изграждане на нагласа у децата да изразяват отношение 
към красивото и естетичното, с фокус здравословен начин на живот, раз-
глеждан като дълъг процес, целенасочен, системно организиран, започващ 
от ранна детска възраст. 

един приятен за децата начин за въвеждане на темата на здравето при 
децата е изкуството.

акцентът е поставен върху основния психотерапевтичен инструмент – 
креативността, преоткривайки здравословния начин на живот. 

използвайки различни форми, методи и средства, открихме най-верния 
код на изразяване – освобождаване на емоции и преживявания. чрез орга-
низирана и системна работа изкуството обогатява естетическите чувства и 
преживявания на децата от ранна детска възраст. рисуването, моделиране-
то, апликирането и други най-разнообразни видове творчески дейности се 
прилагат като основна арттерапевтична работа с деца. в арттерапията не е 
важен крайният резултат, а самият творчески процес, който допринася за 
пълноценното възприемане на новото знание, развивайки въображението, 
творческите способности, повишаването на самочувствието на детето, кон-
центрацията над собствените си усещания за света, формирането на кому-
никативни умения.

Ключови думи: арт терапия, изкуство, креативност, здраве
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ART WONDERS – TEACHING HEALTHY HABITS 
THROUGH ART

Gergana Stefanova
teacher at Kindergarten №38 “Dora Gabe”, Sofia

Abstract: this report brings to your attention various dimensions of the fine 
arts, which draw children’s attention to healthy habits. our goal was to build a 
mindset in children that helps them express their ideas for beauty and aesthetics, 
with a focus on healthy living. a healthy lifestyle is a long process, purposeful, 
systematically organized, starting from early childhood. 

one pleasant way for children to recognize health and its specifics is art. 
emphasis is placed on the main psychotherapeutic tool – creativity, rediscovering 
a healthy lifestyle.

using various forms, methods and means, we have found the most correct 
code of expression – the release of emotions and experience. through organiza-
tion and systematic work, art helps enrich children’s aesthetic feelings and expe-
riences in preschool age. drawing, modeling, handiwork and other various types 
of creative activities are applied as the main art-therapeutic work with children. 

the result of art therapy is not as important as the process itself. this con-
tributes to the full perception of new knowledge, the development of imagination, 
creativity, the increase of self-esteem and the concentration of the child on its 
own feelings and perceptions of the world, the development of communication 
skills. 

Keywords: art, art therapy, creativity, health
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ОБЩУВАНЕ С ПРИРОДАТА  
В „РАСТЯЩА КЛАСНА СТАЯ“

Николина Трифонова
старши учител в ДГ №90 „Веса Паспалеева“

е-mail: еstir147@abv.bg 

Резюме: една от важните задачи на екологичното възпитание на децата 
в дг №90 „веса паспалеева“ и водещ мотив за създаване на образователна-
та биоградинка и „растяща класна стая“ е тя да бъде място, където децата 
да общуват с природата, да формират навици и изградят ценностна система, 
като влизат в нова роля, заставайки в центъра на собственото си лично и 
уникално преживяване, като свободно експериментират, търсят, изследват и 
намират отговори, идващи от личния опит. учителите и възрастните влизат 
в нова позиция на подкрепящи и партниращи съучастници, които слушат 
активно, стимулират задаването на въпроси и развитието на откривателския 
дух у децата и мислене, че са част от бъдещето и то зависи от тях.

прилагайки интегрален подход в образованието, в градинката децата 
наблюдават и откриват смисъла и връзката между различните области на чо-
вешкото познание. образователната биоградинка дава възможност за осъ-
ществяване на учене чрез преживяване – най-интересния и вдъхновяващ 
начин за възпитание и обучение. биоградинката е любимо място, което носи 
радост, място, където всички получават уроци от природата – деца, учители, 
родители, и е образователен кът. 

три основни етики са заложени в основата на пермакултурния дизайн – 
те остават постоянни независимо къде ще се прилагат – грижа за земята, 
грижа за хората и споделяне на изобилието. познаването и прилагането на 
етиките, принципите и интегралните техники на пермакултурния дизайн да-
ват опора и увереност, че вкусната градинка ще се развива като устойчива 
екосистема и най-важното, че предаваме на децата си ценности, умения и 
стремеж да работят и живеят в хармония с природата, със себе си и с окол-
ните.

в „растящата класна стая“ децата получават знания и придобиват уме-
ния да планират, да се грижат за растенията, да изследват и наблюдават, да 
експериментират (докосват, опитват, сравняват, мерят, описват), да играят 
и творят, вдъхновени от ритъма и разнообразието на природата, като пре-
живяват всеки един миг от живота на градинката – оформянето на лехите, 
отглеждането на растенията, получават умения как да се грижат за тях и 
научават какви са ползите за здравето им.

mailto:�stir147@abv.bg
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работата в градинката учи децата да уважават разнообразието в приро-
дата, да ценят и пестят природните ресурси, да ценят храната и труда, поло-
жен за нейното отглеждане. научават се да пазят естествената хармония в 
природата и да се грижат за нея.

според д-р Мария Монтесори това са онези безценни мигове от детство-
то, които изграждат стабилната основа за пълноценно развитие на човеш-
ката личност, която един ден ще даде своя дар на човечеството чрез живот, 
изпълнен с радост и креативност, комбинирани със свобода и отговорност. 

Ключови думи: екологичното възпитание, образователна биоградинка, 
растяща класна стая, пермакултурeн дизайн, интегрален подход 

INTERACTING WITH NATURE IN  
A “GROWING CLASSROOM”

Nikolina Trifonova
senior teacher at Kindergarten №90 “Vesa Paspaleeva”

Abstract: One of the important tasks of the ecological education of children 
in Kindergarten №90 “Vesa Paspaleeva” and the leading motive for creating an 
educational organic garden and “growing classroom“ is to be a place where chil-
dren can interact with nature, form habits and build a value system by entering 
a new role, standing at the center of their own personal and unique experience, 
freely experimenting, seeking, exploring and finding answers coming from per-
sonal experience. teachers and adults take on a new position of supportive and 
partnering participants who actively listen, stimulate the asking of questions and 
the development of a spirit of discovery in children, as well as a way of thinking 
and understanding that they are part of the future and it depends on them.

applying an integral approach to education, the garden allows children to 
observe and discover the meaning and connection between different areas of 
human knowledge. the educational organic garden provides an opportunity for 
learning through experience – the most interesting and inspiring way of education 
and training. the organic garden is a favorite place that brings joy; a place where 
everyone – children, teachers, parents – receives lessons from nature; it is a cozy 
educational corner.

three fundamental ethics are at the heart of the Permaculture design – they 
remain constant no matter where they are applied: care for the earth, care for peo-
ple, and sharing of abundance. Knowledge and application of these ethics, princi-
ples and integral techniques of Permaculture design supports and ensures that the 
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delicious garden will develop as a sustainable ecosystem and, most importantly, 
that we pass on to our children the values, skills and aspirations to work and live 
in harmony with nature, with oneself and with others.

in the “growing classroom” children gain knowledge and skills to plan, to 
care for plants, to explore and observe, to experiment (touch, try, compare, mea-
sure, describe), to play and create inspired by the rhythm and diversity of nature, 
experiencing every moment of the life of the garden – the formation of flower 
beds, growing plants, all the while gaining skills on how to care for them and 
learning what the benefits are for their health.

Working in the garden teaches children to respect the diversity of nature, to 
appreciate and conserve natural resources, to appreciate food and the labor put 
into its cultivation. they learn to keep the natural harmony in nature and to care 
for it.

according to dr. Maria Montessori, these are the precious moments of child-
hood that build a solid foundation for the full-fledged development of the human 
personality, which will one day give its gift to humanity through a life full of joy 
and creativity, combined with freedom and responsibility.

Keywords: environmental education, the educational organic garden, grow-
ing classroom, Permaculture design, integrated approach
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