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Уводни думи
Третата конференцията „Педагогическата комуникация:
вербална и визуална“ (2020) продължава традицията да се представят
съвременни измерения на комуникацията в детските градини,
училищата и университетите в съвременната образователна среда.
Сборникът включва основни доклади, както и доклади, които са
обединени в три направления:
– Вербална педагогическа комуникация;
– Визуална и мултимодална педагогическа комуникация;
– Педагогическа комуникация в образователния мениджмънт.
Основните доклади са на:
– проф. д-р Янка Тоцева и доц. д-р Маргарита Бакрачева,
които извеждат резултати от изследване на педагогическата
комуникация в извънредно положение;
– д.ик.н Янка Такева, която представя измеренията на
педагогическата реторика и обосновава роля ѝ на необходим
компонент на професионалната подготовка на учителя.
В първата секция „Вербална педагогическа комуникация“
докладите са с методическа и практическа насоченост. Участниците
представят на базата на своя преподавателски опит и изследвания
в НАТФИЗ как преподавателите могат да следват правилата на
хигиена и да осъществяват профилактика на уморения глас и как се
установят гласовите характеристики като средство за въздействие
в педагогическата комуникация. Изведени са характеристики
на педагогическото общуване в училище от гледна точка на
основни субекти; описаната е ролята на вербалната педагогическа
комуникация в процеса на физическото развитие чрез народните
подвижни игри; изведени са резултати на база изследване относно
корелационната зависимост между художествените познания за
народните традиции и вариативното мислене у 5-7-годишните деца.
Във втората секция „Визуална и мултимодална педагогическа
комуникация“, която включва най-голям брой доклади, фокусът е
върху интересни теми.
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В едната подгрупа доклади са представени резултати от
проучвания, а именно: съчетаване на вербалната и визуалната
комуникация с цел оптимизиране на преподаването; изведени са
професионални акценти на невербалната семиотика в обучението на
студентите от педагогическите специалности; установени са добри
практики във визуална педагогическа комуникация в условия на
криза: описани са резултати от дистанционно обучение в УниБИТ;
представени са плюсовете на визуализацията в обучението по
специализиран български език;
Във втора подгрупа, чийто обединяващ център е
мултимодалността, докладите са посветени на тази тематика; в
тях са установени особеностите на мултимодална педагогическа
комуникация в приобщаващото образование; описан е
мултимодалният подход при целодневна организация на учебната
дейност.
В трета подгрупа в докладите са представени резултати от
изследване на комуникативноречева компетентност у учениците
в обучението по създаване на текстове в началните класове;
анализирано е изпълнението на образователни подходи при работа
с ученици с хиперактивност, при които се наблюдава дефицит на
внимание, и в аналитичен план е описано педагогическо общуване,
видяно като мост за доверие между детската градина, обществени
институции и родители.
В четвърта подгрупа новост е представянето на резултати
от изследвания на дистанционното обучение, като са проучени
технически условия за дистанционно обучение в домовете
на българските ученици и са анализирани комуникативни
взаимодействия в условията на формиране на компетентност за
решаване на проблеми от дистанция.
В третата секция „Педагогическа комуникация в
образователния мениджмънт“ темите на докладите се открояват с
особена актуалност, а те са посветени на обучението и лидерство и на
възможностите за развитието на лидерски умения; на мотивацията
в образователния мениджмънт; на това как се реализира училищен
ПР при отчитане на ролята на училището като образователна
институция в дигиталното пространство; на ролята на училището, в
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което се реализират образователни и възпитателни дейност, което го
прави и притегателен център за педагогическа комуникация.
Участниците в конференцията са преподаватели от следните
висши училища: Софийски университет „Св. Климент Охридски“,
Югозападен университет „Неофит Рилски“, Националната академия
за театрално и филмово изкуство „Кръстьо Сарафов“, УниБИТ,
Тракийски университет – Стара Загора, Русенски университет
„Ангел Кънчев“, Великотърновски университет „Св. св. Кирил
и Методий“, Шуменски университет „Епископ Константин
Преславски“, и от средни училища, а именно представители на
образователния мениджмънт и изявени учители от училища от
следните градове: София, Пловдив, Варна, Видин, Враца, Перник,
Радомир и др.
Домакин на третата конференция „Педагогическата
комуникация: вербална и визуална“ е Синдикатът на българските
учители, като за втора година събитието е с теоретичен, методически
и практико-приложен характер и се провежда в партньорство с
двете водещи организации: Център за обучение и квалификация
на педагогически специалисти ООД и Институт по реторика и
комуникации.
Предходните два научни форума са:
– Международна научна конференция „Педагогическата
комуникация: традиционна и дигитална“ (2019) –
организатори са Центърът за обучение и квалификация на
педагогически специалисти ООД, Синдикатът на българските
учители, Институтът по реторика и комуникации;
– Международна научна конференция „Педагогическата
комуникация: настояще и бъдеще“ (2018) – организатори
са Центърът за обучение и квалификация на педагогически
специалисти ООД и Институтът по реторика и комуникации.
В програмата на научната конференция са включени следните
работилници с участието на утвърдени учени в своята област:
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– проф. д-р Веселина Раева и доц. д-р Валерия Кардашевска
от НАТФИЗ – „Гласът – неподозираните средства за
въздействие“;
– доц. д-р Калина Йочева – ШУ „Епископ Константин
Преславски“ и доц. д-р Соня Георгиева – РУ „Ангел Кънчев“
– „Визуализация в обучението“;
– проф. дн Иванка Мавродиева – СУ „Св. Климент Охридски“
и проф. д-р Янка Тоцева – ЮЗУ „Неофит Рилски“ – „Как да
подготвим млади активни граждани с дигитална медийна
грамотност?“
Научната конференция „Педагогическата комуникация:
вербална и визуална“, следвайки традицията, включва рецензираните
доклади в третия поред сборник и тя се утвърждава като форум с
теоретичен и приложен характер.
Проф. дн Иванка Мавродиева – председател на УС
на Института по реторика и комуникации
Проф. д-р Янка Тоцева –Управител на Центъра за обучение и
квалификация на педагогически специалисти ООД
Август 2020 г., София
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ОСНОВНИ ДОКЛАДИ
ПЕДАГОГИЧЕСКАТА КОМУНИКАЦИЯ
В УСЛОВИЯТА НА ИЗВЪНРЕДНО ПОЛОЖЕНИЕ
проф. д-р Янка Тоцева
Югозападен университет „Неофит Рилски“
Център за обучение и квалификация
на педагогически специалисти ООД
totseva@academyteachers.bg

доц. д-р Маргарита Бакрачева
СУ „Св. Климент Охридски“
mbakrachev@uni-sofia.bg
Резюме: В доклада се представят резултатите от проучване
на моментната картина на начина на адаптиране на учителите към
извънредната ситуация и необходимостта да преминат в много кратки
срокове към дистанционно обучение без предварителна дидактическа,
методическа, технологична и психологическа подготовка. Данните
са получени от 1345 учители, работещи в периода на извънредно
положение. Проследени са въпросите, свързани с техническата и
ресурсна обезпеченост, промяната в комуникацията по хоризонтала с
колеги, родители, ученици и по вертикала с директори, представители
на Регионалните управления и Министерството на образованието и
науката, трудностите и решенията, които учителите предлагат.
Очертаните резултати са важни от гледна точка на приоритетите,
които следва да се адресират в по-широк план с цел ефективното
управление на продължаващата криза, свързана с COVID-19, и могат да
бъдат екстраполирани в дългосрочен план за кризисни ситуации.
Ключови думи: педагогическа комуникация, дистанционно обучение,
извънредно положение

11

PEDAGOGICAL COMMUNICATION DURING
THE EMERGENCY EPIDEMIC SITUATION
Prof. Yanka Totseva, PhD
Faculty of Pedagogy, South-West University “Neofit Rilski”
Center for education and qualification on pedagogical specialists Ltd.

Assoc. Prof. Margarita Bakracheva, PhD
Faculty of Science, Education and Arts,
SU „St. Kliment Ohridski ”
Abstract: The article outlines the results from a cross-sectional survey,
realized during the COVID-19 emergency pandemic situation with a convenient
sample, comprising 1345 teachers. It outlines the specific forms of teachers’
adaptation to the emergency and the need of immediate shift to online work
without preliminary didactic-methodical, and psychological training. The
focus is on the technical and resource provisioning, specificity of the horizontal
communication with colleagues, parents, students and vertically with
principals, representatives of Regional education departments and the Ministry
of Education and Science; the obstacles and the solutions the teachers suggest
for future. The position of the respondents is of key benefit as it accents on the
priorities that should be addressed in view to the effective management of the
continuing impact of the pandemic crisis. Furthermore, these implications can
be extrapolated in long-term perspective as indicative for education in crisis
situations.
Keywords: pedagogical communication, distance learning, emergency
epidemic situation

Увод
Ситуацията, при която всички български учебни заведения –
от детската градина до университите – бяха затворени във връзка с
пандемията от COVID-19, постави учителите, като представители
на една от най-бързо прегарящите професии, в изключително
трудна и нова ситуация на възприеман допълнителен стрес, свързан
и с личния, и с професионалния им живот. Дистанционната форма
на обучение е нещо ново за тях, макар част от учителите да са
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използвали и по-рано онлайн базирани образователни ресурсите,
което е видно и от предишно наше изследване от 2019 г.1
В ситуацията на пандемия, освен предизвикателствата на
променения живот, на учителите беше поставена нова задача:
веднага да преминат към дистанционна форма на обучение,
без време за адаптация да влязат в нова роля – на дистанционни
обучители и възпитатели, които, освен с учениците, да установят
и поддържат индиректна (телефонна и дигитална) комуникация с
родителите и/или настойниците.
Експресното изследване е проведено три седмици след
затварянето на училищата. Основанието ни беше да е минал
първоначалният период на адаптация, за да можем да получим пообективни данни,след пика на объркване и тежестта на новото.
Дизайн на изследването
Изследването се състои от три основни тематични кръга
въпроси:
1. Свързани с дидактическите аспекти по отношение на
използваните ресурси за дистанционно обучение.
2. Свързани с личната организираност, негативи и добри
практики, с които учителите могат да си бъдат полезни.
3. Въпроси, свързани с възприемания стрес.
Основната цел е изследване на динамиката в педагогическата
комуникация при дистанционното обучение в условията в
извънредно положение.
Обект на изследването са промените в педагогическата
комуникация в дистанционната форма, която е наложена, а не лично
избрана форма в условията на извънредно положение.
Предмет на изследването са възприеманите от учителите
негативи и позитиви, свързани с различните форми на опосредствано
(индиректно) общуване и очертаните тенденции.

Тоцева, Я. (2019) Българските учители и електронните ресурси за
образователни цели. В сб.: Педагогическата комуникация: традиционна и
дигитална. Велико Търново: Фабер, стр. 32-43.
1
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Задачите на изследването са:
1. Да се очертаят проблемните области, свързани с
допълнителното натоварване на учителите и поставянето им
в нова среда.
2. Да се опишат основните източници на затруднения, които
учителите срещат.
3. Да се опишат основните тенденции в промяната на
комуникацията с ученици, родители, колеги, директори,
РУО, МОН.
4. Да се изведат положителните страни, които учителите
намират и моделите, които са изградили в периода от три
седмици.
5. Да се представи картината на очакванията на учителите
какво ще се случи след възстановяване на нормалния учебен
процес и как е добре да се процедира според тях.
Въпросникът е авторски, разработен специално за целите на
експресно проучване. Айтемите са групирани тематично в групи,
свързани с техническите възможности и затруднения, общуването
с колеги, директор от една страна и родители и ученици от друга и
последният кръг въпроси са свързани с индивидуалното възприемане
на ситуацията, по какъв начин новата форма на работа се отразява
на ежедневието на учителите и баланса професионален – личен
живот. Накрая е потърсена и оценката на учителите за действията
на МОН, както и очакванията им как ще приключи учебната година.
В тази последна група въпроси косвено е заложено проследяването
на визията на учителите за оптимално решение
Повечето въпроси са с множествен избор между равнопоставени
отговори, което е най-важно за нас. Включени са много възможности
за даване на свободни отговори, което е най-ценно като обратна
връзка. В представените резултати не сме отчитали и търсили
зависимости и в някои случаи не сме правили разпределяне на
отговорите в зависимост от демографските променливи, а сме
отчели само общото процентно разпределение. Това е обусловено
от целта на експресното проучване, което има задачата да очертае
затрудненията и възможностите, а не търси модел, връзки и
взаимодействия, които са приложими в обичайна ситуация.
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Проучването е проведено онлайн с платформата https://survey.bg/ в
периода 5-10 април 2020 г. Получени са 1345 отговора. Анкетата е
достигнала 5019 учители, 82 са незавършените анкети, които не са
включени в обработката.
Поради липсата на възможност за организиране на
представително изследване дизайнът на изследването целеше
максимална представителност на получените отговори. Линкът
към анкетата беше изпратен до директори на училища от шестте
района на планиране, включвайки всички форми и степени на
средното образование. По този начин получихме представителност
на отговорите. Въпреки натрупванията, имаме обратна връзка от
всички категории – по възраст, стаж, населено място, образователна
степен, профилираност на цикъла предмети.
Участници в проучването
Представените резултати са от изцяло попълнените въпросници
и включват отговорите на 1345 учители. С изключение на
разпределението по пол, както и въпреки изкривяването във
възрастов план, включените отговори са много добре разпределени
и осигуряват представителност на отговорите.
Учителите, участвали в изследването, са основно жени (95%).
10% са на възраст под 35 г., 64 % са между 36-55-годишни, 25%
са над 55-годишна възраст.
10% са с педагогически стаж под 5 години, 13% са със стаж
между 6 и 10 години, 15% са със стаж 10 до 20 години и 62% имат
стаж като учители над 20 години.
10% работят в начално училище, 44% в основно училище,
2% в обединено училище, 37% в средно училище, 5% и 2% в
професионални и профилирани гимназии.
60% са начални учители, 12% учители в ЦДО и по 14% в
прогимназиален и гимназиален етап.
94 % са ангажирани с общообразователна подготовка, 4% с
профилирана и 2% с професионална подготовка.
22% са учители от столицата, 48% са учители в големи градове,
28% в малки градове и 2% в села.
Основният дял учители попада във възрастовата група 3655 години., като са представени и групите под 35 г. и над 55 г.
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Включените участници са относително равномерно разпределени
и по продължителност на стажа си като учители. Има участници
от столицата, големи и малки градове и села. По отношение
на включеността от села само с 2% от участниците това може
да бъде обяснено с трудностите за включване на учениците в
дистанционно обучение поради липсата на технически устройства
като компютри, телефони, таблети, лаптопи в техните домове. Има
добро разпределение по различните цикли предмети, образователни
стелени и видове училища. Считаме, че резултатите са достатъчно
представителни за различните погледи и ценни поради споделените
мнения и оценки на педагогическите специалисти от цялата страна.
Резултати, представящи дидактическите аспекти и
използваните ресурси за дистанционно обучение
Първата ни задача беше да проверим дали учителите са имали
предварителна подготовка за провеждането на онлайн обучение,
какви платформи използват, кой им ги е препоръчал, каква помощ
са получили и какви затруднения изпитват. По отношение на
предварителната подготовка попитахме учителите дали са
участвали в квалификационни курсове за работа с онлайн базирани
образователни ресурси. Близо половината учители (45%) не са
участвали в такива квалификационни курсове, една трета са участвали
в квалификационни обучения с кредити и една пета са участвали в
рамките на вътрешноучилищна квалификация (χ2 = 13.774; р <.000).

Фигура 1. Процентно разпределение на отговорите на въпроса
Участвали ли сте в квалификационни курсове за работа с онлайн
базирани образователни ресурси?
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Половината от участниците в изследването (общо 55%)
посочват, че са имали предварителна подготовка, докато другата
половина посочват, че такава отсъства. Това е един от индикаторите,
който показва какви промени трябва да се внесат при планирането
на курсовете за квалификация, така че те да бъдат адекватни не само
на текущите нужди, но и да предиктират потребностите. Полезно би
било да се направи отделно проучване какво точно е било включено
в съдържанието на подготовката и какво се предлага на пазара на
квалификационни услуги от вписаните в Информационния регистър
на МОН обучителни организации.
Важни акценти, които допълват картината, получихме от
свободните отговори, дадени от 111 от участниците в изследването.
Те могат да бъдат групирани в няколко категории, отразяващи
подготовката до момента и източниците, от които е придобита
и важната категория на декларираните от самите участници
затруднения и заявки:
• Водещата посочена от учителите категория е, че предимно
се самообразоват (29);
• Разчитат на квалификационни курсове за придобиване на
ПКС, магистратура (28);
• Разчитат на вътрешноучилищни обучения без кредити (15);
• Информират се с помощта на уебинари (10);
• Учат от споделен опит с колеги (7);
• Ползват възможностите по програма Еразъм+ или други
проекти (7);
• Заплащат със собствени средства квалификация с кредити (5).
Очертаната картина показва, че в най-висока степен учителите
се самообразоват и разчитат на квалификацията, получена по
стандартния начин. Това показва, че трябва да има адаптиране
на предлаганите ПКС, квалификационните обучения с кредити
и вътрешноучилищната квалификация. Важно е да се отбележи и
категорията учители, които компенсират липсите самостоятелно,
като се включват в обучения, които сами заплащат.
Като нужди, които да бъдат отчетени на базата на обратната
връзка, от обобщените свободни отговори може да изведем и
следното:
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• изразена неудовлетвореност от провеждани обучения по темата,
които се оказват неефективни поради самия начин на организиране
и провеждане от недостатъчно компетентни обручители;
• посочване, че част от учителите не са били включени в
подобни обучения поради по-високата си възраст, като напр.
текущия проект за квалификация на МОН;
• товар върху директора, който се налага да поеме функциите
по обучението;
• затруднения конкретно при работата с ученици роми, които
нямат възможност да се обучават с дигитални устройства;
• изразено желание за по-често предлагане и провеждане на
подобни курсове;
• акцент, че не са били предлагани подобни курсове до
момента.
По отношение на възможните различия, които потърсихме,
не се установяват разлики в зависимост от населеното място,
възрастта, стажа, преподавания цикъл предмети, вида училище и
образователната степен, в която се работи. Това потвърждава общото
в ситуацията за всички учители, независимо от специфичната
индивидуална ситуация.
По отношение на въпроса за предварителната подготовка за
използване на онлайн платформи или програми за дистанционно
обучение се очерта следната картина на неравномерно разпределение
(χ2 = 161.727; р <.000):

Фигура 2. Процентно разпределение на отговорите
на въпроса Имахте ли подготовка за използване на платформи
за дистанционно обучение?
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Две трети от учителите (66%) не са имали предварителна
подготовка за използване на онлайн платформи или програми за
дистанционно обучение. Други 14% посочват, че са преминали
обучение и едва 10%, че имат опит, защото училището използва
такива или са били ангажирани по проекти. Този резултат е особено
тревожен и обяснява изразената от учителите позиция „Пуснаха ни
да плуваме!“, „Не, пуснаха ни в мътни води да се спасяваме“.
Различие при тези отговори установяваме единствено по
отношение на възрастта. (χ2 = 12.837; p< .05; Cramer‘s V = 0.142;
p <.05). Във всички таблици за сравнение за целите на по-лесно
възприемане сме посочвали ранговете в отговорите за различните
сравнявани групи. Доколкото в групата на най-много отговори – за
липса на подготовка възрастта няма връзка, тя има при учителите
под и над 55-годишна възраст. Квалификационните курсове заемат
втори ранг при тези под 55 г. и последен при учителите над 55 г.
Работата в проекти е на последна позиция при учителите под 55 г.
Таблица 1. Разпределение на отговорите на респондентите
по отношение на предварителната им подготовка

не

Имахте ли подготовка за
използване на платформи за
дистанционно обучение?

да, защото училището, в което
работя има такава
да, защото съм участвал в
квалификациони курсове
да, защото съм използвал при
работи по проекти

под 35 г.
ранг
%
ранг
%
ранг
%
ранг
%

1
59,5%
3
13,5%
2
18,9%
4
8,1%

възраст
36-55 г. над 55 г.
1
66,8%
3
8,3%
2
18,1%
4
6,7%

1
59,6%
2
20,2%
4
9,0%
3
11,2%

Допълнителната информация от свободните отговори може да
бъде обобщена по следния начин: най-много отговори допълват
липсата на каквато и да било подготовка, докато подготвеността се
обяснява основно със самообучение, помощ от колеги и в малка
степен от участие в проекти. В табл. 2 са представени по честота
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използваните от учителите платформи, като са обобщени директно
дадените свободни отговори.
Таблица 2. Използвани платформи и програми в хода
на дистанционно обучение по време на извънредното положение
Платформи и програми, използвани в хода на
дистанционното обучение (свободен отговор)
Facebook група
Messenger група
https://ucha.se/
Microsoft Teams
https://www.shkolo.bg/
ZOOM
Google Classroom
https://www.e-uchebnik.bg/
Видеоуроците по БНТ 2
edu.mon.bg
Google Drive
https://bg.khanacademy.org/
Skype
Kahoot
G Suitе
OneDrive
e-learn.ela-bg.eu
ClassDojo
Moodle
Dropbox
Blackboard
Edmodo
Vedamo

Честта на
посочване
787
711
745
514
434
388
388
352
332
213
144
141
132
99
76
70
55
23
22
12
10
5
7

По предложените отговори са получени 5577 избора. При
1345 участници това прави средно по 4 избора. Макар че това е
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само математическа спекулация, факт е, че учителите са ползвали
повече от две или три платформи или програми. Съзнателно не
разделихме платформи за дистанционно обучение, образователни
портали с дидактически материали и дигитални ресурси, програми
за видеоконферентна връзка и други видове образователен
софтуер, защото искахме да дадем възможност на педагогическите
специалисти да посочат нещата, които познават и ползват, без да
навлизаме в техническата им част.
Прави силно впечатление, че в първата тройка са Facebook
групите, ползвани от 787 учители, следвани от образователния сайт
Уча.се, посочен от 745 човека и Messenger група – 711 учители. Близо
1500 са общо отговорилите, че ползват възможностите на социалната
мрежа Facebook и включената в нея възможност за персонална и
групова писмена, аудио и видеокомуникация чрез Messenger.
Водещата позиция на Уча.се не е случайна, защото сайтът е
обявен за №1 и е спечелил редица награди, а и се ползва според
информация от него от повече от 600 000 потребители. В него са
публикувани над 16 000 видео урока и теста, разработени от огромен
екип от учители новатори и други категории специалисти.
Microsoft Teams е посочен от 514 учители, а портала edu.mon.
bg от 214.
Тези числа вероятно вече са претърпели промени, защото МОН
работи много активно да пренасочи работата към тази платформа.
Образователният сайт shkolo.bg е посочен от 434 учители и след него
се нареждат Google Classroom с 388 посочвания и e-uchebnik.bg с 352.
Платформата за видеоконферентна връзка ZOOM също има 388
посочвания.
Видеоуроците по БНТ 2 са посочени от 332 учители и така се
оформя първата десетка с най-много избори.
Тук има най-много допълнени свободни отговори – от 262
участници, които са генерирали общо 381 отговора. Най-много – 80
човека са посочили Viber като канал за комуникация.
Много учители са посочили следните няколко платформи:
• https://www.liveworksheets.com/ – платформа, която предлага
работни листи, тестове, въпросници и др. на различни езици
и по различни теми и има и на български;
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• https://learningapps.org/ – приложение, подкрепящо учебния
процес с помощта на интерактивни модули. Те могат да бъдат
използвани за обучение във вида, в който са създадени, а също
така да се променят лесно и бързо в оперативен режим. Целта
е събраните интерактивни блокове да бъдат обществено
достъпни. Тези блокове (т. нар. приложения или упражнения)
не са включени в конкретни програми или сценарии, но могат
да бъдат използвани по подходящ начин в учебния процес.
Има готови, но всеки може да направи свои.
За целите на онлайн комуникацията са ползвали също така:
• https://discordapp.com/ – най-лесният начин да общуваш с
глас, видео и текст, независимо дали си част от училищен
клуб, нощна гейминг група, световна творческа общност или
просто група приятели, които искат да са заедно.
• https://www.bandicam.com/bg/ – лек рекордер за Уиндоус,
който може да заснеме всичко на екрана на вашия компютър
като висококачествено видео. Също така, той дава възможност
да се запише определена област на екрана на компютъра или
да се заснеме игра, която използва графичните технологии
DirectX / OpenGL / Vulkan. Bandicam ще ви помогне да
направите видео с висока степен на компресия , като
същевременно поддържа качеството на видеото по-близо
до оригиналната работа и осигурява производителност,
която е много по-добра от другите софтуери за запис, които
предоставят подобни функции.
• https://web.seesaw.me/ – платформа за дистанционно
обучение
• https://quizizz.com/ – портал с много викторини и въпросници
• https://www.youtube.com/channel/
UCqTGIC4Lli0GZoxpAlvsNaw – Академико
• https://padlet.com/ – софтуер, с който се правят табла,
документи и уеб страници
• https://www.superteacherworksheets.com/ – платформа с над
10 000 задачи и материали, сортирани по класове и предмети
на английски език
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• https://wordwall.net/ – софтуер за разработване на Quizzes,
match ups, word games, and much more
• https://www.google.com/forms/about/ – програма за създаване
на формуляри
• https://quizlet.com/en-gb – материали по различни предмети и
теми
• https://wakelet.com/ – платформа за организиране и споделяне
на мултимедийни ресурси с ученици, учители и учещи
общности
• https://editor.nimero.com/distancionno-obuchenie
–
образователен софтуер за активно участие на учениците в
дистанционно обучение – има уроци, задачи и възможности
за двустранна връзка
• https://www.mozaweb.com/bg/mozabook – Над 100 тематични
приложения, създадени за учебните програми по различни
дисциплини, осигуряват уникален начин за практикуване и
задълбочаване на знанията. Колекцията от игри и инструменти
постоянно се обогатява с нови функции, добавяни периодично.
Приложения, създадени за по-малките ученици от началното
училище, помагат за развитие на основни умения, докато
предназначените за по-големи ученици служат за илюстрации
или като виртуални лаборатории. Много инструменти и
приложения съдържат и анимирани упражнения, които
превръщат ученето в игра. Упражнения, създадени от учители
и ученици чрез инструментите, могат да бъдат съхранени за
по-нататъшна употреба.
• https://klett.bg/izzi – електронна среда с 13 500 интерактивни
образователни ресурса – видео, аудио, интерактивни задачи
и игри, 3D и VR панорами на издателство Клет
• https://awwapp.com/# – дигитална бяла дъска
• https://ed.ted.com/ – безплатни материали за ученици и
студенти – висококачествени, интерактивни, видео-базирани
уроци
• https://daskal.eu/course/ – виртуално училище Даскал
• https://adminplus.bg/resources/ – уеб-базираната платформа
АдминПлюс дава достъп на учителите до повече от 20 000
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електронни образователни ресурса, предоставени от
Издателство КЛЕТ България.
http://www.lyuboznaiko.com/ – сайт за любознателни деца –
достъпно и разбираемо обяснение на явленията в природата
и научните закони под формата на игра
https://www.dechica.com/ – интересно и полезно място за
българските деца и техните родители
https://obsproject.com/ – безплатен софтуер с отворен код за
видео запис и стрийминг на живо
https://www.webex.com/downloads.html/
– платформа за
видеоконферентна връзка
http://www.wordle.net/ – инструмент за генериране на
„облачни думи“ от предоставен от вас текст. Облаците
придават по-голяма известност на думите, които се появяват
по-често в изходния текст. Можете да оцветявате облаците
си с различни шрифтове, оформления и цветови схеми.
Изображенията, които създавате с Wordle, са ваши, за да
използвате, колкото искате. Можете да ги разпечатате или
да ги запишете на вашия собствен работен плот, който да
използвате по ваше желание.
https://jitsi.org/ – набор от проекти с отворен код, който
ви позволява лесно да изграждате и разгръщате сигурни
решения за видеоконференции, а други проекти в общността
дават възможност за други функции като аудио, набиране,
запис и симулиране.
https://hangouts.google.com/ – програма за провеждане на
разговори с от един до 100 човека със снимки, карти, емоджи,
стикери и GIF файлове.
https://www.faststone.org/FSCaptureDetail.htm – мощен, лек,
но пълнофункционален инструмент за заснемане на екрана,
който ви позволява лесно да заснемате и пояснявате каквото
и да било на екрана, включително прозорци, обекти, менюта,
цял екран, правоъгълни / свободни ръце и дори превъртане
на прозорци / уеб страници. Също така ви позволява да
записвате дейности на екрана и звук във видео файлове.
https://www.smartest.bg/ – инструмент за създаване и
решаване на тестове онлайн

• https://screencast-o-matic.com/screen-recorder – безплатен и
лесен за използване екранен рекордер, с който може да се
заснемете всяка област от екрана с възможност за добавяне
на разказ от вашия микрофон и видео от вашата уеб камера.
• https://www.8x8.com/ – програма за видеоконферентна връзка
• http://www.e-phoenix.bg/services – системата „ФЕНИКС“
представлява среда за създаване, използване, споделяне на
учебни материали и за провеждане на обучение.
• https://scratch.mit.edu/ – програма за програмиране на
собствени интерактивни истории, игри и анимации, както
и за споделяне на създаденото с общността. Scratch помага
на младите хора да бъдат изобретателни, да се обосновават
систематично и да работят съвместно – все основни умения
за 21-ви век. Scratch е проект на „Lifelong Kindergarten Group“
при Медийната лаборатория на Масачузетския технологичен
институт. Използването му е безплатно.
• https://wizer.me/ програма за правене на таблици
• https://pretvoritel.com/ – платформа с тестове и задачи по
БЕЛ
• https://www.screencastify.com/ – програма за записване,
редактиране и споделяне на видео.
• https://openboard.ch/index.en.html – интерактивна бяла дъска
• https://meet.google.com/?authuser=1
• Следващите три са посочени от един и същ учител от
професионална гимназия:
• https://www.teamviewer.com/en/products/teamviewer/
–
TeamViewer е цялостно решение за отдалечен достъп,
дистанционно управление и отдалечена поддръжка, което
работи с почти всеки десктоп и мобилна платформа,
включително Windows, macOS, Android и iOS. TeamViewer
ви позволява да имате достъп до компютри или мобилни
устройства, разположени навсякъде по света и да ги
използвате, сякаш сте били там.
• http://www.pointofix.de/ – маркер за вашия екран, за да
поддържа вашите лекции, обучения и презентации
• https://www.tinkercad.com/ – безплатно, лесно за използване
приложение за 3D дизайн, електроника и кодиране
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• https://www.whatsapp.com/
• https://www.ourboox.com/ – софтуер за създаване на
електронни книги
• https://www.prosveta.bg/uchim
• https://www.quia.com/ – библиотека и ресурси за учители и
ученици
• https://www.flexiquiz.com/ – мощен онлайн създател на
тестове и въпросници
• http://krokotak.com/ – платформа с дидактически материали
по различни предмети и за различни класове на английски
език
Прегледът на посочените от учителите платформи и програми
дава основания да се разделят в няколко основни групи:
• Програми за видеоконферентна връзка и двустранна
комуникация;
• Програми за създаване на образователни ресурси – видео,
текстови и други мултимедийни материали;
• Програми за създаване на тестове и други материали за
целите на оценяването;
• Платформи, на които са предоставени образователни ресурси,
най-често структурирани предметно и/или тематично;
Представени са няколко български образователни сайта, на
които има свободен или платен достъп до електронни учебници и
други дидактически материали. По-голямата част от изброените
сайтове и програми обаче не са продукт на български уеб дизайнери
и обучителни организации.
Общият извод, е че учителите са намерили богата гама от
възможности за осъществяване на виртуална педагогическа
комуникация от една страна и много възможности да представят
учебно съдържание и да задават домашна работа, чрез
образователните сайтове, портали и платформи.
По отношение на избора на платформа отговорите са
множествени, с възможност за избиране на повече от един отговор
и свободни отговори. Целта ни беше да проверим кой и според
какви критерии определя избора на платформа за обучение и
дали учителите имат някаква степен на свобода. В случаите на
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предпоставен избор и изискване дали се осигурява методическа и
техническа помощ.

Фигура 3. Обобщено процентно разпределение за начина
на избор на платформата
Общо са генерирани 2508 отговора, което означава, че учителите
са дали поне по две отговора. Най-много избори има предложената от
директора платформа, а по отношение на свободните предпочитания
такава, която е позната отпреди и/или препоръчана от колега. От
възможността да дадат свободни допълнителни отговори са се
възползвали 158 от участвалите учители. Може да се направи
изводът, че при избора си те са се съобразявали преди всичко с това
кое е най-удобно за учениците и родителите. Отделно оформена
група показва „задължителния“ характер на наложената като
платформа за следване – обикновено от директора като посредник
между изискванията и търсеното решение. Специално са визирани
потребностите на учениците от ромски произход и на децата със
специални образователни потребности, които трябва да се отчетат.
Относно съдействието, което са получавали при усвояване
на начина на ползване на платформата, това, което учителите
посочват, че им е било в помощ да усвоят работата с конкретната
платформа, е обобщено на фиг. 4. Отговорите са посочени като
честота, въпросът е оставен с възможност за множествен избор. С
препратка към огромния брой отговори, свързани със самообучение
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по отношение на ползваните възможности, кореспондират и
отговорите тук. Най-голям брой избрани отговори се отнасят до
споделена в мрежата информация и помощ от колеги. Въпреки
по-малката честота на избори, тук проличава и ангажираността и
готовността на родителите да осигурят съдействие.

Фигура 4. Процентно разпределение на отговорите на въпроса Кое
ви помогна да усвоите начина на използване на платформата?
Прави впечатление, че също като на предишния въпрос общият
брой отговори е почти 2500, а свободни отговори са дали 196 от
учителите. Те описват допълнително начина на самообучение
и ползваната помощ от членове на семейството (обикновено
собствените им деца) с опит.
От мениджърска и дидактическа гледна точка би следвало да
се даде висока оценка за работата на учителите, които са положили
усилия сами да се ориентират по отношение на избраната платформа,
като са търсили и намерили информация за нея в интернет. 800
учители са 60% от участвалите в проучването и това ни дава
основание да считаме, че нивото на дигитална грамотност относно
търсенето на професионално значима информация на български и
на английски език е достатъчно високо.
Един от най-важните въпроси, свързан с дистанционното
обучение, е този за дидактическите ресурси, с които се осъществява.
Когато става въпрос за платформа, нейните функционалности
предопределят вида на материалите и начина на достъп до тях.
Анализът на съдържанието на образователния сайт Уча. се разкрива
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в най-голяма степен вероятните причини той да е посочен на първо
място от участниците в настоящото изследване. Въпреки че сайтът
не е създаден да подпомага дистанционно обучение, широкият
спектър на образователните ресурси в него го правят безспорен
фаворит.
Предвид възможността да се даде повече от едни отговор
отчитаме средно по два отговора на брой участници в изследването,
но най-много са тези, които са комбинирали подготвените от тях с
намерените в интернет, и те са близо 90%.
На второ място идва ползването на електронни учебници,
за които в ситуацията на извънредно положение беше предложен
безплатен достъп от няколко български издателства на учебникарска
литература. Платените достъпи на голям брой училища вероятно
също са дали отражение върху този висок процент.
Третата позиция, посочена от над 800 учители, също не е
за пренебрегване, защото именно тук се вижда креативността и
професионализма им (фиг. 5).

Фигура 5. Брой отговори на въпроса Какви материали използвате
за дистанционното обучение с вашите ученици?
В предложените от 69 учители свободни отговори можем
да видим работа по създаване и споделяне на видеоуроци и
образователни видеа, опити за извеждане на личен опит, както и
оказване на помощ между колеги. Интересен ракурс е създаването
на интерактивност в процеса на обучение. Въпреки че на много
въпроси има множествен избор, най-голям брой се наблюдава
именно на този въпрос (фиг. 6).
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Фигура 6. Брой отговори на въпроса Как успявате да създадете
интерактивност в обучението?
Интерактивността
се
създава
основно
посредством
индивидуализиране и персонализиране на задачите и избор
на мултимедийно съдържание. В сравнение с предходното ни
изследване, споменато в началото, в което видеоуроците бяха
поставени на първо място като най-успешни по отношение
усвояването на нови знания и бяха следвани от презентациите, в
това прави впечатление, че не преподаването, а организирането на
ученето са изведени на преден план. Новата ситуация, при която
учителят и учениците са извън училище и процесът на обучение се
реализира с помощта на посредници, които може да са дигитални
комуникационни канали или материали на хартиени носители, които
се изпращат и получават обратно (при ромските ученици), променя
значимо ролята на учителя от основен доставчик на нови знания
в конструктор и доставчик на ресурси за самостоятелно учене.
Възможно е да се е увеличил относителният дял на персоналните
задачи и груповите проекти, но това може са установи само при
по-задълбочено изследване, в което да се поиска самооценка и
сравнение от страна на учителите за работата им преди и по време
на дистанционното обучение.
Броят направени избори в отговор на този въпрос показва, че
учителите използват всички възможни форми, за да компенсират
липсата на пряк контакт и да създадат условия за оптимално
протичане на процеса, в който да има двупосочно протичаща
комуникация. Свободни отговори са допълнени от 39 човека и те
допълват с технически детайли съобразяването с възможностите на
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децата и конкретните теми, включително отчитането на принципите
на преживелищното учене.
Резултати относно комуникацията на учителите с родители,
колеги и директори в условията на дистанционно обучение
Въпросите, на които потвърдихме отговор, се отнасят до
честотата и качеството на комуникация между учителите и
родителите, дали родителите подкрепят и осигуряват съдействие
или възпрепятстват процеса с очаквания към учителите. По
отношение на колегите се опитахме да проследим дали има повисока степен на подкрепа и помощ, а за отношенията с директора
основният ни интерес е дали учителите възприемат комуникацията
като подкрепяща или формална и свързана с изисквания. Част от
нещата, които се опитахме да проследим, са свързани с евентуалната
специфика в комуникацията в зависимост от населеното място, етапа
на обучение и предметния цикъл. Болшинството учители (60%)
потвърждават, че комуникацията им с родителите е много по-честа
в сравнение с преди извънредната ситуация, 10% не смятат така, а
32% имат неутрална позиция (χ2 = 82.454; р <.000). Възприеманата
промяна не е свързана със стажа и възрастта на учителите, но има
връзка с вида училище, етапа и предметите).
В началните, основните и средните училища има сходство,
докато различие в обединените училища, профилираните и
професионалните гимназии, в които не се споделя усещането за
промяна в посока на честота на комуникацията с родителите (χ2 =
31.671; р <.05; Cramer‘s V = 0.182; p <.05). Разлика има и според
етапа на образование. Учителите в ЦДО в най-висока степен
смятат, че честотата на комуникация с родителите се е увеличила,
докато учителите в гимназиален етап в най-ниска степен споделят
тази позиция. Началните и прогимназиалните учители също са
по-резервирани (х2=58.738; р <0.000; Cramer‘s V=0.248; р<0.000).
Учителите по общообразователни предмети в много по-висока
степен отчитат промяна в честотата на комуникация в сравнение с
тези в профилираната и професионалната подготовка (χ2=18.950; p
<0.05; Cramer‘s V = 0.172; p <0.05).
Като цяло половината анкетирани учители смятат, че родителите
оказват съдействие, като помагат на децата, 35% са резервирани
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в оценката си, а 10% не са съгласни с това твърдение (χ2 =83.329;
р<0.000). Следва да се отбележи, че разлика няма в зависимост от
цикъла предмети. Такава се наблюдава по отношение на населеното
място, вида училище и образователната степен. Вторите две влияния
са взаимообвързани и показват, че логично очакваните фактори –
степен на самостоятелност на децата и специфика (профилиране) на
подготовката не определят засилване на комуникацията с родителите.
Тук в отговорите се наблюдава значение на населеното място, като
учителите в села отбелязват значително по-ниска ангажираност на
родителите, докато в столицата и градовете не се наблюдава разлика
(χ2=15.478; p<0.05; Cramer‘s V=0.156; p<0.05). Поради малкия
процент учители в тази категория този резултат е с резерви. Значение
има и видът училище (χ2=32.144; p<0.000; Cramer‘s V=0.224;
p<0.000). Учителите от обединени училища и професионални
гимназия не споделят мнението, че родителите оказват съдействие,
но техният брой е твърде малък, за да можем да направим значими
изводи. Това е свързано и с разликата в честотата на комуникация,
промяна в която не се установява там. Логично, учителите в начален
етап и ЦДО имат по-честа комуникация с родителите, а учителите
в гимназиален етап в най-ниска степен, което се потвърждава и по
отношение на възприеманата подкрепа от страна на родителите
(χ2=43.088; p<0.000; Cramer‘s V=0.260; p<0.000). Това до голяма
степен е свързано и със самостоятелността на децата.
Половината от учителите смятат, че родителите създават
благоприятни условия за провеждане на учебния процес, 38% са
резервирани, а 10% са на обратното мнение (χ2=87.542; р<0.000).
Значение и разлика има само степента на обучение, не и предметните
области или други фактори. Началните учители и тези в ЦДО
оценяват в по-висока степен организацията на обучението от страна
на родителите (χ2=29.398; p<0.000; Cramer‘s V=0.215; p<0.000).
Като цяло учителите не смятат, че родителите затрудняват
работата им с непрекъснато задаване на въпроси. 66% смятат, че
родителите не затрудняват допълнително процеса, но една четвърт
са резервирани χ2=179.292; р<0.000).
По отношение на качеството на комуникация една трета
от учителите споделят, че комуникацията им с родителите се е
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подобрила в условията на дистанционно обучение, но близо 50% не
могат да дадат оценка χ2=53.649; р<0.000). Тук се оказва, че стажът
има връзка с отговорите – учителите със стаж под 5 години и тези
между 11 и 20 години в по-малка степен смятат, че комуникацията
им с родителите се е подобрила в сегашната ситуация. Учителите
със стаж между 6 и10 години и тези с над 20 години в по-висока
степен от колегите си смятат, че комуникацията с родителите се
е подобрила в условията на дистанционно обучение (χ2=13.934;
p<0.05; Cramer‘s V=0.148; p<0.05). Във всички случаи водещ ранг
заема средната позиция на неопределеност.
Като цяло учителите не се оплакват от агресия от страна на
родителите. Само 4% посочват, че получават гневни обаждания
от родители, а 11% имат неутрална позиция. 85% посочват, че не
получават гневни обаждания от родители (χ2 =357.824; р<0.000).
Една трета от учителите (аналогично на една трета, които споделят,
че комуникацията им с родителите им се е подобрила в условията
на извънредно положение) споделят, че родителите предлагат
подкрепа. Промяна в комуникацията с родителите не отбелязват
една пета от учителите, докато почти половината не са съгласни с
това твърдение. Този обърнат въпрос показва, че 23% от родителите
не са променили отношението си на ангажираност към учебния
процес. Тук се отнасят и факторите възраст и самостоятелност на
децата, но резултатът е интересен от гледна точка на пренасяне
на моделите на активност и пасивност и заслужава да бъде
допълнително проучен.
Болшинството учители посочват, че се стараят да помогнат на
родителите да се справят с предизвикателствата и затрудненията,
свързани с дистанционното обучение (79%), 18% запазват неутрална
позиция срещу едва 3%, които не са съгласни с това твърдение (χ2
= 243.260; р <.000).
По отношение на комуникацията, свързана с въпроси свързани
с възпитанието, а не само с процеса на учене, близо една пета от
учителите (17%) споделят, че родителите често им отправят въпроси,
които са извън тяхната компетенция, но положителен момент е, че
59% не се чувстват обременени от подобни очаквания, а 24% не
споделят категорична позиция (χ2 =101.453; р<0.000).
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Повече учители (41%) обаче имат усещания, че от тях се очаква
да успокоят децата, една четвърт посочват, че не са съгласни с
това, а една трета са на неутрална позиция (χ2=19.417; р<0.000).
Този резултат има силна връзка с възрастта на самите учители
(χ2=19.925; p<0.05; Cramer‘s V=0.177; p<0.05). Колкото по-висока е
възрастта на учителите, толкова в по-висока степен те имат подобно
възприемано очакване. Напълно съгласни с това са учителите над
55-годишна възраст, нито съгласни, нито несъгласни са тези на 3655 г., а тези под 36 не са съгласни с това твърдение. По отношение
на очакваните съвети 50% от учителите споделят, че родителите
очакват от тях съвети какво да правят, докато близо една пета не
смятат така. Една трета запазват неутрална позиция χ2=58.502;
р<0.000). Това се отнася основно до учителите от средни, основни
и начални училища (χ2=26.903; р<0.05; Cramer‘s V=0.205; р<0.05)
и в по-ниска степен за учителите от гимназиален етап (χ2=27.369;
р<0.000; Cramer‘s V=0.207; р<0.000). Интересен момент е, че тази
позиция се споделя повече от жените, отколкото от мъжете (χ2 = 9.352;
р<.05; Cramer‘s V=0.199; р<0.05). Последният резултат е свързан и
с малкия процент учители мъже, които се предполага, че могат да са
в гимназиалните етапи, а и от традиционните стереотипи.
Половината учители не смятат, че родителите им прехвърлят
отговорността да обяснят на децата защо трябва да си бъдат вкъщи.
Такова обаче е усещането на една пета от учителите, независимо от вида
училище, образователните етапи и степени или други характеристики.
Една трета запазват неутрално мнение χ2 =52.991; p <0.000).
В ситуацията на извънредно положение очаквахме да има
промяна и в честотата и качество на общуване с колеги. Еднакъв
брой са отговорите, които потвърждават по-високата честота на
общуване и неопределената позиция, като според една пета от
учителите те общуват по-често с колегите си в настоящата ситуация
χ2=15.542; р<0.000). Няма различия в отговорите в зависимост
от индивидуалната и професионалната специфика. Половината
учители посочват, че получават помощ от колегите си, а 15% не са
съгласни с тази позиция.
В значително по-висока степен учителите посочват, че оказват
помощ на колегите си (72%), една четвърт нямат ясна позиция и само
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4% не са съгласни с това (χ2=176.132; р<0.000). Интересен момент
е, че за разлика от комуникацията с родителите, при общуването с
колеги не се наблюдава различие в зависимост от цикъла предмети,
образователната степен, стаж и други индивидуални характеристики.
Това подчертава еднаквостта в професионален аспект, за сметка на
което акцентира върху различията, когато става въпрос за общуване
с родителите. Това е важно да бъде отчетено при планиране на
различни интервенции и подготовка.
В табл. 3 са очертани връзките между възприеманата честота на
комуникацията, оказвана помощ и предоставяна помощ.
Таблица 3. Връзки между възприятията за получавана и
предоставяна подкрепа (р <.05)

комуникaцията ми
с родителите стана
по-честа
родителите съдействат, като
помагат на децата
опитвам се да
помогна на родителите
общувам повече с
колеги
получавам помощ
от колеги

родителите
съдействат като
помагат на
децата

опитвам
се да
помогна
на родителите

0.481

0.442
0.262

общувам
повече
с колеги

получавам
помощ
от колеги

0.114

оказвам
помощ
на колеги

0.170
0.443

0.322
0.509

Получаването на гневни обаждания от родители има връзка
с възприеманото поставяне на въпроси извън компетентността на
учителите (r=0.217; p<0.000) и възприеманото очакване родителят
да обясни на децата защо трябва да си седят вкъщи (r=0.173; р<0.05).
Отрицателни корелации се отчитат между оценката на учителите,
че няма промяна в комуникацията им с родителите и оказването
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на помощ от страна на родителите (r=-0.246; p<0.000); логично с
честотата и подобряване на комуникацията (r=-0.377; p<0.000 ).
Интересен момент е и отрицателната корелация между
възприеманото съдействие и осигуряването на ресурси от страна
на родителите и очакването учителите да обяснят на децата защо
трябва да си седят вкъщи (r=-0.161; p<0.000) и r=-0.158; p<0.05).
Това възприемано очакване има положителна връзка с усещането, че
родителите затрудняват процеса със задаване на въпроси (r=0.256;
p<0.000). Затрудненията, свързани с непрекъснатото задаване
на въпроси, имат обратна връзка с оказването на съдействие (r
=-0.153; p<0.05) и осигуряването на условия заобучение от страна
на родителите (r=-0.237; p<0.000).
Комуникацията с родителите е по-честа, когато това е свързано
със съдействие от родителите за организиране на процеса на
обучение на децата и когато учителите се опитват да помогнат на
родителите. Съдействието на родителите е свързано и с помощ от
страна на учителите как да се случи това. Общуването с колеги е
свързано с търсенето на начин учителите да помогнат на родителите.
Колкото по-висока е готовността за съдействие към колеги, толкова
по-висока е и по отношение на родителите. По-честото общуване с
колеги е свързано с получаване на помощ от колеги и оказване на
помощ на колеги. Висока корелация има между оказването на помощ
на колеги и получаването на помощ от колеги. Комуникацията с
родители и колеги е относително самостоятелна, но готовността за
помощ има връзка, независимо дали е насочена към родители или
към колеги.
По отношение на директора потърсихме мненията на
учителите по отношение оказването на съдействие и изискванията,
които допълнително затрудняват процеса на работа. По
отношение на изискванията повече от половината учители (65%)
споделят позицията, че ангажираността с отчитане е висока и
директорът непрекъснато изисква отчети, 22% не дават категоричен
отговор, а 13% не са съгласни с това (χ2=89.047; р<0.000). Според
малко повече от половината директорът оказва съдействие и насоки,
но близо една пета смятат, че липсва достатъчна ангажираност от
страна на директорите с насоки и препоръки, и почти всеки трети не
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изразява отношението си (χ2 =126.627; р<0.000).
По отношение на работата на учениците и дали те се справят
по-добре в тази форма на обучение половината учители не споделят
нито една позиция, а повечето не са съгласни, че учениците се
справят по-добре с тази форма на обучение. Едва 13% от учителите
оценяват, че учениците се справят по-успешно в момента (χ2=65.875;
р<0.000).
Почти еднакъв брой учители смятат, че учениците успяват да се
адаптират много бързо и запазват неутрално мнение, докато 15% не
са съгласни с това (χ2=56.765; р<0.000). Не се наблюдават разлики
при преподаващите различни предмети и в различни образователни
етапи и степени.
Дали учениците проявяват по-висока степен на отговорност
при дистанционното обучение е въпрос, който затруднява учителите
и половината от тях нямат изразена позиция, но близо една трета са
дали положителен отговор (χ2=45.467; р<0.000).
Отчетена е силна връзка между възприемането на справянето
на учениците и оценката, че те се адаптират бързо и поемат повече
отговорности. Колкото повече учителите възприемат учениците
като адаптиращи се, толкова по-висока оценка дават за това,
че те подхождат по-отговорно към задачите си в условията на
дистанционно обучение (табл. 4).
Таблица 4. Връзки между показателите за справяне на учениците
(коефициенти на корелация на Кендал; р<0.000)
Връзки между възприеманата
адаптация и отговорност на
учениците
учениците се справят по-добре в
тази ситуация
учениците успяват да се
адаптират много бързо

учениците успяват
да се адаптират
много бързо
0,428

учениците
поемат повече
отговорност
0,465
0,450
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Резултати относно организацията на ежедневието, справяне
с предизвикателствата и изживявани емоции по време на
извънредното положение
Със следващата група въпроси се опитахме да проследим как
учителите успяват да организират ежедневието си по нов начин,
какви затруднения срещат и какво им помага. По отношение на
организирането на ежедневието си 82% от учителите посочват, че
успяват да го организират, срещу 18%, които споделят, че не могат
да го организират (χ2=107.288; р<0.000).
Усилията за организацията и справянето проличават
в
дадените от 150 от учителите допълнителни свободни отговори.
Общата споделена позиция е, че дистанционната работа отнема
минимум 12 часа на ден и това води до преумора. Самата
същност на дистанционната работа изисква повече време предвид
необходимостта от индивидуализиране в допълнение към
разработването на визуални и дигитални материали и задачи. Този
въпрос е особено важен за предвиждане. Изтъква се лишаването
от личен живот и пренебрегването на семейството в полза на
поставените като приоритет служебни ангажименти. Нещо
повече, навсякъде споделеното мнение е, че цялото време отива за
подготовка и работният ден е удължен и до 15 часа без почивка.
Организацията единодушно се споделя, че е с цената на свръхусилия.
Предвид стреса в учителската професия това е изключително
важен въпрос. Допълнителни изражения са споделяните често
тревожност, напрежение, болки от обездвижване, умора на очите,
главоболие. Положителен момент в отговорите е в зависимост от
индивидуалната ситуация (по-малък брой класове) и че учителите в
някои случаи посочват, че най-тежки са били първите две седмици.
Този въпрос е допълнен с липсите и как точно учителите
описват начина, по който дистанционната работа им се отразява.
Въпросът е с множествен избор на предварително посочени
възможности, както и с възможност за допълнение. Тук следва
да отбележим, че също има повече от два избора на посочените
категории. Честотите на отговори са представени на фиг. 7.
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Фигура 7. Основни фактори, които описват възприеманата
работа от дома
Най-голямо натрупване има в посочения времеви ресурс,
следван от отговора, че подготовката за работа отнема цялото лично
време, затрудненията в баланса професионален-личен живот и
организиране на личното пространство. Позитивен момент е, че
206 пъти е избран и отговорът „чувствам се по-спокойно у дома“
Този брой е малък, но в от интерес да се проследи какво се крие
зад него. Свободни отговори са дали 37 учители. Те се отнасят
до обездвижването, главоболие, претоварване на очите и липсата
на достатъчно време. Затруднение срещат и учителите, които
също имат деца в училищна възраст. Тези затруднения са както
осигуряването на техника – лаптопи и/или компютри, а така и от
гледна точка на време за помощ. Работната седмица се определя
като 24/7. Положителните отговори са единици и се отнасят до
споделеното мнение за удобство на работата от дома.
Със следващата група въпроси се опитахме да очертаем
накратко емоциите, преживяванията и стреса, които учителите
преживяват. На фона на общата тревожност и несигурност,
провокирани от извънредното и неясното развитие на обстановката,
разчитаме на по-силното им фокусиране в плана на професията
предвид предишните въпроси и възможността за свободни отговори.
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В последните проличава именно разграничаването, което правят
учителите, които сами извеждат категорията „тревожност, свързана
не с професията, а с всичко, което се случва в глобален план“. Така
можем с по-висока степен на вероятност да отнесем преживяванията
към професията и свързаната с нея специфика. През изминалите три
седмици се отбелязват проблеми със съня (914 избора), тревожност
(893 избора), главоболие (768 избора) и промяна в апетита (294
избора). 108 пъти (в най-ниска степен) е избран отговорът „нищо не
се промени“. Допълнените свободни отговори са от 65 учителя. Те
могат да бъдат категоризирани в следното:
• физическо изтощение (главоболие, болки в очите, врата,
гърба, високо кръвно);
• обездвижване;
• тревожност, избухливост;
• изтощение от работата на компютър;
• гняв към непрекъснати и необмислени изисквания, прекалено
много отчети и доклади;
• несигурност дали се справят добре;
• тревожност, че работата през този период може да се окаже
напразна;
• проблеми, които не са свързани с преподаването, а с
осъзнаване на картината в глобален план;
• проблеми с взаимоотношенията със семейството;
• малко позитивни отговори – удовлетвореност и вдъхновение
от създаването на учебни ресурси и помощта на колеги и
че напрежението, което са споделяли и децата, е отпаднало
буквално за дни.
Тази картина е тревожна и обръща внимание на необходимостта
от прилагането на мерки и намирането на начини за сваляне на
напрежението и осигуряване на подкрепа.
По отношение на преживяваните емоции отговорите са с
възможност за множествен избор. Общият брой отговори какво са
преживявали често учителите показва избор средно на три емоции/
преживявания (фиг. 8).
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Фигура 8. Честота на преживяванията през изминалите
три седмици на извънредно положение
Най-често избраната категория е тревога, следвана от
раздразнение, възмущение. Веригата на негативни преживявания
се прекъсва от позитивните вдъхновение, моменти на чувство за
хумор и признателност. Следват носталгия, страх, гняв, досада и
спокойствие. Допълнени са свободни отговори от 35 лица. Между
тях се отбелязва отново и липсата на време за почивка, както и
съкратената ваканция. Те могат да бъдат категоризирани в:
• умора;
• тревога и притеснения от справянето;
• гняв към родителите;
• раздразнение от многото работа;
• липса на време;
• благодарност;
• натовареност с документация;
• удовлетвореност от свършената работа;
• липсата на директен контакт;
• вдъхновение за справяне с новите предизвикателства.
Относно усещането за контрол, тревожност и справяне през
последния месец резултатите са представени на фиг. 9, като всички
са неравномерно разпределени с р <0.000: притеснени χ2 =144.953;
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без възможност за контрол χ2=52.019; изнервени и стресирани
χ2=120.755; контрол над ежедневието χ2 =87.599; трудности,
които не дават възможност за контрол χ2 = 45.317 и справяне с
предизвикателствата χ2 = 129.110):

Фигура 9. Възприемане на ситуацията от учителите
през трите седмици на извънредно положение
Участниците в изследването посочват, че най-често са се
чувствали притеснени от нови неочаквани новини, изнервени
и стресирани, но посочват, че успяват да се справят с новите
предизвикателства. За 39% е изглеждало невъзможно да контролират
важните неща в живота, една четвърт са усещали трудностите, които
се трупат, и че не могат да ги контролират и една пета са усещали, че
имат контрол над ежедневието. В допълнение една пета, посочили,
че никога не са усещали, че контролират ежедневието си през
изминалия месец. Само една четвърт са посочили, че не са усетили
пренапрежение от трупаните трудности. Едва 8% са посочили, че
изобщо не са се чувствали изнервени и стресирани. В табл. 5 са
описани значимите връзки между променливите.
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Таблица 5. Връзки между чувството за контрол и възприемания
стрес в ежедневието (р <.05)
изглеждаше
невъзможно
да контролирате важните
неща в живота си
чувствахте сe
0.491
притеснени от
нови неочаквани
новини
изглеждаше
невъзможно да
контролирате
важните неща в
живота си
чувствахте изнервени и стресирани
чувствахте, че
трудностите така
се натрупват, че
не можете да ги
контролирате
усещахте, че имате контрол над
ежедневието

усещахте, че се
справяте
с новите
предизвикателства

-0.187

чувствахте,
че трудностите така
се натрупват, че не
можете да
ги контролирате
0.414

-0.309

0.516

-0.280

-0.224

0.483

-0.203

чувствахте изнервени
и стресирани

усещахте, че
имате
контрол
над ежедневието

0.512

0.494

-0.179

0.348

0.341

Колкото по-високо е притеснението от неочаквана нова
информация, толкова по-висока е степента на напрежение и стрес,
намаляване на усещането на контрол и увеличаване на чувството за
несправяне и загуба на контрол над ежедневието. Усещането за липса
на контрол е свързано и с повишаване на усещането за несправяне.
Изнервеността и напрежението са обратно пропорционални на
усещането за контрол.
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Резултати относно оценката на учителите за действията на
МОН и очаквания, които имат за развитие на ситуацията
С последната група въпроси се опитахме да очертаем какви
са очакванията на учителите по отношение на приключване на
учебната година и как оценяват действията на МОН до момента.
По отношение на оценката на действията на Министерството на
образованието и науката в подкрепа на учителите за въвеждане
на дистанционната форма те се оценяват с най-много избори като
недостатъчни, следвани от необмислени, адекватни, достатъчни и
неправилни (фиг. 10).

Фигура 10. Честота на оценките на учителите
за реакцията на МОН
Това, което 70 учители добавят в свободните си отговори, може
да се обобщи така:
• Отчитане на неадекватното планиране на провежданите
квалификационни обучения, които не включват работа в
онлайн среда;
• Доста често противоречиви мерки, които не подпомагат, а
затрудняват допълнително работата, както и противоречивите
послания, че учителите са във ваканция, докато всъщност те
работят в условия на свръхнатовареност;
• Пуснати сме да плуваме в дълбокото и плуваме, без помощ,
указания – дава се заповед и учителят прави чудеса! Изпитана
система – Министерството обикновено има наблюдателна и
наказателна функция;
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• Използване на лични средства от учителите;
• Липса на подкрепа за учениците и родителите, които не са
мотивирани;
• Липса на обмисляне на обезпечеността на учениците;
• Свръхизисквания към срокове, без адаптация и подкрепа;
• Отчитане, че намесата на МОН само е затруднила случаите,
в които учителите са намерили вече подходяща форма на
работа;
• Липса на съгласуваност между структурите на МОН, РУО и
директора;
• Липса на организирано онлайн обучение.
Половината учители са оптимистични и смятат, че учебната
година ще завърши нормално, една трета очакват удължаване на
годината, а почти една пета се опасяват, че учениците ще останат без
необходимите знания (χ2 = 37.511; р <.000). 52 от учителите са дали
допълнителни свободни отговори, които могат да бъдат отнесени
към няколко групи:
• Учители, които гарантират за работата си;
• Поддържане на позицията за пропуски, защото има
необезпечени ученици;
• Ще има пропуски в знанията;
• Отчитане на групите отговорни и неотговорни родители и
ученици;
• Да се махнат НВО-та 4 и 10 кл.;
• Надежда за присъствено довършване на годината;
• Очакване годината да завърши дистанционно;
• Липсата на необходимите знания ще създаде невъзможност
за формиране на ключови умения у децата.
Едва 18% от учителите поддържат позицията, че учебната година
трябва да бъде удължена. Останалите оценяват тази мярка като
допълнителен товар след дистанционната работа и несправедлива
към тях (χ2 =19.831; р<0.000). 50 учителя са дали допълнителни
отговори, които могат да бъдат отнесени в няколко категории:
• Недоволство за работата сега, която да бъде „довършена“
впоследствие в присъствена форма;
• Прилагане на диференциран подход;
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• Нужда от удължаване на учебната година конкретно за
малцинствените групи, които не работят в момента;
• Позицията, че който е отговорен и учи, учи и преди, и сега;
• Несправедливост, ако годината бъде удължена, към тези,
които са работили.
Дискусия
По отношение на подготовката за работа в дигитална среда
и предлаганите квалификационни курсове резултатите разкриват
недостатъчно доброто планиране на предлаганите квалификационни
курсове. Добре е те да бъдат „изпреварващи“ и адекватни на
нуждите, а не формални. Акцент се поставя и върху качеството
на предлаганите обучения и квалификационни курсове, които се
оценяват като недостатъчни/неефективни в момента. В посока на
квалификацията следва да се отдели внимание и по отношение
включеността на учители в частност в по-високите възрастови
групи.
По отношение на възможните различия, които потърсихме,
не се установяват разлики в зависимост от населеното място,
възрастта, стажа, преподавания цикъл предмети, вида училище и
образователната степен. Това потвърждава общото в ситуацията
за всички учители, независимо от специфичната индивидуална
ситуация.
По отношение на самостоятелността в избора на платформа
и начин на работа установихме, че учителите нямат достатъчна
свобода, а се налага да следват поставени изисквания. Това може да
бъде и улеснение в подобни ситуации, стига обаче да е придружено с
предоставяне на методическа и техническа помощ, каквито в случая
отсъстват. Това поставя товара на учителите и/или директорите.
Поставен акцент е съобразяване с възможностите и нуждите на
учениците и спецификата на работа с ученици от ромски произход
и деца със специални образователни потребности.
По отношение на съдействието ясно и отчетливо е изразена
позицията, че няма оказана помощ, и ако има, тя е в недостатъчен
размер, осигурена основно от колеги, родители, близки и частично
от директора. Това е основен акцент, на който трябва да бъде
обърнато внимание на централизирано ниво.
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Учителите демонстрират креативност в намирането
на решения и използване на различни форми и ресурси за
персонализиране и индивидуализиране на обучението при запазване
на ефективността му.
Комуникацията с родителите се отчита като засилена в
основните сфери, в които е принципно по-честа – началните етапи
на образование. Самите учители отбелязват, че както родителите,
така и учениците в сегашната ситуация следват установения
модел – на отговорност или безгрижно отношение, което очертава
традиционните насоки за нужда от подобряване на комуникацията.
Това, което считаме за важно именно на този етап на извънредно
положение е да се използва моментът, в който родителите са
максимално сензитивни в посока отваряне на повече врати за
разширяване на комуникацията извън формалното. В момента
родителите в максимална степен виждат какви са затрудненията
и реалната ситуация. Добър вариант е вместо оценяването, което
правят, да бъдат мотивирани да се включат в ангажираност и действия
в подкрепа на процеса. Според оценката на учителите, която като
цяло е благоприятна, остава въпросът за мотивиране на родителите
да се включат по-активно в процеса на осигуряване на условия и
търсене заедно на възможности за улесняване и реализиране на
ефективно обучение. Благоприятна предпоставка за това е фактът,
че според една трета от анкетираните учители комуникацията
им с родителите се е подобрила в сегашната ситуация. Самите
родители отправят очаквания към учителите да им помогнат да
се справят в непознатата ситуация и това е допълнение, но и част
от традиционната възприемана роля на учителя. Голяма част от
учителите обаче посочват, че възприемат директни или косвени
очаквания да поемат част от функциите на родителите.
В общуването с колеги учителите потвърждават, че общуват почесто и получават помощ от колегите си и в значително по-висока
степен че те самите помагат на колегите си. Интересен момент е,
че за разлика от комуникацията с родителите, при общуването с
колеги не се наблюдава различие в зависимост от цикъла предмети,
образователната степен, стаж и други индивидуални характеристики.
Това подчертава еднаквостта в професионален аспект, за сметка на
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което акцентира върху различията, когато става въпрос за общуване
с родителите. Това е важно да бъде отчетено при планиране на
различни интервенции и подготовка.
По отношение на комуникацията с директора, въпреки че
повече от половината учители споделят натиска и непрекъснатото
изискване на отчети, също така повече от половината отчитат, че
директорът оказва насоки и препоръки. Една пета обаче споделят
позицията, че директорът не оказва достатъчно съдействие, и това
е една от линиите за подобрение, на които следва да се обърне
внимание.
Оценката на учителите за начина на адаптиране на учениците
към новата ситуация е за умерено бързо адаптиране, но като
положителен момент може да се отбележи и че според една трета от
тях учениците проявяват по-висока степен на отговорност. Новият
начин на комуникация и представяне на индивидуални задачи може
да бъде насочен в тази посока с цел повишаване на степента на
отговорност и след връщане на присъствената форма на обучение.
Предвид изключителната натовареност, която поглъща
цялото време и усилия, споделените усещания за психическото
напрежение на учителите, които са със силно завишени нива на
стрес и преумората във физически план, изразена и във физически
симптоми, трябва да се потърсят спешно варианти за облекчаване
на адаптацията и улесняване на начина на работа на учителите.
Учителите смятат, че като цяло действията на МОН са
недостатъчни и необмислени. Въпреки това, има почти 400 избора
на „адекватни“ и 252 на „достатъчни“. Това показва, че учителите
проявяват достатъчна степен на обективност в оценките си и е
важно предложенията им да бъдат чути като страна, участваща
пряко в процеса на дистанционно обучение, която може да генерира
максимално адаптивни и съобразени с конкретната ситуация отговори.
Основната причина за недоволство са множеството изисквания,
които не са съобразени с конкретната ситуация и противоречивостта
в изискванията. Важен момент е и съобразяване на изискванията,
които в сегашната ситуация се възприемат като свръхизисквания,
както и липсата на ресурсна обезпеченост и дублираното отчитане.
Общото усещане на учителите е, че са оставени да се справят сами
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в ситуация на неопределеност, без подкрепа, но в допълнение
трябва да отговарят на изисквания, които са излишни и създават
допълнително натоварване. Решението за диференциран подход
към определяне на начина на завършване на учебната година също
е от важно значение. Мотивацията и самоотвержеността в момента
на фона на „заплахата“ за удължаване на годината и съкращаване на
времето за почивка, което не се отчита в момента като допълнителна
натовареност, и в допълнение, повтарянето на свършени неща, няма
как да не доведе до демотивация, което не е целта. Този момент е
особено важен да бъде взет под внимание. Позицията на учителите
е за диференциране на училищата и класовете, както и учениците,
според успеваемостта и усвояването на материала. Самите те
извеждат групите ученици и категориите материал, които не могат
да бъдат усвоени само в дистанционна форма.
В заключение считаме, че един месец е оптимален период
за отчитането на възможните негативи и систематизирането им,
както и за изграждането на визия за възможни решения. Ето
защо изразената от учителите позиция, систематизирана, може да
бъде полезна за улесняване както на практическата ежедневна
работа чрез намерени решения и даването на повече свобода и
намаляване на отчетността до адекватни нива, така и за отчитане
на по-дългосрочни решения, а също при планиране на насоките за
квалификационни обучения за обучение в онлайн среда, работа със
специфични групи обучаеми, комуникация с родители.
В аспект на стреса и осигуреността следва да се осигурят
технически и материални ресурси, да се подкрепят в комуникацията
с родителите и да се подобрят грижите за психическото здраве и
стреса.
Отчетените тенденции, които се отнасят до извънредното
положение, свързано с пандемията от коронавирус, са в известна
степен специфични, но в по-общ план очертават потребности,
които са общи за всички учители и ескалацията им по време на
криза е индикативна за ефективното планиране и управление на
образователния процес и в нормални условия, и в ситуации на
криза. Тези потребности се отнасят с еднаква степен на важност до
чуваемостта и до подкрепата. Учителите са тези, които ежедневно
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се изправят пред предизвикателства, тяхното мнение и опит са
важни в отчитането и планирането на действията и следва не само
да им бъде осигурена, а и да бъде търсена тяхната обратна връзка
за подобряване и оптимизиране на учебния процес. Осигуряването
на подкрепяща среда е от основно значение за поддържане на
вътрешната мотивация и намаляване на възприемания стрес.
Послания, които са консистентни и обосновани, създават атмосфера
на доверие. Това сме илюстрирали на фиг. 11.

Фигура 11. Модел за повишаване на ефективността
на образователния процес
Изследването има своите ограничения, които са неизбежни,
особено предвид условията на извънредно положение, които
налагат конкретна специфика в дизайна и получените резултати.
Размерът на извадката осигурява достатъчна представителност
и очертава важни насоки от организационен и административен
характер, които могат да доведат до подобряване на образователния
процес. Разглеждаме получените данни като описващо принципните
положения и въпросите, които следва да бъдат адресирани и които по
време на извънредното положение само ескалират, но съществуват
принципно. Това намираме за основен принос в очертаните
резултати.
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Въведение
Днес повишаването на качеството на предучилищното и
училищното образование е основен проблем не само в развитието
на педагогиката, но и на обществото и неговия качествен прогрес.
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И докато много от факторите, обуславящи качеството на
образованието, се менят в зависимост от историческата епоха,
качеството на преподаване е винаги актуален фактор, който в
днешните динамични дни и бърза смяна на типа поколения деца и
ученици е и безпрецедентно важен.
Към разглеждането му може да се подходи от различни страни, но
всички подходи за това са свързани с педагогическата комуникация
и конкретно – с вербалната педагогическа комуникация и вербалната
комуникативната компетентност на учителя от позициите на
педагогическата реторика.
Педагогическата реторика е съставката, която е обединяваща за
всички учители. Тя е общовалидна за професионалната им подготовка
и компетентност, за тяхното професионално усъвършенстване,
независимо от предмета, средата и начина на преподаване. Учителят
свързва целия си живот с професията, която се намира в зоната на
повишената речева активност, при това е необходимо специално да
се обучава на реч и комуникативни умения.
Овладяването на изкуството на общуването, на словото,
културата на устната и на писмената реч, са необходими за всеки
учител. С увереност може да се каже, че ако учителят съумее да
направи по-ефективно общуването си с учениците, то той ще успее
да повиши качеството на образователния процес. Освен това,
формирайки у учениците комуникативни навици, ще повиши и
тяхната конкурентоспособност като бъдещи специалисти.
За това колко е важна ролята на ефективната речева комуникация
в съвременните общество и образование, преди повече от седем
десетилетия са се замислили американците и японците, които
стигнали до извода, че на смяна на индустриалния век е дошъл
информационният век. В резултат в американското образование има
учебен предмет „речева комуникация“ /Реч и общуване/. В Япония
още през 50-те години на миналия век е създадена теория, която се
основава на постулата, че единственият ресурс на икономическото
развитие са културата и интелектът, а за развитието на интелекта е
необходимо целенасочено развитие в областта на речта и езика. В
тези страни е направен изводът, че успешното развитие на речта е
основополагащо за развитието на обществото, тъй като чрез словото
се организира целият човешки живот.
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Сферата на образованието е сферата на „повишената речева
отговорност“, тъй като думата (речта) става най-важният (ако не
и основният) инструмент на дейността на учителя, основното
средство за реализиране на всички задачи със строго методически и
дидактически характер.
Сред базисните задачи на висшите училища, подготвящи
педагогически специалисти, е и формирането на комуникативната
компетентност, която е тясно свързана с усъвършенстването
на речевата компетентност, речевата комуникативност и
педагогическата реторика.
Комуникативната компетентност на учителя включва владеенето
на стандарти за комуникация в конкретен професионален екип,
способността да се създават и интерпретират професионално
значими изявления (текстове), да се знае спецификата на
професионалната комуникация, нормите на речевото поведение,
които осигуряват ефективността и ефикасността на решаването на
професионални задачи пред него.
Основните аспекти на обучението – постигането на целите
на обучението, успешното решаване на различни образователни,
методически и възпитателни задачи – са възможни само ако учителят
познава спецификата на педагогическата комуникация, притежава
професионална реч, спазва нормите на речевото поведение, които
гарантират професионалната му ефективност и ефикасност.
Това прави безапелационна необходимостта професионалната
подготовка на учителя да е обвързана с развитието на опита
на комуникативната и творческата му дейност. Проблемите с
обучението за професионална комуникация на бъдещите учители
могат да бъдат успешно решени, ако то се основава на единна
концепция, която може да се базира на реторичен подход, фокусиран
върху търсенията, теоретичното разбиране и практическото
въплъщение на оптималните начини за овладяване на ефективна,
успешна, продуктивна професионална реч.
Комуникационните навици, умения и потребности са
жизненоважни за създаването на връзки между учител и ученици,
за определянето на способностите, интересите и художествените
наклонности на учениците.
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Основен компонент на професионалната и педагогическата
дейност на учителите е тяхното конструктивно педагогическо
взаимодействие с учениците по време на съвместния образователновъзпитателен процес, насочен към професионалното и личностното
им развитие. Въпреки че изискванията към професионалната
педагогическа комуникация са нараснали, съществуващите
практики показват, че има известно разминаване между нивото
на университетската подготовка на учителите и професионалните
изисквания към тях.
Педагогическото взаимодействие в системата „учител – ученик“
представлява система от взаимни влияния на субектите, включени
в съвместните дейности – в сблъсък и взаимодействие от цели,
интереси, нагласи, мотиви, индивидуални преживявания, които
предизвикват промени във формите на взаимодействие по време
на цялостния процес на обучение, в чиято неизменна същност са
педагогическата комуникация и педагогическата реторика.
Педагогическата комуникация е специфична форма на
общуване, която има своите собствени характеристики и
същевременно подчинени на общите психологически модели,
присъщи на общуването като форма на взаимодействие с други
хора, включително комуникативни, интерактивни и възприемащи
компоненти.
Целта на педагогическата комуникация е в прехвърлянето на
общ и професионален опит (знания и умения) от учителя до ученика
и в обмяната на личен смисъл, свързан с обекта, който се изследва,
и с живота в цялост. Той допринася за комуникацията, формирането
и развитието на нови свойства и качества на личността както на
учителя, така и на ученика.
Педагогическата комуникация, в резюме казано, е
взаимодействието между учителя и учениците, осигуряващо
мотивация, ефективност, творчески характер и възпитателен ефект
от съвместните комуникационни дейности.
Реторическото общуване в контекста на педагогическата
реторика се интерпретира като „педагогическо общуване или
комуникация“.
Педагогическата
комуникация
е
многофункционална.
Комуникативната стратегия на взаимодействие между учител
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и ученик се определя от учителя, като управлява процеса на
познавателна дейност, регулира отношенията между учениците,
създава атмосфера на приятелска и активна речева комуникация.
Това е ярко изразена стратегия на партньорство, сътрудничество:
участниците в комуникацията са от едната страна на дейността,
отношенията им са опосредствани от обща цел и общо участие в
изпълнението на техните задължения и функции.
Взаимното влияние е очевидно: комуникативната стратегия
по някакъв начин предопределя функциите на педагогическата
комуникация, както и обратното.
Основата на комуникативната дейност на учителя са
практическите знания за начините на целенасочена употреба на
речевите средства за решаване на проблемите на педагогическата
комуникация. Такива знания са ключът към овладяването на
професията. Това прави и педагогическата реторика имплицитно
присъща на педагогическата комуникация.
В реториката като наука се разработват общи закони и принципи
на речевото поведение, практически възможности за тяхното
използване в различни комуникационни ситуации.
Професионално ориентираната педагогическа реторика
е призвана да формира комуникативната компетентност на
бъдещите специалисти, която включва:
– овладяване на реторични знания за същността, правилата
и нормите на общуване, за изискванията към речевото
поведение в различни комуникативно-речеви ситуации;
– осъзнаване на ситуацията на професионалната комуникация
в областта на обучението, особеностите на комуникативноречевите ситуации, характерни за педагогическата професия;
– овладяване на способността за решаване на комуникативни
и речеви задачи в конкретна комуникационна ситуация;
– овладяване на опита на анализа и създаването на
професионално значими видове изявления; развитие
на творчески активна речева личност, която знае как да
прилага придобитите знания и формираните умения в
нови, постоянно променящи се условия за проявление на
определена комуникативна ситуация, способна да търси и
намира свои решения на различни професионални задачи.
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Тези компоненти са необходими за самоутвърждаването като
универсален знак за комуникация, което е от важно значение за
педагогическата комуникация.
Педагогическата реторика е в сферата на „повишената речева
отговорност“, тъй като словото (речта) става най-важен (ако не и
основен) инструмент в дейността на учителя, главно средство
за реализация на всички задачи с възпитателен, дидактически и
методически характер.
В тази връзка комуникативната компетентност на педагога
предполага владеене на навици за комуникация в определен
професионален колектив, които гарантират решаването на задачи,
съставящи същността на професионалната му дейност.
С владеенето и прилагането на педагогическата реторика
учителят провокира учениците към размисъл, оценка и разбиране
на същността на човешкото и педагогическото общуване, за
нравствените ценности, залегнали в основата му, което и подпомага
формирането у тях на възгледи, идеи, съждения, предпочитания с
общокултурна насоченост и ценности.
Задължително условие за необходимостта от педагогореторическо знание е неговият приложен характер. Теоретичните
положения на реториката винаги са насочени към практическо
приложение, към решаването на задачи, свързани с жизнената
дейност на човека и формирането на комуникативно-речеви умения,
комуникативна компетентност на говорещите и пишещите. По
този начин педагогическата реторика решава една от най-важните
задачи на професионалната подготовка на учителя – формирането
на неговата комуникативна компетентност.
Педагогическата реторика е обвързана с:
• Регулаторно-комуникативната функция на комуникацията,
която е насочваща развитието на процеса на комуникация и
свързването на всичките му компоненти. Изпълнението на тази
функция започва на предкомуникативния етап на общуване, когато
се извършва подборът и организацията на учебния материал
(този аспект на функцията е терминологично обозначен и като
конструктивна функция). Моделира се предстоящото педагогическо
общуване: подбор на дидактически материали, необходими за урока,
планиране на урока, съставяне на резюме.
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Ефективността на комуникацията до голяма степен зависи
от задълбочеността на разработването не само на съдържанието
на урока, но и от планирането на неговата речева структура. На
първо място, учителят трябва да представи цялата вероятностна
картина на своето образователно взаимодействие с класа, да
съпостави планирания материал, методите за неговото усвояване
с възможностите и особеностите на комуникативната дейност на
конкретни участници в общуването.
Организирайки съвместни дейности, учителят постоянно
регулира процеса на комуникация, стимулира участието на
събеседниците в него и коригира решаването на учебни проблеми –
както планирани, така и възникващи спонтанно. Тук са важни
мобилността и вътрешната готовност за промяна на тактиката на
вербалното взаимодействие с учениците: опитният учител усеща
реакцията на публиката и може интуитивно да коригира определен
метод на словесно въздействие.
Най-мобилната регулаторна и комуникативна функция се
проявява в организацията на пряка комуникация с учениците в
урока. В процеса на „прекодиране“ на абстрактни материали в
устна реч естествено се предполага владеене на технологията на
педагогическа реторика.
Дейността на учителя, който организира комуникацията,
по същество е многофункционална: поддържа комуникативно
лидерство (но не го рекламира), стимулира активността на
учениците, предопределя ефективността на техните действия чрез
формулиране на учебната задача и инструкциите, които предвиждат
нейното решаване.
Успешното изпълнение на регулаторната и комуникативната
функция на педагогическата комуникация зависи от формирането
на комуникативните умения на учителя и от творческия характер
на процеса на организиране на образователни взаимоотношения.
Учителят трябва да овладее не само методите за диагностициране на
формите на учене, но и речевите начини да повлияе на събуждането
на мислите на ученика и да прогнозира вербалната му изява в речта.
Темата за дистанционното обучение е перспективна по добре
известни на специалистите причини, но ролята на преподавателя
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и типът комуникация, който той осъществява при нея, се променя
в сравнение с общуването „лице в лице“ в учебната зала, което
изисква знания по педагогическа реторика, адаптирано в контекста
на дистанционното обучение. Това налага учителят да усвои
мултимедийния език на този вид комуникация и да разработи нови
стратегии.
Реториката в нейните най-нови проявленията в мултимедийните
презентации подпомага формирането на комплексни умения
у преподавателите, които неизменно включват реторическа
подготовка. Педагогическата реторика е приложима в едно ново
научно интердисциплинарно поле, в което тя може да се развива в
бъдеще, а именно формиране на специфични ораторски умения у
учителите.
• Образователно-комуникативната функция на общуването
Спектърът на действие на тази функция е много широк:
развитието на личните качества на ученика (включително
комуникативните способности), формирането на емоционалната
сфера, развитието на естетическа възприемчивост и художествен
вкус в процеса на изучаване на хуманитарни дисциплини.
Речта и умствените способности на ученика се считат в
психологията като най-важните личностни качества. Освен това
именно речта, речевите форми на изразяване на мислите и чувствата
ни позволяват да проследим и оценим динамиката на развитието на
личните качества на ученика.
Какви лични качества са необходими на учителя професионално,
за да изпълнява образователно-комуникативната функция на
общуване с ученици? При всяка форма на комуникация с ученици
учителят винаги остава възпитател и комуникативен лидер. И
колкото по-естествено е това неравенство на социалните роли,
толкова по-малко се забелязва, толкова по-успешна е педагогиката
на сътрудничеството.
Комуникативните действия на учителя предопределят
образователния ефект на общуването. Доброволно или неволно,
речта на учителя, неговият начин на общуване се възприемат от
учениците като модел. Трудно е да се оцени влиянието на такъв
модел върху формирането на междуличностните отношения в
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екипа, върху преодоляването на психологическите бариери на
общуването – несигурността в речевото поведение на учениците или
тяхната прекомерна емоционалност и прекомерна многословност.
Ораторското изкуство е изкуството на създаване на публично
изявление с цел оказване на желано въздействие върху слушателите/
аудиторията.
Добрите комуникативни и реторични способности на учителя са
безусловно необходима предпоставка за успешното реализиране на
образователно-възпитателния процес. Ръководенето на участниците
в него изисква специфични комуникативни и реторични умения,
които подпомагат ефективната съвместна работа.
Ефективният учител разчита на своята ораторска подготовка,
когато разпределя задачи, формира позитивен комуникационен фон,
решава проблеми и оценява работата на всеки ученик.
Всичко казано дотук предполага педагогическият специалист
да владее теорията и технологията на педагогическата реторика.
Целта на педагогическата реторика най-общо се заключава в
„изследване на спецификата на реторичния процес при условията на
обучението и възпитанието на подрастващите с оглед стандартната
професионално-педагогическа компетентност на учителите
(преподавателите) да се обогати със съответната специална
реторическа култура.“ (Павлов, Тоцева 2001: 35)
Според Я. Тоцева педагогическата реторика като наука има
като свои основни задачи:
– Да запознае бъдещите педагогически специалисти с
правилата и нормите на педагогическата комуникация;
– Да ги запознае с обективно съществуващите и субективно
допусканите грешки по време на педагогическата
комуникация;
– Да представи предимствата и ограниченията на вербалния и
невербален канал в педагогическата комуникация;
– Да постави теоретичните основите на педагого-реторическия
тренинг като основа за последвало саморазвитие и
самоусъвършенстване на педагога. (Тоцева 2011)
Педагогическата реторика помага на педагогическите
специалисти да се справят със следните задачи:
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– Да осъзнаят спецификата на педагогическата комуникация,
особеностите на комуникативно-речевите ситуации,
характерни за професионалната им дейност на учителя;
– Да овладеят умението да решават комуникативни и речеви
задачи в конкретната ситуация на общуване;
– Да овладеят опита на анализа и създаването на професионално
значими типове изказвания;
– Да владеят и прилагат основните методи за практическа
работа в областта на целенасочената, ефективна, резултатна
и оптимална комуникация в сферата на педагогическата
дейност;
– Да се развият като творческа речево активна личност, умееща
да прилага получените знания и формирани умения в нови и
постоянно променящи се условия на проявление на една или
друга комуникативна ситуация, способна да търси и намира
собствено решение на многообразните професионални
задачи.
Педагогическа реторика формира речевата култура на учителя
като неразделна част от неговата професионална култура, която
включва комуникативна компетентност и му позволява успешно да
работи в избраната област на дейност, допринасяйки за социалната
му мобилност.
Обект на педагогическата реторика като наука е процесът на
формиране на реторическата култура на педагога.
Предметът на педагогическата реторика е системата от
принципи, подходи, условия, модели на ефективно реторическо
обучение на педагога като езикова личност от елитарен тип.
Педагогическата реторика изучава речта на учителя/
преподавателя:
1. От гледна точка на въплъщаването на мислите в думи/реч
чрез аргументация, вербални и невербални средства;
2. От гледна точка на риторическите категории: етос, патос и
логос.
Подходящ начин да се преподава ефективно на учениците,
както и да се повиши разбирането им за ефективни аргументи, е
да се преподават аристотеловите концепции за Етос, Патос и
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Логос, което изисква основно познаване на реториката. Ключът към
впечатляващото, убедително и запаметяващо се говорене и писане,
е способността да се анализира, да се утвърждава или развенчава
казаното, както и реториката на други аргументи.
v етос
– Етос (от гр. нрави) – етически и нравствено-философски
начала, проявяващи се в речевите качества на педагога, които
дават на учениците/родителите/колегите основанията да му
се доверяват;
– обликът на автора, оратора и т.н., характерът, личността на
автора (оратора), който трябва да буди уважение, за да могат
читателите или слушателите да вярват на неговите думи.
Етос е достоверността на говорителя или писателя. За да
привлече аудитория към определена тема, лицето, което представя
информацията, трябва първо да установи себе си като човек, на
когото може да се има доверие, или като човек, който има значим
опит по темата. Това е известно още като етика.
Етосът се свързва с: интелигентността, добродетелта, морала и
възприемането на надеждността.
v патос
Патос (от гр. страсти) – това е емоционалното начало,
чувството, вложено в речта. Проявлението на индивидуалността на
педагога като оратор е възможно само чрез патоса, който провокира,
подбужда аудиторията да преживява и съпреживява темата, предмета
на речта и предложенията, идеите, примерите на оратора.
– достига до емоциите и дълбоко държаните убеждения на
публиката, за да ги привлече в темата. Патосът често кара
публиката да се чувства така, сякаш тя имат личен дял в
предоставяната информация и често е катализаторът, който
ги кара да действат.
Патос се свързва с: емоциите и чувствата, пристрастията и
предразсъдъците, усещанията и сетивата, мотивацията.
v логос
Логос (от гр. аргументи) – мисловното начало в речта и
съжденията, които последователно разкриват учителя като оратор:
– използването на логика, разсъждения, доказателства и факти,
които подкрепят един аргумент.
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Логос се харесва на по-рационалната страна на съзнанието на
публиката и осигурява подкрепа за темата. Стратегиите на логос
често могат да бъдат използвани за засилване на влиянието на
патоса върху аудиторията.
Логосът използва: доказателства, свидетелства, статистика и
данни, универсални истини.
Функции на педагогическата реторика.
Педагогическата реторика може да изпълнява функцията
„интеграция на учебните дисциплини“ и сама може да изпълнява
роля на интегратор на учебните предмети благодарение на своето
съдържание, отличаващо се както с общокултурна (развиване на
уменията да се мисли), така и с обща речева насоченост (развиване
на комуникативно-речевите и реторическите умения).
Педагогическа реторика е интегративна научна дисциплина,
обединяваща професионалното комуникативно пространство на
учителя и формираща неговото професионално майсторство.
Педагогическата реторика може да изпълнява и функцията
интегриране на учебните дисциплини и сама може да действа като
интегратор на учебни предмети, като „Култура на словото“, „Основи
на комуникативната култура на педагога“ и др., благодарение на
своето съдържание, отличаващо се с общокултурна (развивайки
умението за мислене) и общоречева (развивайки комуникативноречевите и реторическите умения) насоченост.
Специфика на речта на учителя в контекста на
педагогическата реторика.
Публичната реч на учителя предава информация на слушателите
и има дидактическа насоченост, т.е. едновременно с предаването
на информация се решават задачи на обучението. По този начин
са обусловени особени изисквания към подбора и начините на
организация и изложение на информацията, т.е. към съдържанието
и формата на педагогическата реч.
Възпитателната насоченост на речта на педагога предполага
особен подход към подбора на информация и нейната интерпретация.
Речта на учителя служи за образец, който обучаемият възприема
и по който се учи да построява своята реч. Често речта на учителя
се явява за ученика единствен образец на литературна норма и
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правилно построяване на речта изобщо. Затова особено внимание
трябва да се обръща на формата на педагогическата реч и нейния
нормативен характер, като тя трябва да се конструира така, че да
бъде достъпна не само за възприемане, но в известен смисъл и за
подражание (тук се няма предвид опростяването, примитивизацията
на речта).
Стилът на педагогическото общуване е съвкупност от
поведенчески реакции, в които се проявяват качества на личността
на учителя, стилът му на общуване с учениците, а също поведението
му в различни ситуации на професионална дейност.
Стилове на педагогическа комуникация в контекста на
педагогическата реторика.
1. Комуникация – „сплашване“ (учителят потиска учениците,
диктува им своите условия, играе роля на „деспот“,
„диктатор“).
2. Комуникация – „флиртуване“ (учителят, който не е уверен в
своите знания и педагогическите си умения и майсторство,
сякаш се опитва за сключи „сделка“ с учениците; в обмена
на занижени изисквания към тях той получава, например,
по-добра дисциплина в класната стая).
3. Общуване с ясно изразена дистанция (учителят постоянно
подчертава разликата между себе си като по-опитен, знаещ,
разбиращ и учениците, задължени да го слушат).
4. Приятелско общуване (учителят се изявява в ролята на поголям на възраст приятел, който знае повече и желае да се
притече на помощ на учениците).
5. Комуникация, основаваща се на съвместен ентусиазъм
(учителят и учениците са колеги, въвлечени в процес на
съвместна интелектуална дейност по врече на учебния час).
Първите два стила свидетелстват за професионална
непригодност на учителя. Елементи от последните три стила
на общуване се срещат в различни преподаватели. Лишени от
крайности, тези стилове на комуникация могат да се използват в
различни комуникационни ситуации в зависимост от конкретните
обстоятелства.
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Култура на педагогическото общуване
Културата на педагогическо общуване е способността
на педагога по оптимален начин да достигне предметнообразователните, общообразователните и възпитателните цели на
обучението в процеса на педагогическо общуване.
За достигане на необходимото равнище на култура на
педагогическо общуване се изисква владеенето на:
– Учебния предмет/учебната дисциплина и методиката на
преподаването ѝ;
– Познаването на психологическите, социалните и други
особености на учениците, и средствата за въздействие върху тях;
– Езикът, на който се осъществява образователния процес, и
умението да се използва в различните речеви стилове и при
съставяне на текстовете от различни жанрове (култура на
речта);
– Ефективни начини и методи на речево въздействие към
учениците (педагогическа реторика).
Способността за разбиране на ситуацията, оценяването и
управлението ѝ, е съществен компонент на професионалната култура
на учителя. Тази способност се реализира чрез интонацията на
речта, обосновката за използването на оценъчни съждения, маниера
на общуване с учениците, даването на отговор чрез на изражението
на лицето, мимики и жестове, движения, съпътстващи говоренето,
както и разчитането на изражението на лицата, позата на тялото,
жестовете и т.н. на аудитораия.
Възприемането на словесния знак се обогатява или
трансформира от едновременното възприемане на знака на друга
система – невербална (неезикова). Всички неезикови знаци са
комуникативно значими: като конкретно-чувствена форма на
проявление на вътрешни мотиви и човешки реакции, те изпълняват
емоционално изразителна комуникационна функция, допълвайки и
обогатявайки речта на учителя.
Способността за „декодиране“ на невербална информация
е важно условие за ефективност на комуникацията и специално
умение, професионално необходимо за учителя. Уникалността на
многоканалното въздействие върху слушателя на невербалните
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средства за комуникация ги прави незаменими в арсенала от
педагогически инструменти.
В процеса на комуникация невербалните средства могат да
заменят вербалната информация, те могат да я дублират, но много
по-често има ефект от допълване на значението на съобщението,
увеличаване на въздействието: израженията и жестовете на лицето
на говорещия, тоналността и мелодията на речта осигуряват
своята изразителност. Информацията идва по различни канали,
възприемането ѝ е холистичен процес: ученикът чува и вижда
учителя.
Съществуващият термин „език на тялото“ (Allan Pease) Т. А.
Ладиженская конкретизира от гледна точка на педагогическата
комуникация като език на „външния вид на учителя“. Говорейки за
значителна степен на рефлексивност, неволни признаци на „езика
на тялото“ на човек, всички изследователи имат предвид неговото
социално и ситуативно обусловяване.
В този случай е обичайно да се разграничават: а) индивидуални
психологически характеристики, дължащи се предимно на
темперамента на човек; б) проявление на установения начин на
общуване, начина на обличане, сресване и др. в) непосредствени
човешки движения, предизвикани от ситуационни, на първо място –
потребностите от професионална дейност.
Обичайно е да се разграничават три групи жестове.
Първата група включва най-универсалните жестове на
ежедневната междуличностна комуникация. Използването им е по
същество автоматизирано. Това са етикети за поздрави и сбогуване,
привличане на вниманието, забрана или разрешение, съгласие или
възражение. Жестовете на първата група могат да заменят речевите
форми: те са разбираеми без думи, извън речевия контекст. Добре
известните жестове на символи също могат да бъдат причислени
към тази група.
Втората група включва жестове, които са органично включени
в контекста на речта. Това използване се дължи на практическа
осъществимост, визуализация на невербални средства за предаване
на информация (при условие, че е семантична адекватност).
Например жест, изобразяващ размера или формата на обект, може
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да замени по-обемно и по-малко изразително словесно обяснение
(„такъв голям, необичаен по размер обект“).
Третата група се характеризира с паралелната употреба на
думата и жеста: емоционално-семантичното значение на жестовете
е свързано с езиковите медии. В същото време жестовете могат да
дублират и допълват значението на езиковите средства: „Обърнете
внимание на масата“ (сочещият жест привлича вниманието,
подсказва посоката на погледа). Те могат да бъдат напълно
автономни: учителят, без да прекъсва обяснителната реч, се
обръща например към конкретен нарушител с жест-забележка или
жест-забрана (движение на ръката или на главата, придружено с
укорителен поглед).
В ситуация на съвместна (свързана с езикова) употреба на
жестове, мимики и интонации, дублирането засилва ефекта от
надеждността на информацията, повишава степента на запаметяване.
Без педагогическа комуникация, педагогическа реторика и
култура на общуване е невъзможно в училището на 21. век реално да
се прилагат принципите на хуманизма, демократизация и хуманизация
на образованието. Сред мерките, които биха допринесли за найблагоприятния комуникативен климат в училище (включително
масовото въвеждане на култура на общуване и реторика в образователния
процес) са събития по-точно педагогически събития, насочени към
подобряване на реторичната култура на учителя, преподаване на
основите на педагогическата комуникация и педагогическата реторика
на учители от всяка образователна институция.
Именно педагогическата реторика удовлетворява тази насъщна
потребност, тъй като дава конкретни препоръки в областта на
владеене и управление на словото.
Речта на учителя винаги е гражданска, тъй като учителят по
всички учебни предмети формира гражданското самосъзнание.
Учителят е длъжен да обяснява, да убеждава, да привлича и да
настройва спрямо себе си аудиторията. Той е длъжен да бъде оратор,
но не оратор на трибуната, а оратор наставник.
Бъдещият учител е длъжен да получи не просто набор от
филологически знания, а да почувства потребност от тях и разбиране
и възможност за прилагането им.
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Прилагането на педагогическата реторика е призвано да
предизвика у учениците размишления за същността на човешкото
общуване и моралните ценности в основата му, което ще допринесе
за развитието на техните възгледи, идеи, разсъждения, вкусове,
имащи общокултурна ценност.
Всичко това създава индивидуален стил на педагога. По този
начин истинският Учител е винаги комуникативен лидер, който
е способен да прикове вниманието към монолога, да организира
диалог и да го проведе в съответствие с националните езикови
норми. Той е способен да изслуша ученика и не остава равнодушен
към проблемите му, превръщайки учебните си часове в средство за
разрешаването им.
Учителят е длъжен да умее да излиза от нестандартни ситуации
на общуване, да знае какви думи очакват от него, за да осъществи
творческо взаимодействие на основата на проявената от учениците
заинтересованост.
Въпреки това, днес за педагога става все по-трудно да подбере
тези думи, тъй като новите поколения ученици говорят на език,
роден от сложното време на социални трансформации. Този език се
отличава от езика на неотдавнашното време във всички отношения и
съвременният учител не може да не отчита това в процеса на обучение
и общуване. Обяснявайки учебния материал, четейки и обсъждайки
произведенията на художествената литература, учителят е длъжен
да помни, че много думи сега са получили ново, често жаргонно
значение, което е по-близко и понятно за учениците като например:
закопчайте, залепете, премахнете, отделете и т.н.. Все по-често те
поставят учителя в задънена улица, задавайки въпроси за значението
на думи, доскоро изглеждащи ясни и разбираеми. Затова умната и
правилна реч на учителя невинаги се усвоява и достига до умовете и
сърцата на учениците. Затова на учителя е необходимо да знае този
език, да го разбира, за да разбере не само своите ученици, но и да
общува емоционално и пълноценно с тях, да преминава границите,
за ги заставя да се смеят или да изпитват чувство на неловкост. При
това е нужно да бъде предпазлив и да спазва мярата.
Самият учител трябва да бъде еталон за поведение, преди
всичко – на речево поведение. Учителят е този, когото да искат
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да следват учениците и да му подражават, а не той да ги „влачи“
след себе си, да е този, който да може да ги води с реторическа
образованост, която дава право да бъдеш творец и вдъхновител,
актьор и режисьор.
И педагогическата реторика – това е вълшебната пръчица за
целта: ако я няма, чудото на истинската комуникация не се случва.
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Секция 1.
ВЕРБАЛНА
ПЕДАГОГИЧЕСКА КОМУНИКАЦИЯ
ХИГИЕНА И ПРОФИЛАКТИКА НА УМОРЕНИЯ ГЛАС
проф. д-р Веселина Раева
НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов”, професор, доктор
veselinaraeva@yahoo.com
Абстракт: В настоящия доклад гласът се разглежда като основно
изразно средство в традиционната педагогическа комуникация. Фокусът
е върху хигиената на гласа е неговата профилактика. В доклада се
представят професионални съвет как да се предотврати отклонение
от нормата и да се постигне превенция и да не се стига до уморен глас.
Гласът e средство за въздействие, който се нуждае от всекидневни
грижи, опознаване, от хигиена и профилактика. Хипотезата е, че
„добрият говорен глас” не е даденост, както и че правилната постановка
на говорния глас предполага дълголетие на здравия глас и включва техника
за правилно дишане, разработка на гласови регистри, овладяване на
характеристиките на емоционална изразителност на гласа.
Ключови думи: говорен глас, уморен глас, хигиена и профилактика на
гласа, реч, гласови разстройства.

TIRED VOICE – HYGIENE AND PROPHYLAXIS
Prof. Veselina Raeva, PhD
National Academy of Theatre and Film Arts (NATFA) “Krastyo Sarafov”
Abstract: The paper represents the voice as the main tool or form of an
expression in the traditional pedagogical communication. The focus is on the
hygiene and prophylaxis of the voice. Profesional advice regarding a prevention
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of the voice and an eventual departure from the norm or prevention of reaching
a tired voice are presented in the paper. The voice as an tool for influence, needs
daily care, exploration, hygiene and prophylaxis. The hypothesis is related to
the term and the evaluation “good speech voice”: the voice shouldn’t be taken
for granted, it is the correct staging of the voice that ensures longevity of the
healthy voice and it also includes breathing techniques, developing of voice
ranges and control of the voice emotional expression.
Keywords: speech voice, tired voice, hygiene and prophylaxis of the voice,
speech, voice disorders.

Уводни думи
Гласът е основно средство в организацията на традиционната
педагогическа комуникация. Независимо дали говорим за
традиционно обучение, в което има директно говорене и пред
аудитория на живо или дигитално обучение, гласът и речта
изграждат връзката между двете страни на речевия акт (изява) –
възпроизвеждащата и възприемащата. Независимо дали речта
е монологична или диалогична, гласът и речта осъществяват
професионалната дейност в образователния процес.
Обектът на изследването в доклада са хигиената и
профилактиката на гласа. Акцентът е върху уморения, претоварения
и пресипнал глас на педагога, преподавателя, учителя и начините и
техниките за трениране на говорния апарат.
Развенчаване на схващането, че „гласът е даденост”
Добрият глас е важен, за да запазим и развием качествата на
дадения ни от природата или гените глас и да го предпазим от външни
въздействия и обстоятелства. За целта е необходимо да тренираме
и укрепваме говорния си апарат. Само обработените гласове биха
могли да съхранят красотата си до дълбока старост. Обработката
на гласа, най-вече за лицата с така наречените речеви професии,
включва диафрагмено-ребрено дишане, постановка на говорен глас,
постановка на певчески глас (важи за тези, които активно използват
пеенето в работата си) и спазване на правилата за хигиена на гласа
и предполага дълголетието на здравия глас.
Предизвикателства за гласа в реалната класна стая
Според
статистиката
често
преобладава
явлението
„пренапрягане на гласа”, което се изразява във викове, в силното
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говорене в детската градина, в училище, вкъщи, във форсирането му
при пеене в хор и др. На учителите и педагозите им се налага през
деня, в работна среда, в училище или детска градина да „надвикват”
шумната (понякога) среда в училище и в детската градина.
– Системното „надвикване”, особено когато гласът е
необработен, непоставен, създава първото условие за всекидневна
преумора на гласа, която впоследствие прераства в хронична
преумора на гласа.
Вторият „лош” навик е пренасянето на силното и високо
говорене в домашни условия. Това пренасяне става автоматично,
гласът „свиква” с това използване, което е по-дълго в деня, т.е. с
употребата на гласа в работната среда.
Всекидневната профилактика е свързана със стремежа да не
се напряга гласът. Това става, като се избягват:
– силното говорене и виковете;
– системното говорене във висок регистър;
– „надвикването” на шумова среда;
– шепотът, който силно уврежда гласните връзки;
При временна преумора на гласа е необходимо да се отдели
време за мълчание, т.е. след „тежки“ учебни часове, но неприключил
работен ден и усещане на умора на гласа, е важно да се помълчи.
Това става като се извърши мълчалива работа, като се попълват
дневници, като се прави проверка на тестови задачи и др. Важно
е да не се минава директно към говорен режим с колеги, ученици,
дълги телефонни разговори.
Мълчанието е първият приятел на преуморения глас.
След края на работния ден е необходимо да се прилага 1-2 часа
„профилактично мълчание”, да се изплакне устната кухина и
гърлото с топла, но не гореща успокоителна отвара.
Предизвикателства за гласа в дигиталната класна стая
Създалата се извънредна обстановка във връзка с COVID-19
поставя нови предизвикателства пред учителския глас, който
трябва да работи предимно в дигитални условия. Тук идва пряката
ни зависимост от дигиталните устройства, които използваме и от
интернет връзката. Тъй като онлайн преподаването се очаква в подългосрочен период, това означава, че за да подсигурим комфорт на
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гласа си е необходимо да използваме добри компютърни слушалки
с микрофон. Ето професионален съвет, не е препоръчително да
се използва микрофона на лаптопа или компютъра, чийто обхват
кара да вдигаме тона и силата на гласа си, а това води до преумора.
Препоръчително е да се запишат предварително части от урока,
който ще бъде преподаван. В тези условия, когато невербалните
средства за комуникация са ограничени. Тук само припомняме
широкоизвестните резултати от изследване на Махрабиан
(Mehrabian 1981) относно невербалните средства, които не са в
пълния си обем от 55% или отсъстват напълно (например налага се
в онлайн платформата – g classroom, zoom и др. да се преподава само
чрез аудио връзка поради нестабилен wi-fi). Основното средство за
привличане и задържане на вниманието остава гласа със своите
38% на въздействие. Както е известно от Махрабиан 7% е самото
съдържание на думите, вербалният изказ, словото.
Тогава възниква въпросът: Как се постига използването на
пълния обем на гласовото въздействие?
Отговорът е: Чрез правилна и разнообразна употреба на
гласовите регистри.
Профилактика през гласовите регистри
Основните гласови регистри са среден, нисък и висок.
Средният говорен регистър или още наричан основен, е найщадящ по отношение на преуморяването на гласа, тъй като това е
най-удобният регистър и е най-употребяваният в ежедневната ни
реч. Всеки може да го осъзнае, ако направи просто упражнение:
на глас започнете да разказвате с максимални подробности какво
сте вършили от началото на деня си на близък човек. Средният
или основният гласов регистър от само себе си ще се установи.
Ако първите пъти не можете слухово да го регистрирате, то тогава
го запишете с аудио устройство (дори на мобилния телефон) и
си пускайте записа до момента, в който свикнете да възприемате
тоналността на гласа си.
Кога се използва ниският регистър и колко често да го
употребяваме в ежедневната си говорима реч?
Най-достъпният пример е, когато сте тъжни или обидени и
искате да разкажете на някого случката, то неминуемо гласът ви
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тонално слиза в ниския регистър. Преумора на гласа при употреба
на нисък регистър би могла да се получи само, ако тонът е прекалено
нисък от така наречения „удобен” нисък тон на говорене. При найнезначителен дискомфорт на гласа трябва да върнете тона на гласа
си в средния регистър или в основния му тон, който не предизвиква
неразположение.
– Избягвайте да слизате тонално по-ниско от удобния си нисък тон.
Гласът е психофизически феномен. Често хора, които не
харесват гласа си, се опитват да говорят по-ниско от основния си тон.
Често хора, които искат да изглеждат по-представителни, се опитват
да смъкнат тона на говорене. Учителите, педагозите, за да внушат
респект, също прибягват към използване на ниския регистър.
Всекидневната хигиена на гласа изисква да не се говори
продължително време на „неудобен” нисък тон.
Всекидневната хигиена на гласа предполага и внимателно
боравене с високия регистър, тъй като опасността от травмиране е
още по-голяма. Към високия регистър спадат виковете, крясъците.
Високият тон винаги трябва да има опора, която се постига чрез
овладяване на диафграменно-ребреното дишане. Необходимо е
особено внимание при използването на високите тонове и отново,
както при ниския регистър, основното говорене да е в средния регистър
и при най-малък дискомфорт във високия тон да се спре употребата му.
Често пресипналият глас, „падналият” и прегракналият глас се
дължат на комплексна ежедневна неправилна употреба на гласовите
регистри.
Дългосрочна профилактика на гласа, видове гласови
разстройства
Дългосрочната
профилактика
включва
медицински
прегледи при фониатър. Гласовите разстройства се делят на
органически и функционални. Органическите нарушения на
гласа са свързани с измененията на структурата на органа или в
тъканите. Функционалните нарушения имат временен характер.
Функционалните нарушения могат да преминават в органически.
Функционалните нарушения на гласа при възрастните:
– психогенна афония (често причината е стресово състояние –
вик, конфликт – който действа като пусков механизъм, който
довежда до пълно загубване на гласа);
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– хипотонусна дисфония (от постоянно пренапрягане на

гласовия апарат след остри възпалителни заболявания на
горните дихателни пътища);
– хипертонусна дисфония (често свързана с използването
на твърда атака при гласообразуването и употребата на
извънредно висок глас);
– хипо – хипертонусна (смесена) дисфония (след остър
ларингит).
Причините на дисфонията и афонията са доста разнообразни.
Основните причини, предизвикващи нарушения на гласа, условно
могат да се разделят на:
– биологически
(конституционални
особености
(конституцията е съвкупност от физическите, емоционалните
и душевните характеристики на конкретния пациент),
възраст, съпътстващи заболявания),
– битови (семейно положение, състава на семейството,
жизнени условия),
– психологически (битови и професионални конфликтни
ситуации, психоемоционални и характерологически
особености на личността).
Трябва да обръщаме внимание на:
1) продължителна, устойчива дрезгавина (пресипналост,
прегракналост) в течение на много месеци;
2) неотслабваща, прогресираща пресипналост;
3) трудности в произнасянето на думи и некоординираност
при преглъщане – нервно-мускулни разстройства;
4) внезапно начало на хрипове след задушаване, пристъп на
кашлица, попадане на чуждо тяло в ларинкса;
5) слаб глас с придихания, невъзможност да се произведе силен
глас – пареза на гласови гънки;
6) внезапно начало на дисфония след силен вик, възклицание –
кръвоизлив в гласовите връзки;
7) пропадащ глас – кисти над ларинкса.
Акустиката на помещенията и ритмико-мелодичната
организация на речта
Важен елемент в „поднасянето” на гласа е акустиката на
помещението, класната стая, училищния салон и др. Една е
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акустиката на празната класна стая, друга е, ако е препълнена
с ученици. Акустиката е различна, ако класната стая е пълнена с
шумни ученици; тя е друга, ако стаята е наполовина пълна. Силата
на гласа трябва да съответства на акустиката на помещението.
Всеки произносителен стил (дискурс) в българския език се
разграничава чрез типично интонационно оформяне на речта
(чрез нейните компоненти – темп, ударение, паузи, интензивност;
мелодика, ритъм, тембър).
– Правилната ритмико-мелодична организация на речта може
да компенсира недостатъците и преумората на гласа на
преподавателя.
– Преумората на гласа може да подсили недостатъците на
гласа на преподавателя, правейки го безцветен и неизразяващ
емоции.
Гласът въздейства директно на подсъзнанието, затова гласът на
преподавателя трябва да изразява емоции.
Интересна е класификацията на характеристиките на „добър”
и „лош” глас (Браун 2001: 91), които могат да се променят спрямо
желанието и упоритостта на индивида.
Добрият глас е: приятен, вибриращ, спокоен, добре модулиран, с
нисък тембър, доверителен, управляем, топъл, мелодичен, загрижен,
уверен, властен, приятелски, интонационно обагрен, изразителен,
естествен, богат, напълнен, звучен, добронамерен. Лошият глас
е: гъгнив, рязък, прегракнал, треперещ, остър, с висок тембър, с
често и рязко вдишване, плачлив, боязлив, отривист, твърде гръмък,
твърде тих и нечуваем, безцветен, помпозен, саркастичен, неуверен,
монотонен, напрегнат, слаб, скучен.
В категорията „лош глас” много от изброяванията очертават
недостатъците на преуморения и лошо поставения глас.
Неизчерпаемите възможности на гласа рисуват психологическия
портрет на говорещия, дешифрират емоционалното му състояние и
психичното здраве.
Заключение
Литературното и театрално наследство на френския поет,
драматург и художник Жан Кокто ни е завещало едноактните му
пиеси-монолози в стихове и проза, една от които носи заглавието
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„Човешкият глас”. Така нареченият „театър за един актьор” е
сериозно изследване на човешката душа, таланта, професионализма,
в които основен инструмент се явява човешкият глас.
Човешкият глас е разгадан и неразгадан, познат и непознат.
В моноспектакъла в театъра в пълна степен се проявяват
професионалните качества и умения на актьора и издържливостта
на психофизиката му, когато е сам на сцената с единственото,
„носещо” художествено средство – ГЛАСА.
Паралелът между моноспектакъла в театъра и преподавания
урок, лекцията като вид моноспектакъл (казано с известна
условност) се отнася до правилната употреба на гласа, до
профилактиката и хигиената на гласа при всекидневно, системно и
дългогодишно натоварване на човешката психофизика. Техниките
от театъра могат да бъдат полезни на преподавателите както при
обучението им в традиционната класна стая, така и във виртуалната
класна стая при дистанционно обучение.
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ГЛАСОВИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КАТО СРЕДСТВО
ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕ В ПЕДАГОГИЧЕСКАТА
КОМУНИКАЦИЯ
доц. д-р Валерия Кардашевска
НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“
kardashevska@mail.bg
Абстракт: Докладът има за цел да представи метод за индивидуална
работа, целящ развитието и овладяване на основните изразни средства
за постигане на цялостно въздействие в процеса на педагогическата
комуникация. Чрез овладяване на гласовите характеристики и тяхното
умело комбиниране в процеса на комуникация, би могло да се осъществи
постигане на конкретни цели, сред които:
– изграждането на авторитет;
– създаване на доверие в общуването обучител-обучаем;
– мотивиране и стимулиране на обучителния процес;
– създаване на спокойна, творческа атмосфера;
– стимулиране на индивидуалния потенциал на всеки участник в
процеса.
Ключови думи: педагогическа комуникация, глас, гласови характеристики,
индивидуална работа, въздействие.

VOICE’S CHRACTERISTICS AS AN INFLUENCE
IN A PEDAGOGICAL COMMUNICATION
Associate Professor Valeria Kardashevska, PhD
National Academy of Theatre and Film Arts (NATFA) “Krastyo Sarafov”
Abstract: The papep aims to present a method of individual work used
for training and development of the basic means of expression. It also helps to
achieve overall impact in the process of pedagogical communication. Improving
the voice’s characteristics and combining them in the communication process is
the first step in achieving goals such as: building authority; building/(making)
(of) trust in the trainer-learner communication; motivating and stimulating
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the learning process; creating a calm, creative atmosphere; stimulating the
individual potential of each participant in the process.
Keywords: pedagogical communication, voice, voice characteristics,
individual work, impact, influence.

Уводни думи
В днешния динамичен свят свикнахме с констатациите, че
всичко много бързо се променя. В различни професионални сфери
настъпват нововъведения. Технологиите навлизат във всички
области. Стилът и методите на работа се развиват и усъвършенстват.
Преди извънредната ситуация в целия свят, последвалата изолация и
преминаването в рамките на една седмица към дигитално обучение,
си мислихме, че има едно място, в което нещата са такива каквито
ги помним от нашето време и дори от времето на нашите деди. Това
място е класната или учебната стая, в която преподавателят говори
пред своите ученици. Да, дъската вече е интерактивна, учебните
програми се променят, децата отдавна не пишат с калеми или с
писалки с мастило, преподавателят може да е в общия чат на онлайн
платформа. Но в учебната зала или пред монитора (особено в
контекста на дистанционното или смесеното – blended – обучение),
гласът на преподавателя е основното изразно средство, с което той
разполага във всеки един момент. Дори в т. нар. дигитални часове
или виртуални класни стаи той, гласът, се оказа основното средство,
за да се предаде информацията. Гласът е онзи инструмент, чрез
който преподавателят може да успокои развълнуваните ученици,
да ги убеди да изпълнят задълженията си, да им вдъхне кураж и
желание за работа, да създаде и поддържа добър диалог с родители
и колеги.
Кратък теоретичен обзор относно гласа като основно
изразно средство
Както е известно, при словесното общуване, какъвто се
явява всеки един час на преподавател, независимо реален или
дигитален, предаването на информация става по няколко основни
направления – лексикално (смисъла на думите) – 7%, невербално
(звуковата характеристика на словото)– 38% и визуално (външния
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вид, мимика, жестове и др.) – 55%. Това са данни от изследване на
американския психолог Алберт Мерабиян познати и използвани в
много доклади и научни форуми и публикувани в две негови книги
(Mehrabian 1972, 1981). Няколко години по-късно друг американски
професор, антрополог, Рей Бърдуистел провежда научно изследване,
в което установява, че по време на комуникация 65 % от цялата
информация достига до нас чрез невербалните и паралингвистични
средства (Birdwhistell 1970).
Все повече специалисти от различни области на науката се
занимават и разработват методики и техники за овладяване на
гласовите възможности. Тук синтезирам знанията и придобития
опит от моята професионална работа като актриса и преподавател
по „Публична реч“ и „Техника на говора“.
Опирам се на научни познания и методологии на водещи
специалисти и практици. Могат да се открият препратки и общи
корени в упражненията и техники от йога практики. Солиден
източник в обученията са методите на работа по системата на К. С.
Станиславски, които са представени в негови книги, издадени у нас,
като посочваме годините само на три от тях: „Работата на актьора
върху ролята“ (1960), „Моят живот в изкуство“ (1976), „Работата
на актьора върху ролята. Част 2. Работата над себе си в творческия
процес на въплътяването“ (1982). Известен е актьорският тренинг
на Лий Страсбърг, представен в негова книга в издание в България
„Развитието на метода. Мечта за страст“ (Страсбърг 2016).
Популярни са гласово-говорните упражнения на К. Линклейтър,
(Linklater 2006), психо-физическия тренинг за актьори на Л. Грачова
(2003). Българският читател се информира за елементи от метода
Four Voice Colors на Чиро Импарато, представени в книгата му в
превод на български „Гласът. Силата да въздействаш“ (Импарато
2011). Познати са трудовете на български учени и преподаватели
в областта на езикознанието и фонетиката, сред които са Тодор
Андрейчин (1974) и Мара Георгиева в книгата ѝ „Българска сценична
реч“ (1977), както и на моите колеги от катедра „Сценична реч“ в
НАТФИЗ „Кр. Сарафов“ като Е. Сотирова с „Проблеми на словото
в драматичния театър”(1987) и „Сценическата реч в актьорското
майсторство” (1975) и В. Раева с „Прозодичното оформяне на речта
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като педагогически похват” (2012). Всяко едно от упражненията и
изводите, които са представени тук, са проверени и доказали своята
роля и степен на въздействие в работна и реална среда.
Гласови характеристики и тяхното овладяване
Ще разгледам последователно следните гласови характеристики:
сила, височина на тона, интонация и темпо.
Силата е първата гласова характеристика, върху която се
спирам в доклада. Избрах да започна с нея, защото тя е най-лесно
разпознаваема. В същото време е изключително важна, особено за
професията на преподавателя в училище. Ако това, което трябва
да предадем на нашите ученици, не бъде чуто от тях всички, знаем
какво се случва – прекъсване на процеса и невъзможност да се
овладее аудиторията. За силата на гласа, както и за други негови
характеристики има един водещ фактор – психиката. Вътрешното
притеснение, неудобство или неувереност предопределят тихото
и вяло слово. Другата крайност – на прекалено силен глас, поради
свръхнапрежение, се възприема като агресия или гняв и предизвиква
реакция на отхвърляне, т.е. нежелание да слушат. Най-важно е да се
намери мярката и да се прилага необходимата сила в конкретното
пространство спрямо задачата и целта, която се преследва.
Овладяване – може да се започне с едно съвсем просто
упражнение заимствано от Йога. Използва се звукосъчетанието
„Ом“.
Заставаме прави, с изправен гръб, погледът на нивото на
очите.
Поемаме въздух с отпускане на коремната стена, като при
йога дишането и издишвайки топла въздушна струя произнасяме О.
Пускайки звука да полети напред, далече напред и си
представяме, че достига до края на помещението.
Когато усетим, че сме издишали половината от въздуха, който
имаме, затваряме устни в М.
Продължаваме да звучим и отпускаме горната половина на
тялото надолу, започвайки от главата до пълното издишване.
Може да се повтори три пъти.
При всеки опит се опитваме звукът О да достига все по-далече.
81

Височината на тона е гласовата характеристика, която има
водеща роля в начина, по който обучаващите възприемат едно
говорно изказване. Височината на гласа на подсъзнателно ниво
подпомага или възпрепятства педагогическия процес. Често се
препоръчва говорното изказване да се реализира в среден регистър,
тогава гласът е най-убедителен и въздействащ. Крайните тонове
(както високи, така и ниски) водят до отклоняване на вниманието и
дори отблъскване на слушателите. При женските гласове прекалено
високите тонове звучат истерично и нервно. Това предизвиква
напрежение в слушателите и естествена реакция да „изключат“
този натоварващ за психиката им звук. Обратно, по-ниските тонове
звучат успокояващо и биха могли да балансират обстановката след
създало се напрежение. За мъжките гласове по-високите тонове
предизвикват спокойствие и те създават ведра атмосфера; докато
ниските звучат заплашително, дори агресивно. Веднага бих искала
да направя уточнението, че за всеки човек тези характеристики са
индивидуални и строго специфични. Определянето на онзи гласов
диапазон, в който всеки един от нас, се чувства най-удобно. Гласът
има достатъчно сила и пробивност на звука и една от основните
задачи на говорния специалист да ги постигне.
Овладяване: За това упражнение изберете кратка фраза,
например „Бъдете здрави“.
Опитайте се да я произнесете равно, на един тон.
След това качете с един тон нагоре и отново произнесете
фразата.
И качете още един тон и произнесете.
После се връщаме от тона, в който започнахме и слизаме с
един тон надолу.
Така постепенно можете да увеличавате диапазона.
Можете да използвате пиано. Важно е да произнасяте
фразата равно на един тон, а не да я изпявате.
Интонацията като етимология произлиза от латински (intono –
произнасям силно). Има различни определения за интонация, този
термин се дефинира различно в зависимост от функциите, тя се
представя и като лингвистично, и като паралингвистично явление.
Съществуват и немалко теоретични модели на интонацията.
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Александър Теодоров-Балан (2011) е сред лингвистите, които
оформят теоретичната основа на много експериментални
изследвания върху българската интонационна система. В основата
на някои лингвистични теории стои разбирането, че интонация е
мелодиката или изменение на основния тон F0 по оста на времето.
Ако разглеждаме интонацията, като паралингвистично средство
и я свързваме или подчиняваме на строежа на изречението, тя се
определя като синтактична. В българския език съществуват две
основни синтактични интонации – низходяща, която означава
завършена мисъл, и възходяща, която обикновено изразява
незавършена мисъл. Има и трети вид синтактична интонация –
равна. Тя се използва обикновено при еднакви части на изречението
или при сравнения.
Всъщност основната роля на интонацията е да ни насочва към
точно определен, желан от нас смисъл в речевия процес. Чрез промяна
на няколко основни параметри на гласа – мелодика, интензивност,
ритъм и в комбинация с останалите гласови характеристики,
интонацията се превръща в най-прекия път към посланието, което
говорещия би желал да ни предаде.
Мелодиката, която е част от интонационната характеристика
на гласа, може да се разглежда като промяна в тоналността. Найсилно влияние върху мелодиката оказват смисловото значение на
фразата и емоционалното състояние на говорещия. Пример за
това как мелодиката на речта може да предаде най-общо повода за
говорното изказване и отношението, е способността да се досетим
какво ни говорят на абсолютно чужд, неразбираем език. Само по
мелодиката на този чужд за нас език ние бихме могли да усетим
дали говорещият ни се кара, или моли за нещо, дали харесва и
одобрява нещо, или е недоволен.
Изменението на силата на звука в определен отрязък от време
се нарича интензивност на речта и е още един от елементите на
интонацията. Ние хората сме устроени да възприемаме речта именно
отчитайки и различавайки промените на силата във всеки отрязък от
време. Тези промени се определят от емоционалното състояние, в
което всеки човек реализира говорното си изказване и поради тази
причина въздейства върху възприемащия на подсъзнателно ниво.
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Интензивността на речта не трябва да се бърка със силата на звука.
Още повече, че върху силата на звука влияят други външни фактори,
като акустиката на помещението и способността на слушателя да
улавя звука в пространството.
Друга, не по-малко значима характеристика на интонацията,
е ритъмът на произнасяне на речевата фраза. Той се определя от
комбинацията между логическите ударения, паузите и мелодията
на фразата. Още в началния етап от разчитането на текста, при
превръщането на писменото слово в устно е особено важно да се
открие вътрешната логика и да се разпределят много точно речевите
фрази/тактове и паузите. При възприемането на речта ние осмисляме
информацията благодарение на речевите тактове и смислово
организираните фрази. По време на произнасянето на фразите
става отделяне от общия словесен поток на отделни думи, които
са най-важни за разкриване на смисъла, който говорещият иска да
предаде. Това акцентиране на дума във фразата се нарича логическо
ударение. То се осъществява чрез промяна в интензивността на
произнасяне на думата, промяна в мелодиката, темпото. Понякога
се подсилва въздействието и чрез прекъсване на говорния такт с
пауза. Логическото ударение е изключително важна база не само
за възприемане на информацията. Тя е онова необходимо здраво
стъпало, на което ще стъпим, за да въздействаме на аудиторията.
Не бих искала да пропусна още една много значим елемент –
паузата. Тя се образува по два начина. Първият е чрез създаването
на зона на тишина, когато фразата е завършена и следва мълчание,
в което основна роля играе времето, т.е. продължителността на
паузата. Вторият вид пауза е много кратко прекъсване на фразата,
създаване на пауза, която по-скоро се усеща като такава, почти без
да има прекъсване на звука. Такива паузи се правят обикновено
вътре във фразата с цел да се подсили логическото ударение на
думата или да се подчертае мелодиката на фразата. Много често
паузата въздейства на зрителя повече от логическата информация,
съдържаща се в думите.
Всеки език се характеризира със свой специфичен ритъм.
Разбира се, по бързина на говора българският е далеч по-умерен
в сравнение с италианския или френския, които се считат за едни
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от най-бързите езици, наред с японския. Във всеки случай можем
да твърдим, че ритмичните възможности на нашия език са много
богати. Това се дължи и на факта, че при фразовото разделяне на
говорното изказване всяка дума запазва своето самостоятелно
ударение.
В книгата на М. Танев “За речта и сцената” (съставител В.
Раева), много точно е отбелязано, че в почти всички случаи „...
елементите на интонацията функционират съвместно и обуславят
взаимозависимостта
на
интонационните
характеристики.
Изменението на един елемент неизбежно повлича след себе си
изменение на другите елементи на интонацията“. (Танев 2017).
Овладяване: Всеки един от елементите на интонацията
биха могли да се овладяват самостоятелно. За това предлагам
упражнение, което ще ни помогне да овладеем логическото
ударение. Това упражнение помага да усетим как с промяната на
ударението в едно изречение бихме могли да променим смисъла,
посланието на говорното изказване.
Избирам израза „Боби учи химия“.
С промяната на ударението, ние подаваме различна
информация.
Ако е важно, че Боби, не Иван учи, ние ще кажем: „Боби учи
химия“.
Ако е важно, че учи, а не играе, ще кажем: „Боби учи химия“.
Когато искаме да наблегнем, че той учи химия, не математика,
ще кажем: „Боби учи химия“.
Ако поставим ударение на всяка една от думите ще се получи
равна интонация и слушателят няма да разбере какво му казваме и
най-важното, защо!
Темпото в ежедневната реч обикновено съответства на
състоянието на духа и целта на говорното изказване. Какво обаче
трябва да разбират педагозите под темпо в говорното изказване?
Това е количеството информация, която поднасяме за единица време.
То в много голяма степен определя възможността за възприемането
ѝ от аудиторията.
Важността на информацията, която се предава, емоционалното
състояние на говорещия и на слушащия, както и външни фактори,
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които са свързани със средата, в която говорим са условия,
които определят темпото на говорното изказване. В актьорското
майсторство съществуват понятията „външен темпоритъм“ и
„вътрешен темпоритъм“. Външният темпоритъм се проявява във
физическите действия и в речта и така става видим, а вътрешният
темпоритъм е само осезаем, той е свързан с преживяванията
и усещанията на актьора в конкретен момент. При говорна
комуникация под темпо разбираме скоростта, с която произнасяме
думите във фразата и цялата фраза.
Бих искала да отбележа, че силата и височината на тона са много
по-лесно различими гласови характеристики в сравнение с темпото.
Това се дължи най-вече на факта, че индивидуалният говорен
темпоритъм се дължи на степента на проводимост на нервните
импулси, която е различна за всеки индивид. За това между темпото
и емоционално-психологическото състояние съществува пряка
зависимост и естествена връзка. Когато владеем тези естествени
връзки и закономерности, разпознаваме ги и ги прилагаме, тогава
можем да изградим убедително и въздействащо говорно изказване.
Към тази гласова характеристика трябва да се добави и
артикулационното формиране на звуковете и фразите.
Основната причина да се изисква от преподаващият да има добра
артикулация, откриваме в закона за предаване и приемане на
информация в комуникативния процес на речевото общуване между
оратор и аудитория. От този закон става ясно, че всеки път, когато
говорещият си позволи небрежно да артикулира, слушателя полага
допълнителни усилия за пълноценно възприятие на информацията.
Това значително намалява комуникативната способност, може да
доведе до промяна във възприеманата информация, дори до желание
за прекъсване на процеса.
Точно подбраният темп и добрата артикулация по време
на педагогическия процес ни гарантира улесненото и точно
възприемане, осмисляне и осъзнаване на информацията.
Овладяване: Тук ще да дам пример, който е много ясен и
разпознаваем, като ситуация и задача. Ако си представите, че
трябва да продиктувате едно изречение, което да бъде записано
от ученици в първи, пети и дванадесети клас, с какво темпо ще
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го произнесете? Нека това изречение бъде: България е моята
родина! За учениците в първи клас това ще бъде един по-бавен
процес, свързан с ясното, разчленено произнасяне на всяка дума
последвано от пауза. За ученици в пети клас – това е отново ясно
произнасяне, вече на цялата фраза, но е нужно повишаване на
силата, и бавно темпо на речта, за да привлечем вниманието им.
За учениците в дванадесети клас, това може да е тема за есе, при
което фразата е цяла, произнесена с умерено темпо и пауза едва
в края на фразата.
Управление на педагогическия процес чрез съчетаване на
гласово-говорните характеристики
Известно е, че всеки един от нас се вълнува от първия учебен
ден, от срещата с учениците си. Подготвяме се и отделяме време за
важните и нови моменти в програмата, търсим, интересуваме се и
сме любопитни към различните подходи, методологии и практики.
Това помага на нас самите. Защото всеки един от нас знае колко
е трудно всеки час, във всеки клас да преподаваш и предаваш
знанието. Отново и отново. Не просто да изпълниш учебния план,
а да реализираш един вълнуващ и интересен за всички процес.
Безспорно това изисква както натрупан професионален опит и
знания, така и овладени гласови, комуникативни и реторични
средства. Всеки може се научи да контролира и да използва гласовите
характеристики, за да създаде успешна комбинация, която да
въздейства на подсъзнателно ниво и да подпомага педагогическата
комуникация, разбирана като процес.
Всяка една от гласовите характеристики, които представих
досега, е в състояние да допълни и надгради предишната, за да се
съчетаят по неповторим и естествен начин в завършена словесна
форма. За това работата по овладяване и развитие на словесните
изразни средства върви паралелно по всички елементи на сложната
структура, с неусетно преминаване от един елемент на друг.
По-надолу в доклада посочвам възможни комбинации, които
биха могли да доведат до конкретно въздействие. Те имат за цел
да подпомогнат и улеснят работата на педагога в професионалната
му дейност. Отново ще направя уговорката, че описанието и
насоките са примерни. Броят на комбинациите са неизчерпаеми, а
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говорните възможности строго специфични за всеки човек, спрямо
индивидуалните гласови характеристики.
Компетентност, авторитет – такова въздействие е необходимо
за всеки преподавател в процеса на обучение. Особено когато
преподавателят е в етапа на представяне на факти и данни; когато
цели отделяне и насочване на вниманието към най-важните моменти
от учебния материал; който е необходимо да бъдат запомнен и
осъзнат даден факт от аудиторията.
• Сила – В такива ситуации използваме средна и дори малко
по-голяма сила на гласа. Бихме могли в моменти, когато
произнасяме определения, теореми, ключови фрази,
необходимо като преподавател да повишим силата на гласа.
Това насочва вниманието отново към говорещия и кара
подсъзнателно да се активизира вниманието на членовете на
ученическата аудитория в класната стая.
• Височина на тон – Той трябва да е среден към нисък за
жените, среден за мъжете. В този среден регистър гласът
звучи най-убедително и компетентно.
• Интонация – Кратки фрази; низходяща интонация. Много
е важно ударенията да са поставени само на най-важните
думи и изрази, като можем да подсилим тяхното значение с
пауза преди и след определението, термина, важната фраза.
• Темпо – Умерено към бавно. Това също съсредоточава
вниманието, дава възможност да се водят записки и да се
запомни още по време на процеса на обучение.
Мотивиране и стимулиране – това е етап в процеса на
обучение, когато бихме искали да насърчим и да подкрепим
аудиторията. Когато усетим, че имат нужда от окуражаване и дори
леко събуждане в средата или края на часа.
• Сила – Смяна на силата. Рязко повишаваме, последвано от
връщане в средната сила на гласа. Тази сила на гласа, ако
се появи внезапно, наистина приковава вниманието и за
секунди ни изважда от отпуснатото състояние, в което сме
били преди това.
• Височина на тона – Среден към висок тон за мъже и за
жени. По-високите честоти създават чувството за свобода и
88

лекота. Предизвикват усмивка както в говорещия, така и в
слушащия.
• Интонация – Тук имаме пълна свобода да използваме
различни мелодики, дори е добре да ги сменяме често.
Можем да поставяме повече емоционални ударения, паузите
са съвсем кратки и също са наситени с емоция.
• Темпо – бързо. В момент когато искаме да създадем усещането
за свобода и ентусиазъм думите трябва да следват леко една
след друга, като че ли се гонят.
Доверие – във всеки един процес на комуникация най-важно
е изграждането на доверие между участниците. Моменти в които
да предразположим аудиторията, да ги накараме да се отпуснат и
да ни се доверят. Много често се смята, че преподавателят трябва
да спазва дистанция и да стои на пиедестала на авторитета. От
психологическа гледна точка това е оправдано при еднократни или
спорадични срещи. В процеса на ежедневна комуникация, особено
в начален и среден курс на обучение в училище, това би създало
атмосфера на страх и напрежение, напълни излишни в този етап от
развитието на личността.
• Сила – Средна към слаба. Така се създава усещането, че
говорим с конкретен човек, че споделяме информация, която
остава само в рамките на общуващите. Създава се усещане
за общност, за принадлежност към група, в която всички сме
равни, поне за кратко.
• Височина на тона – Среден за жените, среден към нисък за
мъжете. Този тон внушава доверие и спокойствие.
• Интонация – Без резки смени и твърде големи амплитуди
в мелодиката. Фразата просто се лее, с лекота заобикаля
препятствията и продължава своя път. Паузите са поголеми. Ударенията са по-малко. Това създава усещането,
че споделяме информация, без да я натрапваме и да я
превръщаме в задължителна или единствено вярна.
• Темпо – Умерено към бавно. Предразполагаме аудиторията,
като създаваме усещането, че за никъде не бързаме и сме
изцяло на тяхно разположение. Те се превръщат в център и
водещи в този момент.
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Вместо заключение
Обобщавайки, може да се каже, че обучението и формирането
на гласа, овладяването му, развиването му, усъвършенстването
му не е от типа инструкция или готварска рецепта, в която знаем
точно съставките и пропорциите, за да „изпечем“ най-добрия
кейк. Още повече, че формирането и развиването на гласа се
осъществява продължително и под ръководството на гласови
педагози. В процеса неизменно се включва работа по овладяване и
развитие на елементите сила, височина на тона, интонация и темпо.
Това обучение е динамичен процес, който е строго специфичен и
подвластен на нашите разум и чувство.
И финала бих искала да обобщя, че с разума можем да овладеем
и контролираме гласа, а с чувството – да го обогатим и развием.
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ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПЕДАГОГИЧЕСКОТО
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Абстракт: Удовлетворяващите взаимодействия между
родители и учители от една страна, и между ученици и учители
– от друга, имат редица положителни ефекти по отношение на
академичните постижения, мотивацията за учене, превенцията
на проблемното поведение, междуличностното доверие etc. В
публикацията се представят и анализират позициите на родители,
учители и ученици относно важен параметър на педагогическото
общуване в училище –атмосферата, в която протича комуникацията
между ключовите субекти в него. Данните са от две национални
проучвания, осъществени през 2018 г. и 2019 г. с подкрепата на
Министерството на образованието и науката. Резултатите
показват, че доминира положителна тенденция в мненията на
трите основни групи участници в педагогическото общуване по
изследваните параметри, въпреки че са налице индикации за това,
че все още има аспекти, които се нуждаят от подобряване.
Ключови думи: училище, учители, родители, ученици,
атмосфера на общуване.

CHARACTERISTICS OF PEDAGOGICAL
COMMUNICATION IN SCHOOL EVIRONMENT FROM
KEY SUBJECTS’ POINT OF VIEW: EMPIRICAL RESULTS
Assoc. Prof. Bistra Mizova PhD
Sofia University “St. Kliment Ohridski”
Abstract: Effective and satisfactory interactions between parents and
teachers on the one hand, and between students and teachers, on the other
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hand, have evidenced their positive effects on academic achievements,
motivation to learn, prevention of problem behaviours, interpersonal
trust, etc. The attitudes of parents, teachers and students concerning
one important parameter of communication in school environment – the
general atmosphere between key partners – are discussed and analysed.
The results from two national surveys, realized in 2018 and 2019 with the
support of the Ministry of Education and Science, outline the dominating
positive trend in the opinions of all the three main groups of participants
in pedagogical communication regarding the targeted parameters,
although there are indications that some aspects of the communication
need improvement.
Keywords: school, teachers, parents, height school students,
atmosphere of pedagogical communication.
Роля на качеството на педагогическото общуване за
подобряване средата за учене и развитие на учениците –
въведение в общата рамка на изследването
Училището е една от най-важните социални институции,
чиято функция е да осигури културната спойка и приемственост
между различните генерации в едно общество. Едновременно с
това училището има значението на фактор за духовно-ценностното
формиране и личностно израстване на младите хора. В тази връзка
от съществено значение е превръщането му в място, където всеки
ученик може да учи пълноценно, да се социализира и усъвършенства
в емоционален и морален план, като участва в равностоен, основан
на уважение и доверие диалог с връстници и възрастни. Качеството
на педагогическото общуване е предпоставка за успешно протичане
учебно-познавателния процес, за справяне с предизвикателствата
на личностното и за социално развитие на учениците в контекста на
училищната организация.
Безспорно е, че съществуват множество и различни показатели и
индикатори за оценяване на качеството на педагогическото общуване.
Изглежда обаче, че емоционално-психичният климат в цялостната
училищна обстановка и в класната стая, както и атмосферата, на фона
на която изобщо се разгръщат взаимоотношенията между основните
субекти в педагогическото общуване – учители и ученици, родители
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и учители, се приемат като консенсусни показатели за подобряване
качеството на комуникацията в педагогическа среда (Цветанска,
Мизова 2015).
За учениците и техните родители е важно, контекстът, в която те
учат и разгръщат своите потенциали да е сигурен и подкрепящ, да е
лишен от срах и напрежение, а педагогическото общуването в такъв
контекст трябва да се фокусира освен върху необходимостта от
реализиране на общите и специфични образователни цели и върху
формирането на зрели житейски умения за оптимално социално и
личностно функциониране.
Много проучвания в специализираната научна литература,
базирани на различни типове изследователски дизайн, установяват
важността и значимостта на позитивния климат на педагогическо
общуване за обучението и социално-емоционалното развитие на
подрастващите, както и за конституирането на училището като
реална сътрудничеща си общност. Част от констатациите от такива
изследвания са по отношение на следните аспекти:
• В над 400 изследвания в англоезичен контекст (осъществени
най-вече САЩ и Канада) се установява, че подкрепящото
педагогическо общуване между учители и ученици в
класната стая и позитивният климат на отношенията
подобрява академичните постижения на класовете като
цяло, редуцира негативните ефекти от ниските учебни
резултати при отделните ученици, има превантивна функция
по отношение на изоставането и отпадането от училище и
повишава мотивацията за постижения (Darling-Hammond
&Cook-Harvey 2018).
• Сред
най-важните
индикатори
на
подкрепящото
педагогическо общуване и позитивния климат в класната стая
изпъкват високите очаквания на учителите към постиженията
и поведението на учениците; добре организираният и
структуриран учебен процес; формираната социалната
и емоционална кохезия в ученическата група (клас)
благодарение на педагогическото майсторство на учителя и
неговите лидерски умения; поставянето на предизвикателни
учебни цели към учениците; добре регламентираните чрез
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правила отношения между учители-ученици, учителиродители; доверието между участниците в педагогическата
комуникация (пак там).
• Партньорското и кооперативно взаимодействие между
учителите и родителите, между учителите и самите ученици
като важен елемент от идеята за подкрепящото педагогическо
общуване повишава мотивацията за постиженията
у
подрастващите,
техните
академични
резултати,
засилва и желанието им да посещават училище, както и
удовлетвореността им от учебно-познавателния процес.
Този аспект от подкрепящото педагогическо общуване
има превантивна функция по отношение на агресивното и
опозиционно поведение на учениците в училище (Wild 2003).
• Интелигентността и личностните диспозиции на учениците
като Аз-ефективност и мотивацията за постижения са важни
детерминанти на училищния успех, но ангажираността
на семейството със ставащото в училище, както и
непосредствената роля на климата на взаимоотношенията
в класната стая, имат значимо влияние върху учебните
постижения (Binz, Schneider & Seiffge-Krenke 2010). Това
се потвърждава от редица метааналитични проучвания на
резултатите по PISA-изследвания в редица европейски
страни като Германия, Австрия, Швейцария (Hess 2011).
• Метаанализ на множество емпирични данни от проучвания
в Австралия и Нова Зеландия потвърждават регистрираната
в европейски и северноамерикански контекст тенденция,
че квалификациите и уменията на учителите да поддържат
позитивен климат в класната стая, да дават адекватна обратна
връзка в обучението, да поставят предизвикателните учебни
цели, да организират съвместното учене с връстници и др.
са с най-големи ефекти върху академичните резултати на
учениците в обучението. (Hattie 2003: 4).
Направеният кратък обзор потвърждава, че подкрепящото
общуване и позитивната атмосфера, която се генерира чрез
него имат важно влияние върху постиженията на учениците в
обучението и върху тяхното формиране в социален и личностен
95

план. Подкрепящото общуване, от своя страна, е функция както на
експертните характеристики и високата комуникативна компететност
на учителите, така и на реципрочните усилия на всички ключови
субекти в педагогическата комуникация за утвърждаване на доверие,
двупосочен и равноправен обмен на идеи и позиции.
Цели, обхват и параметри на изследванията
Представянето и анализирането на основни емпирични резултати
във връзка със заявените проблеми в настоящата публикация са
резултат от повеждането на две национални изследвания, възложени
на екипи от Факултета по педагогика на Софийския университет
„Св. Климент Охридски” (където авторът на материала е ключов
изследовател) и финансирани от Министерството на образованието
и науката на Република България.
Първото от тези изследвания е осъществено през 2018 г. и има
за фокус проучването на педагогическото взаимодействието между
учители и родители като ключови субекти в него.
Във второто изследване, осъществено през 2019 г., се проследяват
ефектите от развитието на професионални компетентности на
учителите (в рамките на тяхната продължаваща квалификация)
върху качеството на преподаването през погледа на ученици като
интересът се съсредоточава и върху аспекти свързани с измерения
на общуването между учители и ученици.
В настоящото изложение целта е да се потърси отговор на един
основен изследователски въпрос, а именно как родители, учители и
ученици оценяват основни параметри на атмосферата, в която се
осъществяват педагогическата комуникацията между тях?
Основните целеви групи на проучването от 2018 г. бяха учители
от всички степени и видове образователни институции в системата
на училищното образование, като и родители на ученици, обхванати
от тази система. Проучването от 2019 г. (поради спецификата на
темата и проблематиката, която третира) беше насочено към:
– учители, преподаващи от VIII до XII клас в
общообразователните и професионалните училища в
страната и
– ученици, обучаващи се в същата категория класове и типове
училища.
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По-подробна информация за извадката, от която са агрегирани
и обработени данни във връзка с основния изследователски въпрос
в настоящата публикация, са изложени в таблица 1.
Таблица. 1 Извадка на проучването във връзка
с основните изследователските въпроси.
Целева група

Метод

Брой участници

Учители
(изследване от
2018 г.)
Родители
(изследване от
2018 г.)
Ученици
(изследване от
2019 г.)

Анкета

100% реално отговорили респонденти
във връзка с основния изследователския
въпрос при общо 304 изследвани лица
100% реално отговорили във връзка с
изследователския въпрос респонденти
от общо 186 анкетирани
– 97,5% реално отговорили
респонденти във връзка с клюовия
изследователски въпрос при общо 2815
анкетирани ученици

Анкета
Анкета

Инструментариумът на двете национални изследвания
включваше конструирането на отделни анкетни карти за всяка една
целева група – учители, родители, ученици, в които бяха отразени
съответните специфики. Анкетните карти бяха предложени за
попълване онлайн чрез платформата Survey Monkey. В инструментите,
с които се осъществиха двете проучвания, са интегрирани оценъчни
скали от Ликертов тип. Поради това е необходимо да се направи
уточнението, че въпреки използването на петстепенна рангова скала,
ще интерпретираме посоката на отклонение на средно претеглените
оценки от средната/неутрална точка в скалата по съответните
твърдения (която е 3), с цел улесняване на сравненията и анализите.
Това е възприет компромисен похват в социалните науки при анализ
на резултати, получени чрез използвания метод (Коен, Брук Лий 2013).
Резултати
Контактите между родители и учители винаги се осъществяват
в определен контекст и среда, които се характеризират със
специфична атмосфера, изпълнена с определен емоционален
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заряд. Как тези две основни групи участници в педагогическото
общуване преценяват през собствената си призма особеностите
на тази атмосфера? Отговорът на този въпрос е от изключителна
важност, защото именно „тонът” и отношението в комуникацията
между учители и родители могат да допринесат за превръщане на
общуването в подкрепящ инструмент за учениците или в източник
на бариери, неразбирателства и противоречия. Обобщените оценки
на двете групи респонденти за няколко основни параметъра на
атмосферата на общуване, получени в рамките на националното
изследване от 2018 г., са представени в таблица 2.
Таблица 2. Оценки на атмосферата, при която протича
комуникацията между учители и родители.
Характеристики
на атмосферата,
в която протича
комуникацията

1
Не
у

спокойна
дружелюбна
изпълнена с
доверие
ползотворна
напрегната
делова
натоварваща
унизителна

р

Разпределение на оценките в %
2
3
4
По-скоро не Колкото да, По-скоро да
толкова не
у
р
у
р
у
р

Средно
претеглена
стойност

5
Да
у

р

у

р

0,33 1,08 5,92 6,45 3,29 2,69 50,66 32,26 39,80 57,53 4,24 4,39
0,99 1,08 7,89 3,76 12,17 8,60 49,67 34,95 29,28 51,61 3,98 4,32
1,64 3,23 9,21 7,53 24,34 17,20 45,39 34,41 19,41 37,63 3,71 3,79
0,99
22,70
12,17
17,76
51,97

2,15
48,92
11,83
57,53
84,41

8,22
47,70
25,33
38,16
33,22

11,29
34,95
25,81
26,88
8,06

15,46
10,86
10,53
12,17
7,24

10,75
5,91
10,22
6,99
3,76

54,93
16,12
38,49
24,67
5,92

36,02
6,45
34,41
4,84
1,61

20,39
2,63
13,49
7,24
1,64

39,78
3,76
17,74
3,76
2,15

3,86 3,98
2,15 1,81
3,16 3,2
2,65 1,7
1,72 1,13

Прави впечатление, че и според учителите, и според родителите,
атмосферата, при която протича комуникацията между тях, е
спокойна, дружелюбна, изпълнена с доверие, ползотворна и делова,
без да е унизителна. Но е малко по-напрегната (2,15 срещу 1,81) и понатоварваща (2,65 срещу 1,7) за учителите. Очертава се интересна
картина в резултат от анализа на оценките дадени от двете групи
изследвани лица. Родителите като че ли имат по-идеалистична,
респективно по-позитивна оценка за атмосферата, в която протича
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общуването им с учителите. Не липсват обаче и гледни точки от
страна на родителите за това, че атмосферата в общуването им с
някои учители се характеризира с негативни конотации. В таблица
3 са отразени относителните честоти на негативно оценените
характеристики на дискутираното взаимодействие.
Таблица 3. Относителни дялове на родители, оценяващи
атмосферата на общуване като негативна.
Негативни характеристики на
атмосферата
напрегната

% от родителите
10,21%

натоварваща/ фрустрираща

8,6%

унизителна

3,76%

неспокойна

7,53%

недружелюбна

4,84%

без усещане за доверие

10,76%

неползотворна

13,44%

В контекста на един адекватен кризисен училищен мениджмънт
или утвърдена управленска култура с чувствителност към мнението
на родителите (особено когато то е критично), могат да бъдат
овладени редица неконструктивни последици за взаимоотношенията
учители – родители. В нашата образователна действителност
обаче сме твърде далеч от подобни практики и затова дял на
неудовлетворени родители от над 5% трябва да буди сериозно
безпокойство и у образователните мениджъри, и у учителите.
Представата на учителите за съвместното и целенасочено
взаимодействие с родителите е по-реалистична и лишена от
излишна илюзии. Тя е резултат от рефлексията както за високата
отговорността, която имат педагозите като професионални
комуникатори в педагогическите интеракции, така и за
усложнеността на контекста (непрекъснат обществен натиск върху
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системата, множество реформи, често свръхвисоки очаквания към
училището и учителите), в който те трябва да се случват.
За да се получи по-ясна картина за това как според учениците
протича педагогическото общуване в обучението, в рамките на
второто национално изследване от края на 2019 г, беше потърсена
информация в тази насока. Учениците бяха приканени да оценят
атмосферата на общуване с учителите в учебния процес по няколко
предварително формулирани категории. В таблица 4 представяме
средните стойности, получени в извадката за всяка от категориите.
Таблица 4. Средно претеглените стойности на учениците
по отделните категории за оценка на атмоферата на
педагогическото общуване в общучението.
Категории
Начин, по който протичат взаимодействията с
моите учители в учебните занятия…
полезен
удовлетворяващ
интересен
отговарящ на въпросите, които ме вълнуват
монотонен
скучен
напрегнат
хаотичен

Разпределение на оценките в %

1
Не

2
По-скоро не
2,44% 6,95%
2,98% 10,60%
3,90% 14,87%

3
Колкото да,
толкова не
14,63%
25,62%
19,95%

Средно
претеглени
стойности

4
5
По-скоро
Да
да
50,15% 25,83%
46,45% 14,35%
45,91% 15,37%

3,90
3,58
3,54

5,45% 18,22% 25,65%

36,37%

3,36

7,55% 22,87%
9,16% 32,50%
10,95% 31,93%
10,73% 31,78%
Отговорили 2744

21,61% 10,04%
25,43% 8,94
22,13% 12,52%
17,38% 8,04%
Неотговорили 71

37,93%
23,96%
22,47%
32,07%

14,31%

3,04
2,93
2,92
2,80

Както се вижда от таблицата, три от общо четири позитивно
формулирани категории, чрез които учениците са оценили
атмосферата на педагогическото общуване в обучението са със
стойности с между 0,54 и 0.90 скалови пункта по-високи от
медианата, т.е. биха могли да се интерпретират като положителни.
Негативно дефинираните признаци за оценка на начин, по който
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протича педагогическото общуване, са получили стойности,
които се движат около медианата, което само по себе си не може
да бъде отчетено като позитивна тенденция. Това впечатление
се затвърждава и при вглеждането в доста високите относителни
дялове на учениците (между 1/4 и 1/3 от запитаните ученици),
потвърдили категорично или почти категорично, че климатът на
общуването се характеризира с монотонност, скука, напрежение и
липса на регламентираност.
Кратка дискусия и заключение
Анализът на резултатите от проведените проучвания показва,
както доста позитивни моменти по отношение на разгръщането на
педагогическото общуване в училище между ключовите субекти в
него, така и известна проблематичност. Ето и някои изводи в тази
посока:
• Преобладават позитивните оценки от страна на родителите
за атмосферата, в която се осъществява педагогическото
взаимодействие с учителите. Според мнозинството
анкетирани родители, те се чувстват спокойни, позитивно
настроени и приети от самите учителите, които са делови и
прагматични в комуникацията си с тях.
• Подобно на родителите и за учителите атмосферата, при
която протича комуникацията между тях, тя е основана на
взаимно уважение и полезност. Отбелязваме, че тя е понапрегната и по-натоварваща за учителите предвид високите
обществени и професионални очаквания към тяхната роля.
• На пръв поглед съществува известно противоречие в оценките
на учениците за начина, по които протича общуването им с
учителите в учебния процес. От една страна, педагогическите
взаимодействия между учители и ученици са преценявани от
обучаващите се като удовлетворяващи, полезни и интересни.
От друга страна, не са спестени и критики, които са свързани
с това, че нерядко учителите влизат в монотонно русло, те
са скучни и са напрегнати. Анкетираните отбелязват, че при
някои учители липсва структурираност.
Обмислени по-задълбочено, резултатите подсказват, че от
гледна точка на учениците има още какво да се желае от учителите по
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отношение на техните комуникационни умения и относно цялостно
педагогическо майсторство, за да се превърнат преподавателите в
действителен фактор за утвърждаване на подкрепящо педагогическо
общуване и за развиване на култура на взаимоотношения в
училищната институция.
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ФОРМИРАНЕ НА КОМУНИКАТИВНОРЕЧЕВА
КОМПЕТЕНТНОСТ У УЧЕНИЦИТЕ В ОБУЧЕНИЕТО
ПО СЪЗДАВАНЕ НА ТЕКСТОВЕ В НАЧАЛНИТЕ
КЛАСОВЕ
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Резюме: В доклада комуникативноречевата ориентация на
обучението по Български език и литература в началните класове се
разглежда в контекста на новата образователна парадигма за единно и
взаимосвързано овладяване от учениците на ключовите компетентности
за учене през целия живот. Дискутират се предимствата на
компетентностния подход в аспекта на формирането на ключовата
предметна компетентност, свързана с комуникацията на български
език. Акцентът е върху методическите стратегии за формирането
на комуникативноречева компетентност у учениците в съвременното
обучение по създаване на текстове в рамките на комплексния учебен
предмет Български език и литература в началните класове.
Ключови
думи:
комуникативноречева
компетентност,
компетентностен подход, обучение по български език, създаване на
текстове, начален етап

DEVELOPMENT OF COMMUNICATIVE-SPEECH
COMPETENCE IN STUDENTS IN THE TEACHING
OF CREATING TEXTS IN PRIMARY SCHOOLS
Assoc. Prof. Maya Sotirova, PhD
South-West University “Neofit Rilski” – Blagoevgrad
Abstract: In the article the communicative-speech orientation of the
teaching of Bulgarian language and literature in the primary grades is considered
in the context of the new educational paradigm for unified and interconnected
mastering by the students of the key competencies for lifelong learning. The
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advantages of the competence approach in the aspect of the formation of
the key subject competence related to the communication in Bulgarian are
discussed. The emphasis is on the methodological strategies for the formation
of communicative-speech competence in the students in the modern education
for creating texts within the complex subject Bulgarian language and literature
in the primary grades.
Keywords: communicative-speech competence, competence approach,
Bulgarian language training, text creation, primary grades

Въведение
Динамиката на промените в съвременния свят отправя сериозни
предизвикателства към образователните институции. Безспорно
едно от тях е свързано с ориентирането на образованието към
овладяване на компетентности, които гарантират удовлетворителна
личностна и социална реализация в бъдещото общество, основано
на знанието. С приемането на Националната стратегия за учене
през целия живот (2014) и новият Закон за предучилищното и
училищното образование (2016) националната образователна
политика в България се обвързва концептуално с необходимостта от
формиране у подрастващите на ключовите компетентности за учене
през целия живот. Въвежда се ново разбиране за образователните
стандарти с акцент върху постигането на цели и резултати, които са
обвързани с Националната квалификационна рамка.
Новите учебни програми за началните класове проектират
това разбиране и го опредметяват на равнище очаквани резултати
от обучението в края на всеки клас по области на компетентност
и глобални теми на учебно съдържание. Предлагат се методически
ориентири по отношение на работата по овладяване на комплекса
от знания, умения и отношения в рамките на всяка глобална тема.
Същевременно в тях се конкретизират примерни дейности и
междупредметни връзки, които да гарантират единното придобиване
на ключовите компетентности, тъй като те са взаимосвързани,
проявяват се комплексно и извеждат на преден план трансверсални
умения като критическото мислене, творчеството, инициативността,
уменията за решаване на проблеми, вземане на решения и т.н. Чрез
този подход се осигурява устойчивост на работата по тяхното
овладяване от учениците в края на тяхното задължително училищно
104

обучение. При него фокусът е върху резултатите от обучението, т.е.
какво ученикът знае, разбира и може да прави.
Компетентностият подход в обучението по Български език и
литература в началните класове
Компетентностният подход в езиковото и литературното
обучение на учениците в началния етап на основната образователна
степен дава възможност за успешно ориентиране на учебнопознавателния процес към постигането на следните модерни
парадигмални изисквания:
• осигуряване на базово равнище на функционална
грамотност на ученика, разбирана като умение за прилагане
на придобитите предметни компетентности в различен
социален контекст;
• единно формиране на ключовите компетентности, които са
значими за социалната и личностната реализация на всеки
човек;
• изграждане на нов тип педагогическо взаимодействие, на
личностноориентиран интерактивен образователен процес
(Това изискване поставя във фокуса учениковата личност в
многообразието от характерологични, психофизиологически
и културнодетерминирани особености, които могат
да се проявяват в процеса на учебно-познавателното
взаимодействие, а също и съобразяване с интересите и
познавателните стилове на съвременните деца.).
В новите учебни програми по Български език и литература за
началните класове се откроява разширяване на образователните
цели на обучението по български език и литература, а именно:
• формиране и усъвършенстване на ключовата компетентност,
свързана с комуникацията на български език;
• постигане на съвременните ключови компетентности, като
се отчитат възрастовите психофизиологически особености
на учениците.
В съответствие с това учебните програми конкретизират както
предметните компетентности като очаквани резултати от обучението,
така и дейности и междупредметни връзки за овладяване на ключовите
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компетентности. По такъв начин компетентностната ориентация на
обучението се превръща в една от водещите негови характеристики.
В многообразието от подходи, определящи характера на
съвременното езиково и литературно обучение, компетентностният
подход заема особено място поради неговата комплексност и
интегративност. Важността му се определя, на първо място,
от комплексния характер на учебния предмет БЕЛ в началните
класове, който се изразява в единство на езикови, литературни,
комуникативноречеви и социокултурни компетентности. На второ
място, компетентностният подход акцентира на резултатите от
обучението, като способност да се действа в различни комуникативни
ситуации. Същевременно, прилагането на компетентностния подход
дава възможност да се отчитат не само знанията и уменията, които
се овладяват, но и личностните характеристики на обучаваните,
техните нагласи за действие. Т.е. виждаме, че компетентностният
подход в значима степен интегрира в себе си и останалите водещи
подходи в езиковото и литературното обучение – системен,
комуникативноречев, индивидуален и диференциран подход.
Комуникативноречевата компетентност на учениците като
цел на обучението по български език в началното училище
Обучението по български език и литература в началния етап
на основната образователна степен е насочено към постигане
на базовото равнище на ключовата компетентност, свързана с
комуникацията на български език. Учебният предмет Български
език и литература в началните класове има комплексен характер и
поставя основата на системното изучаване на българския език и на
литературата в следващия образователен етап. В центъра на двете
предметни области са комуникативноречевите умения, чрез които
се гарантира практическата насоченост на обучението (Учебна
програма по Български език и литература за I клас, МОН 2016). Ако
целта на обучението по български език за всички образователни
степени, за всички възрасти е формирането на лингвистична
култура, то целта на този образователен етап е овладяването на
езика като средство за общуването, т.е. формирането у учениците на
комуникативноречева компетентност.
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В рамките на предметната ключова компетентност за
общуване на български език у учениците се формират езикова,
комуникативноречева, литературна и социокултурна компетентност.
В широк смисъл комуникативноречевата компетентност включва в
съдържанието си и езиковата, и социокултурната компетентност.
„Комуникативната компетентност е способността да се
осъществи речева дейност, да се реализира комуникативноречево
поведение на основата на фонологични, лексикално-граматични
и социолингвистични знания и навици в съответствие с различни
задачи и ситуации на общуване.“ (Христозова 2005). Лингвистичната,
социолингвистичната, дискурсната и стратегийната компетентност
съставляват комуникативната компетентност, наречена още
комуникативноречева (Димчев 1993).
Комуникативноречевата компетентност се формира целенасочено
в обучението по създаване на текстове като част от езиковото
обучение. В методическите традиции у нас този дял на комплексния
учебен предмет се определя като обучение по формиране на
комуникативноречеви умения или обучение по развитие на устната
и писмената реч на учениците. И двете формулировки в известен
смисъл разширяват задачите на обучението по този дял. Както стана
ясно, комуникативно-практическата ориентация на обучението
по комплексния учебен предмет е негова същностна особеност, а
развитието на речта е основна и водеща задача на този образователен
етап. Ето защо считам, че възприетото в новите учебни програми
наименование (създаване на текстове) конкретизира, но не стеснява
целите на обучението по този дял. От лингвистично гледище всяко
едно речево изказване в устна или в писмена форма е текст, а именно
в текста като езикова единица от най-висок ранг се проявяват в
най-висша степен уменията за адекватен подбор на езиковите
средства при решаването на различни комуникативни задачи, т.е.
комуникативноревата компетентност на ученика. Чрез създаването
на текстове учениците осмислят собствения си езиков и речев опит,
учат се да анализират и оценяват речевите си изяви по отношение не
само на тяхната уместност, но и на тяхната правилност (съответствие
с книжовната норма). Т.е. на това равнище в най-висока степен се
проявява и овладяната от учениците езикова компетентност.
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Учебните задачи в обучението по формиране на
комуникативноречева компетентност у учениците
В рамките на обучението по създаване на текстове учениците
решават
различни
типове
комуникативноречеви
задачи.
Комуникацията в този случай е учебна, чрез нея се разширяват и
надграждат комуникативните умения, които детето е овладяло в
непосредствената езикова среда, но които „са недостатъчни, за да
се отговори на усложняващата се социална практика на учениците“
(Димчев 2009). В нея дигиталните и виртуалните комуникативни
канали заемат все по-важно място и променят междуличностната
комуникация, включително и при учебно-познавателното
взаимодействие.
Учебните задачи в обучението по създаване на текстове могат
да бъдат класифицирани по различен начин. При дидактическата
им класификация за основа може да послужи систематизацията
на задачите в обучението по български език, предложена от Г.
Христозова, която успешно обобщава различните дидактически
и методически подходи в това отношение (Христозова 2005). Ето
няколко примера за класифициране, към които са посочени конкретни
дейности на учениците (по начина, по който са формулирани в
учебните програми на МОН):
• Според степента на самостоятелност и творческо участие –
стереотипни (стандартни, алгоритмични) и нестереотипни
(нестандартни, творчески, проблемни) задачи. При
въвеждане в обучението на нов тип текст (описание,
съчинение, преразказ) първоначално учениците работят по
даден алгоритъм. Степента на самостоятелност и творческо
участие нараства в уроците за затвърдяване на знанията и
уменията и в обобщителните уроци, както и в следващите
класове (съчинение по словесна опора – по дадено начало,
по аналогия, по предложен герой във 2. клас, съчинение
по зададена тема, по преживяване в 3. клас, съчинение по
словесна опора от две думи в 4. клас);
• Според вида речева дейност:
– Задачи за развитие на „четенето“ (1 кл. – усвоява
механизъм за четене с разбиране, 2 кл. – осмисля ролите
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при общуващите – пишещ и четящ, 3 кл. – използва факти
и идеи от нехудожествен текст при писмен отговор на
поставен въпрос, 4 кл. – отговаря писмено на поставен
въпрос, като използва аргументи от текста);
– Задачи за развитие на „слушането“ (1 кл. – ориентира
се за участниците в речевата ситуация, 2 кл. – осмисля
ролите при общуващите – говорител и слушател, 3 кл. –
определя темата на текста);
– Задачи за развитие на „писането“ (1 кл. – съчинява кратък
писмен текст по серия от картини, 2 кл. – създава текстове
на поздравителна картичка, съставя кратки съобщения, 3
кл. – пише съчинение и прави поправка по отношение
на съдържанието и на езика, включително правописа,
съставя лично писмо, 4 кл. – разграничава графически
и преобразува пряка в непряка реч, прилага различни
начини за редактиране на текст);
– Задачи за развитие на „говоренето“ (1 кл. – прилага
правилата за речева учтивост, включва се уместно в диалог
по конкретна тема, 2 кл. – прилага правила за речева
учтивост при изразяване на съгласие или несъгласие, 3
кл. – преразказва устно достъпен нехудожествен текст, 4
кл. – прави изказване по зададена тема, като се ориентира
в комуникативноречевата ситуация, прави кратък
устен преразказ на текст, разказва устно по картина от
художник).
• В зависимост от основните цели на езиковото обучение
(Георгиев 1997 : 55) - В обучението по създаване на текстове
като част от езиковото обучение на учениците в началните
класове намират място задачи за овладяване на лингвистична
информация (знания за основните езикови и речеви единици),
но преобладават задачите за приложение на знанията в
речевата практика, тъй като основната цел на работата в този
дял на комплексния учебен предмет е именно формирането
на комуникативноречева компетентност у учениците.
• Според структурата на комуникативната компетентност
(Христозова 2005):
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– Задачи за формиране на лингвистична компетентност – В
обучението по създаване на текстове те са насочени към
усвояване на понятия от областта на текстолингвистиката,
но намират място и задачи за затвърдяване и практическо
прилагане на лингвистични знания – напр. при
редактиране на текст.
– Задачи за формиране на социолингвистична компетентност
– В обучението по създаване на текстове учениците
поетапно овладяват умения за определяне на участниците
в общуването и вида на общуване (1 кл.), за осмисляне
на ролите при общуването (2 кл), за уместна употреба
на езикови средства според комуникативната ситуация,
за общуване чрез различни средства, включително и
електронни (3-4 кл). Усъвършенстват се целенасочено
уменията на учениците не само да изучават езиковите
норми, но и да прилагат езиковите си знания и умения
в устна и писмена комуникация, в различни социални
контексти, в различни комуникативни ситуации (единство
на познаване на нормата и уместност в употребата на
езика в речта).
– Задачи за формиране на дискурсна компетентност
– Дискурсната компетентност се интерпретира като
умение за създаване и възприемане на комуникативно
пълноценни текстове (Димчев 2009 : 28). В обучението
по създаване на текстове целенасочено се формират
умения за озаглавяване на собствен и чужд текст (1-2 кл.),
за определяне темата на текста и разбиране на връзката
между темата и заглавието на текста, за извличане
на информация за езикови и литературни факти и
интерпретиране на факти и идеи от различни текстове
(3-4 кл.). Учениците придобиват знания за структурата
на текста, осмислят логическата последователност на
отделните му части, овладяват умения за изразяване на
отношение и тълкуване на съдържанието. Усвояват се
алгоритми за създаване на различни по жанр и стил устни
и писмени речеви продукти и за поправка на създадените
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текстове и по този начин се формират осъзнато нагласи
за усъвършенстване на речевата изява в съдържателно,
правописно и стилистично отношение.
– Задачи за формиране на стратегийна компетентност –
Задачите за стратегийна компетентност са свързани с
разпознаване, анализ и редактиране на слабости, както
и със синоними, антоними, фразеологични съчетания
(Димчев 1993: 29). Чрез тях се подпомага формирането
на умения за избор на адекватна стратегия за речево
и неречево поведение, овладяват се умения за оценка
и самооценка на речевите изяви, за преодоляване на
грешките и недоразуменията в общуването върху
основата на необходимата за целта езикова информация.
Направеното декомпозиране на учебното съдържание по
български език в раздела за създаване на текстове („Текст и
общуване“) през призмата на типологията на учебните задачи
представя многообразието от методически подходи, които могат
да бъдат прилагани в обучението, и дава ориентири за обогатяване
и усъвършенстване на методическите стратегии за успешното
формиране на комуникативноречевата компетентност на учениците
в началния етап на основната образователна степен.
Заключение
Съвременното обучение по български език в началните
класове проектира новата образователна парадигма за единно
и взаимосвързано овладяване от учениците на ключовите
компетентности за учене през целия живот. Въвеждането на
компетентностния подход позволява по-успешно йерархизиране
на знанията, уменията и отношенията на вътрешнопредметно и
междупредметно равнище. Чрез него се осигурява по-ефективно
формиране и на предметната комуникативноречева компетентност
на учениците като единство на взаимосвързани компетентности:
езикова, социолингвистична, дискурсна, стратегийна. Едновременно
с това се гарантира взаимовръзката на комуникативноречевата
компетентност на ученика с цялостното му развитие и разгръщане
на потенциала му за активно учене и личностна самоизява, за
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активизиране и по-успешно направляване на процесите на социална
реализация.
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РОЛЯ НА ВЕРБАЛНАТА ПЕДАГОГИЧЕСКА
КОМУНИКАЦИЯ В ПРОЦЕСА НА ФИЗИЧЕСКО
РАЗВИТИЕ ЧРЕЗ НАРОДНИТЕ ПОДВИЖНИ ИГРИ
Анелия Иванова, старши учител
ДГ „Детски свят“ – гр. Враца
aneli73@abv.bg
Резюме: Народните подвижни игри способстват за физическото и
психическото развитие на децата, обогатяват емоционалния им свят
и формират социално-нравствени качества. Чрез народните подвижни
игри у децата се възпитават качества като коректност, толерантност
и уважение, състезателен и отборен дух. Мотивацията на децата за
движение и стремежът към победа се стимулират от осъществяваната
вербална педагогическа комуникация. Педагогът подбира игрите по
сюжет и съдържание и организира цялостния процес по тяхното
реализиране с участие на децата от предучилищна възраст.
Ключови думи: народни подвижни игри, възпитателно средство,
вербална педагогическа комуникация, физическо развитие, емоции,
социално-нравствени качества, детска градина

THE ROLE OF VERBAL PEDAGOGICAL
COMMUNICATION IN THE PROCESS OF PHYSICAL
DEVELOPMENT THROUGH FOLK MOVING GAMES
Anelia Ivanova, Senior teacher,
Kindergarten „Kid’s World“ – Vratsa
Abstract: People’s moving games contribute to the physical and mental
development of children, enrich their emotional world and form social and
moral qualities. Through folk rolling games, children are taught qualities
such as honesty, tolerance and respect, competitive and team spirit. Children’s
motivation for movement and the drive to win are stimulated by verbal
pedagogical communication. The teacher selects the games by plot and content
and organizes the whole process of their implementation with the participation
of children from preschool age.
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Keywords: folk moving games, educational tool, verbal pedagogical
communication physical development, emotions, social and moral qualities,
kindergarten

Увод
От семантиката на наименованието на народните подвижни
игри, става ясно, че те са създадени от народа. Те са много
емоционални от една страна поради собствения си характер, а от
друга – поради това, че носят историята на поколенията. Естествено
е, че игрите са забавление за децата, но освен това те спомагат за
тяхното физическо и психическо развитие, посредством общуването
с педагога, чиято роля е да стимулира активността и да спомага
формирането на значими умения и качества у децата.
Най-характерното за народните подвижни игри е тяхната
способност да формират социално-нравствени качества.
Тяхната организация се основава на редица правила, които
представляват възпитателни средства и са своеобразен регулатор
на взаимоотношенията на децата. В процеса на подготовка, както
и при реализация на игровите ситуации, педагогическото влияние
чрез елементите на вербалното общуване е изключително значимо.
Духът на народните подвижни игри в съчетание с ефекта на
позитивния изказ от страна на учителя, повишават двигателната
активност и функционалното натоварване на децата, предизвикват
редица емоции. В игрите могат да се включат речетативи, припеви,
описателни текстове и други изрази на словесното творчество.
В този смисъл е и становището на Д. Игнатова за същността на
игрите като цяло и за мястото на подвижните игри в комплексната
игрова дейност, използвана като възпитателно средство. Един от
най-характерните белези на различните по тип игри, е огромната
емоционална наситеност, за която може без съмнение да се
твърди, че е средство за физическо и умствено развитие на децата.
(Игнатова 2018: 1-3). Ефектът от играта настъпва по естествен път,
тя подобрява двигателно-координационните възможности неусетно,
извън традиционния обучителен процес, при свобода на детската
активност и поле за въображение.
В конкретика, физическото развитие на децата се постига чрез
движения като ходене, скачане, лазене, катерене, тичане и други,
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които упражняват процеса на игра. Освен това, децата развиват и
редица други умения, сред които вниманието, волята, паметта,
въображението, речта и други. Важно е да се спомене, че игрите
предизвикват различни емоции у децата, които се изразяват в
различна степен, което е взаимосвързано с избраните сюжет и
съдържание. (Стоичкова 1996: 42). Може да се твърди, че народните
подвижни игри са успешно средство за развитие на пространствените
представи на децата и правилното им възприятие за форма, цвят и
време.
Ефективният процес на обучение и възпитание в детската
градина е съпътстван от усилията на педагога за създаване на
подходяща среда, за подбор на обучителните средства и цялостната
концепция за изграждане личността на децата. В най-голяма степен,
учителят си служи с методите на вербалната комуникация, които се
отличават със специфика при реализиране на игровия процес.
Що се касае за местата, подходящи за провеждане на народните
подвижни игри, те могат да се провеждат на площадката, в гората,
в парка или на място с тонизиращ ефект, което е силно желано от
децата.
Когато се говори за полезния ефект, не може да бъде заобиколен
наболял за съвремието ни проблем, а именно затлъстяването при
децата. Физическите движения, емоциите, енергията и цялата
организация около народните подвижни игри, способстват
за намаляване на ефекта на некачествената храна и като цяло
заседналия живот на обществото ни. Попаднали в колектив, в който
се играе, децата развиват и способностите си за комуникация с
другите. У тях се възпитават качества като коректност, толерантност
и уважение, създават се нагласи за отборен дух и в същото време –
състезателност.
Ролята на педагога е многостранна, но на първо място той трябва
да въведе правила и да ръководи организирано тези преживявания,
които изобилстват от емоции. В общи линии процесът на игра цели да
създаде мотивация у децата, като ги провокира да се стараят повече,
да са по-издръжливи, да са по-добри, да се стремят към развитие, и
съответно – победа. Чрез подвижните игри у децата се изгражда и
затвърждава чувството на отговорност, потребно на всяка личност.
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Освен за своето лично представяне, децата следва да се чувстват
отговорни и за колективните дух и резултати. Емоционалността
в детския свят се обогатява значително с чувството, че когато
са заедно и когато имат общи цели, децата могат да постигнат
значителни резултати. В организирането и провеждането на тези
игри, педагогът използва предимно вербалната комуникация, в
конкретика прилагайки общопедагогически словесни методи. Той
обяснява правилата и целта на всяка игра, провежда инструктаж
за безопасност, дава указания за необходимите за победа качества,
повишава мотивацията с окуражаващи коментари.
След като вече се спомена, че народните подвижни игри носят
силни емоции за децата, логично е да се отчете необходимостта от
съсредоточено внимание от страна на педагога, който да притежава
умения да отреагира в различни конфликтни ситуации или при
възникващи опасности. От изключително значение е подходът
за педагогическа намеса. Ефективни в такъв случай са методите
на вербалната комуникация. Посредством този тип общуване
учителят способства развитието на играта и овладява възникналите
конфликти. Учителят коригира допуснати грешки посредством
прякото си участие в играта, т.е. той е съиграч, а възпитателната
му функция остава на заден план. Както във всички други игри,
така и при разглежданите е важно процесът да носи радост и
удовлетворение за децата, поради което педагогическото влияние се
осъществява деликатно, с добре подбрани средства.
В самото развитие на процеса след подбиране на времето и
мястото на игрите педагогът представя на децата правила, които
трябва да следват и прави преценка за степента на натоварване в
дадената игра и нейното времетраене. Словесното представяне
на правилата може да съдържа общи такива или специфични за
конкретната игра. Идеята е децата да не се уморяват прекалено, да
не достигат отегчение и да не нарушават правилата поради тези
причини.
Обосновка на изследването: Във връзка със значимостта
на вербалната комуникация на педагога е проучено влиянието на
същата върху двигателната активност на децата при провеждане на
народни подвижни игри. Изследването е проведено в Предучилищна
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смесена група „Мики Маус“ при ДГ „Детски свят“ – гр. Враца. Обект
на наблюдението са двадесет и четири на брой деца от групата, от
които 15 са на 5-годишна възраст, а останалите 9 са 6-годишни.
Предметът на изследване е ролята на вербалната комуникация при
разиграване на народни подвижни игри. Използван е методът на
наблюдението, чрез който се формират описаните изводи.
В проведеното изследване се анализира ефективността на
вербалната педагогическа комуникация по време на провеждане на
игрите, които са най-харесвани от децата в предучилищна възраст.
Изследването е проведено по време на реализиране на изброените
игри. Тяхната същност, учителят описва по представения начин.
Играта „Гърнета” съсредоточава в себе си редица елементи
за цялостното физическо и психическо развитие на детската
личност. Тя се играе от деца в два кръга, като тези, във вътрешния
кръг са клекнали, поради което се наричат „гърнета”. Зад всяко от
клекналите деца стои друго дете, което играе ролята на продавач.
Като индивидуален играч стартира играта едно дете, което е вън
от кръга и се нарича „купувач”. Негова реплика е: „Чичо, продаваш
ли си гърнето?”, а продавача отговаря: „Продавам, залагам, на
турчин го давам, на тебе пак не го давам.”. Така около кръга в
противоположни посоки започват да бягат продавача и купувача, а
целта е да стигнат до оставеното само дете – гърне. Собственик
на последното става този, който стигне пръв, а вторият пристигнал
отива при следващото гърне и се опитва да стане негов купувач.
В зависимост от броя на децата, играта е с различно времетраене
и продължава докато се изредят всички гърнета. Последното дете,
което остане без гърне, трябва да изпълни желание на групата. При
тази игра учителят разяснява правилата на децата, като набляга на
състезателния характер на играта и това, че трябва да са много бързи.
Успява да си купи гърне този, който тича по-бързо от противника си.
В тази игра репликите, представени най-напред от учителя,
предизвикват интерес и емоции у децата, които продължават да ги
повтарят и след края на играта. Смях за децата предизвиква фактът,
че в ролята на „чичо“ могат да са както момчета, така и момичета,
а забавлението несъмнено провокира активността на децата в
предучилищна възраст.
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В играта „Пускам, пускам кърпа”, децата са клекнали в кръг,
ръцете им са отзад, дланите са отворени, а едно от тях е вън от кръга,
обикаля го, подскача. Педагогът насочва децата, казвайки и пеейки:
„Пускам, пускам кърпа,
Шаро ми я дърпа,
аз не му я давам
и се подигравам – чуч.”
Всички деца пеят горното. Учителят обяснява на детето, че
докато подскача около кръга, трябва да пусне кърпата зад някое от
другарчетата си, след което да продължава да обикаля и пее. Ако
другото дете не е разбрало, че кърпата е зад него, подскачащото
дете отива до него, вдига кърпичката от земята и му трие ушите, а
загубилото дете, трябва да изпълни нещо – песен, стихотворение,
подскачане, клякане и други. В случай обаче, че детето разбере, че
кърпичката е зад него, бързо скача и гони обикалящото. Позналото
дете разменя мястото си с обикалящото.
Следваща любима за децата игра е: „Двама са малко, трима
са много”. При нея учителят разяснява, че децата трябва да са
разположени в два кръга и зад всяко дете от първия кръг, трябва
да стои дете от втория. По познатата методика, вън от кръговете
са бягащо и гонещо дете. Бягащото обикаля около външния кръг,
а гонещото се стреми да го настигне. Ако бягащото дете застане
пред някоя двойка, най-външното дете става гонещо, а гонещото –
бягащо. Ако гонещото дете докосне бягащото, разменят ролите си.
В играта „Пиян морков“ минималният брой на участниците е
трима. От учителя или по предложение на самите деца се избира
едно от тях, което да е „пияният морков“. То застава на едно място.
Според броя на участниците в играта, двама или повече застават
от двете страни, на разстояние от детето в средата. След това
участниците започват да си подават топка, като се стремят тя да не
попада в ръцете на „моркова“. Цел на последният пък, е да хване
топката. В такъв случай, този, който я е хвърлил, разменя мястото
си с това на „пияния морков“. Освен че може подаващите си топката
да са повече от двама, при мнозинство на желаещите да участват в
играта, може и две и повече деца да влязат в ролята на „моркови“,
които се стремят в разиграването да хванат топката.
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Представените четири игри носят силен емоционален заряд за
децата от предучилищна възраст. Те способстват за подобряване
двигателната активност на децата, укрепване на мотивацията им за
успех и постигане на многобройни радостни мигове във времето,
прекарано в детската градина.
Смисълът и организацията на игрите са в известна степен
идентични, но всяка от тях сама по себе си е любима на децата.
В играта „Сляпа баба”, например, дете със завързани очи
демонстрира уменията си за разпознаване на някое от другарчетата
си чрез допир. Важно е разпознаващото дете предварително да е
огледало своите другарчета. Играта е за опознаване и сближаване
на децата в групата и същевременно е изключително забавна за тях.
Отборният дух се подкрепя с играта „Тунел”, в която
децата се подреждат в три успоредни колони, между които има
достатъчно разстояние. Позицията на участващите в играта е
със силно разтворени крака. Играта започва когато при подаден
сигнал последното дете от всяка колона лази между краката на
съотборниците си, излиза най-отпред и застава на първо място.
Изреждат се всички деца и победител е тази колона, на чието начало
най-бързо застане отново първият играч.
Игрите могат да се разнообразяват като им се добавят
допълнителни елементи или се повишава тяхната сложност. Игри,
които вече са познати за децата, учителят е необходимо да се стреми
да обогати и разнообрази, така че децата сами да изявяват желание
да ги играят заедно. Значимо е да се постигат целите за развитие
на децата и да се затвърди убеждението, че народните подвижни
игри са ефективни учебно-възпитателни средства за децата от
предучилищна възраст, които едновременно с търсения ефект в
обучението, насищат и емоционалния детски свят. За учителят
е налице възможността след провеждане на игрите, да проведе
обсъждане за резултатите от тях с децата. Така се отчитат елементите,
които могат да доведат до неуспех и се дават предложения за
преодоляване на тяхното негативно влияние.
В резултат от проведеното наблюдение се формират следните
изводи:
– Децата от предучилищна група възприемат и следват
представените от педагога правила за участие в провежданите
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народни подвижни игри, от което може да се заключи, че
прехвърлянето на информация чрез вербални средства е
успешен подход в учебно-възпитателния процес на деца от
тази възраст;
– Краткото, точно и ясно изложение на същността на всяка
от игрите, провокира интереса на децата към играта и
стимулира желанието им за участие в нея;
– Разборът на резултатите от игрите със състезателен характер
способства повишаване на мотивацията у децата;
– Насърчаването чрез вербална комуникация стимулира
активността на децата в проведените игри;
– Комуникативната
компетентност
на
педагога
и
съобразяването на общуването със спецификата на средата
и условията за провеждане на игрите, повишават целения от
тях резултат;
– Свободното общуване между учителя и децата способства
утвърждаването на позитивно отношение към двигателната
активност;
– Емоционалната наситеност на заниманията при провеждане
на народни подвижни игри, се обогатява от позитивния език
на педагога;
– Учителят е способен да повиши спортния дух на децата от
предучилищна възраст, чрез употребата на насърчителни
изрази като: „Ще успееш!“, „Побързай!“, „Забавлявай се!“,
„Победа“.
Във връзка с направените изводи и обобщения, се формират
следните препоръки:
– Учителят да наблюдава детайлно изпълнението на задачите
в игрите при всяко от децата;
– В стегнато словесно изложение, да проведе инструктаж
за безопасността на децата по време на игра, с оглед
специфичната среда на провеждане;
– Да подкрепя словесно успехите на децата и да мотивира
участието на всички от групата в провежданите игри;
– Чрез описания и обяснения, да поддържа позитивния дух
на игрите, с което да затвърди интереса на децата към
двигателната активност.
120

Библиография:
Буюклиев, П., Е. Христова. (1982). Подвижни игри в детските
градини. София: Медицина и Физкултура.
Горчева, Е. (2015). Подвижните игри като средство за
оптимизиране на двигателния режим в детската градина, Дом, дете,
детска градина, бр. 3.
Игнатова, Д. (2018). Преодоляване на агресията в предучилищна
възраст чрез подвижни игри и спорт в аспекти по ОН „Физическо
възпитание“ в детската градина, Продължаващо образование, том
13, 2018.
Пелтекова, И. (2015). Педагогическа комуникация в обучението
по физическо възпитание и спорт, Реторика и комуникации, бр.17,
април 2015, http://rhetoric.bg/ последно посещение 20.04.2020
Попова, Е., Е. Христова. (1990). Теория и методика на
физическото възпитание. София: УИ „Св. Климент Охридски“.
Стоичкова, К. (1996). Народните подвижни игри за двигателната
активност на децата, Предучилищно възпитание, изд. МОН, бр. 4.

121

КОРЕЛАЦИОННА ЗАВИСИМОСТ
МЕЖДУ ХУДОЖЕСТВЕНИТЕ ПОЗНАНИЯ
ЗА НАРОДНИТЕ ТРАДИЦИИ И ВАРИАТИВНОТО
МИСЛЕНЕ У 5 – 7 ГОДИШНИТЕ ДЕЦА
Радостина Спасова, директор
ДГ №11 „Знаме на мира“, гр. Перник
dg11pernik@gmail.com
Резюме: Предучилищното образование като степен в системата
на общото образование има своите приоритети и значимост за
утвърждаване на националната идентичност в интеграционните социокултурни процеси. Проблематиката за ролята на българските народни
традиции при развитието на познанията и вариативното мислене
на децата не е достатъчно застъпена в системата на българското
образование. Предложеният материал хвърля светлина върху проблемите
на връзките между художствените познания за народните традиции и
вариативното мислене у децата възраст 5-7 години. Семейството си
остава люлка на българската идентичност и приобщаването на детето
към българските народните празници, обичаи и традиции, но за побързото и лесно приобщаване голяма роля играят преките занимания с
народния бит и култура в детската градина.
Ключови думи: педагогическа диагностика, познание, вариативно
мислене, корелация, коледно-новогодишни традиции

CORRELATION BETWEEN ARTISTIC KNOWLEDGE
OF FOLK TRADITIONS AND VARIABLE THINKING
IN 5-7 YEAR OLD CHILDREN
Radostina Spasova, director
Kindergarten №11 „Zname na mira“ Pernik
Abstract: Preschool education as a degree in the system of general
education has its priorities and significance for the establishment of national
identity in the integration of the socio-cultural processes. The issue of the role of
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Bulgarian folk traditions in the development of knowledge and variable thinking
of children is not sufficiently covered in the system of Bulgarian education.
The proposed material sheds light on the problems of the connections between
artistic knowledge of folk traditions and variable thinking in children aged 5-7
years. The family remains the cradle of the Bulgarian identity and the inclusion
of the child in the Bulgarian national holidays, customs and traditions, but for
faster and easier integration the direct activities with the folk way of life and
culture in the kindergarten play a big role.
Keywords: pedagogical diagnostics, knowledge, variable thinking,
correlation, Christmas and New Year traditions

Увод
Предучилищното образование като степен в системата на общото
образование има своите приоритети и значимост за утвърждаване
на националната идентичност в интеграционните социо-културни
процеси. Проблематиката за ролята на българските народни
традиции при развитието на познанията и вариативното мислене
на децата не е достатъчно застъпена в системата на българското
образование. Макар доста често да се изтъква голямото значение
на фолклора за възпитанието в духа на българските традиции,
липсват подробни разработки по този проблем и включването им в
учебно-възпитателния процес. А това би допринесло, особено при
по-широкото ни отваряне към света, за запазването на националната
ни идентичност, която е градена с векове.
Проследявайки календарно-народните празници и обреди, се
установява, че в голяма част от тях децата вземат непосредствено
участие. В едни те са главните “двигатели на действието” и в
повечето случаи се свързват с детския фолклор (коледуване – на
Малка коледа, сурвакане).
В “коледуването” на децата има нещо символично, те подготвят
големия празник, затова техните прояви са по-малки, но отговарят
на силите и възможностите на децата. При тях посещението на дома
се извършва през деня, а групите са от по 3-4 деца.
Сурвакането се счита изключително за детски обичай.
Благопожелателните слова, които сурвакарите произнасят под
ритмичните удари на дряна, в повечето случаи са благопожелателни
речитативи. Изпълнителите акцентират на текста.
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Трябва да се отбележи, че се забелязват много общи черти
между двата обичая – коледуване и сурвакане. И при единия, и при
другия е характерно да се изпълняват от деца и ергени. Общи белези
има и в реквизита – дряновата пръчка – от която са направени и
суровачката и “коледарката”. Специфично и в двата обичая е
изричането на благопожелания свързани с къщата, здравето на
стопаните и плодородието на годината.
В пернишкия регион /Граово/ обичаят сурва има свои автентични
особености. Обредното маскиране в българската фолклорна култура
идва от далечното “край време”, онова “край време”, наричано от
нас паганистично, в което воинът е влизал в кожата на животно
тотем, човешкият колектив е търсел своето място в космическия ред,
а магическите практики са “установявали” равновесие в природата.
Оттогава до днес това маскиране е живо, и получава своята изява
на Международния фестивал на маскарадните игри “Сурва” в
град Перник. Той поддържа, съхранява, развива и популяризира
автентичната маскарадна обредност, българските игри и обичаи с
маски като уникална самобитна изява в европейската маскараднокарнавална традиция. С конкурсния си характер той е среща и
преглед на живите носители на традиционната ергенска обредност,
най-популярни като “сурвакари” и “кукери”.
Детската маскарадна щафета „Да бъде“ по традиция предшества
Международния фестивал на маскарадните игри „Сурва”. Маската,
която обикаля всички детски градини в града, започва с празнична
програма, която включва песни и танци. Възпитаниците на детските
заведения подготвят специални сценки със сурвакарчета, които са
облечени с кожи и слагат на главите си страховити маски. Така те
показват и какво се случва във всяка пернишка къща по време на
обичая Сурва. Този заряд и ентусиазъм, с който се пресъздава
обичая се предава с много любов. Тези деца са едни истински
носители на традицията. Целта на щафетата е запознаване на наймалките перничани с уникалната традиция, превърнала се в емблема
на нашия град. Маските и костюмите на децата се изработват от
родителите и учителите, и впечатляват с оригиналност.
Чрез обучението, игрите, развлеченията, празниците и
непосредственото въздействие на околната среда се създават условия
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формиране на художествените познания и вариативното мислене на
детската личност, развиват се творческите способности на децата и
се градят умения за участие в различни видове естетическа дейност.
За да се установи степента на нивото на развитие на
познанията и мисленето на децата на възраст 5-7 години при
системните и целенасочени педагогически взаимодействия,
свързани с подготовката и претворяването на българските народни
традиции, се използва дидактичен тест и тест за диагностика на
комбинативното и вариативното мислене на децата чрез средствата
на изобразителното изкуство.
Хипотеза на изследването:
Системните и целенасочени педагогически взаимодействия в
предучилищна възраст, поднесени по нов, интересен начин в процеса
на запознаване със съдържанието, подготовката и претворяването
на българските народни традиции довеждат до повишаване на
художествените познания и развитие на вариативното мислене на децата.
Цел на изследването:
Да се изследват художествените познания и вариативното
мислене на 5-7 годишните деца и да се установи корелационната
зависимост между тях.
Задачи на изследването:
• Проучване и анализ на литература свързана с проблема;
• Подбор на подходящ диагностичен инструментариум по
темата ;
• Диагностициране на познанията на децата на възраст
5-7 години за българските народни традиции /Коледноновогодишни/;
• Диагностициране на вариативното мислене чрез средствата
на изобразителното изкуство;
• Представяне на анализ на резултатите от диагностичната
дейност;
• Установяване на корелационна зависимост между двете
величини.
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Обхват на изследването: Диагностичното изследване обхваща
30 деца в предучилищна възраст /5-7 години/ от ДГ №11 „Знаме на
мира“ гр.Перник.
Диагностичните изследвания имат за цел да ни дадат обективна
информация за познанията на децата на възраст 5-7 години за
българските народни традиции /Коледно-новогодишни/ и развитието
на вариативното мислене чрез средствата на изобразителното
изкуство.
Резултатите от оценяването на постиженията се отчитат чрез
точкова система. Оценяването на постиженията на детето се
извършва на основата на получените от него точки при изпълнението
на задачите. Оценката е тристепенна, като степените са: ниско
равнище, средно равнище и високо равнище. Сборът от точките,
сравнен с тези 3 степени формира общото равнище на постиженията
на всяко дете.
Всяка задача поставена към детето се оценява с:
3 точки – ако е изпълнена вярно;
2 точки – ако се допускат грешки, ако е изпълнена частично;
1 точка – при неправилен отговор или липса на отговор.
Поставената диагностична задача е да се открият разликите
в костюма на двата персонажа /мъжки и женски/ на показани
снимки, след което по направление Изобразителни дейности децата
изработват „Национални носии“ с характерните им форми.
Детските рисунки, ампликации и пластики се използват с
успех за получаване на своевременна информация за степеннта
на развитие на възприятията и образните представи на децата, на
тяхното мислене, въображение и зрителна памет.
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Диаграма №1 на резултатите от дидактичния тест
40%

37%

35%
30%

26%

25%

22%

20%
15%

15%
10%
5%
0%
6 точки

7 точки

Серия81точки

9 точки

15% от децата напълно възприемат семейните взаимоотношения
в битовата дейност и начините на сътрудничество между възрастни и
деца при подготовката на празнична среда, осъзнават функцията на
тези празници и традициите свързани с тях. 37 % от децата изпитват
затруднения при въпроса: “Какво празнуват старите българи?” и се
налага да им бъде дадена допълнително информация за празника
в миналите времена. Въпросите: “Кога са сядали на трапезата?
Защо? “, “Какво са слагали на масата?“, частично затрудниха 22% от
децата, а “ Какво означава “ бъдник “ и какво са гадаели по него? “,
“Как са приготвяли хляба за празника? Как го наричали?“, пораждат
размишления у 26% от тях.
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Диаграма №2 на резултатите от тестта за вариативно
мислене
60%
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След анализ на получените данни се отчита 40% успеваемост
на групата. При 8 % от децата вариативното мислене е на ниско
равнище и подкрепата е наложителна. Те не проявяват интерес към
изобразителната дейност, без помощ не разпознават отделни видове
изкуство. Необходимо е да се проведат целенасочени действия и
индивидуална работа с тях.
В групата със средно равнище на вариативно мислене попадат
52% от децата. Те имат най-общи художествени познания, като
допускат разбира се неточности. Могат да пресъздават обекти и
явления от действителността, като прилагат познати и достъпни за
възрастта средства за постигане на художествена изразителност с
малка подкрепа.
С добро вариативно мислене или високо равнище на
постиженията са 40% от децата. Изразяват емоционално и оценъчно
отношение към произведенията на изобразителното изкуство и към
резултатите на изобразителната дейност.
Прави впечатление, че 40 % от децата се справят със задачата да
създадат вариантен образ, отлично декориран и с отлично съчетание
на цветовете.
52% изпълняват условията на добре декориран образ с добро
съчетание на цветовете.
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Само 8% от децата не успяват да се справят напълно с
изискванията за изграждане на пълен образ на национална носия.
Статистическата обработка на данните показва, че съществува
корелативна зависимост /0,370/ между художествените познания и
вариативното мислене на децата на възраст 5-7 години.
Заключение
Обичаите и традициите на един народ са важна част от
неговото битие, самобитност, идентификация и самочувствие в
многообразието от етноси и култури. В съвременното общество
те изпълняват ролята на генератор на национално самочувствие
и принадлежност. В същото време развиват чувствителност към
безграничност, тъй като преодоляват всякакви времеви бариери.
Резултатите от направеното диагностично изследване
потвърждават, че системните и целенасочени педагогически
взаимодействия в предучилищна възраст, поднесени по нов,
интересен начин в процеса на запознаване със съдържанието,
подготовката и претворяването на българските народни традиции
довеждат до повишаване на художествените познания и развитие на
вариативното мислене на децата. Развива се у тях и естетическото
чувство, породено от синхрона и хармонията в красотата и
спецификата на народните носии свързани с различните етнорегиони.
Изграждащата се детска личност утвърждава своят “Аз”
в обществото на своите връстници. Развиват се активността,
инициативността, самостоятелността. Преодоляват се негативните
страни на характера.
Особено голямо значение имат традициите ни за съхраняване
родовото чувство и чувството за принадлежност към българския
народ. Това е начин за свързване на миналото, настоящето и
бъдещето на българската нация, както и запазване и самосъхранение
на българската народност, бит и култура .
Изводите, които могат да се направят са в няколко посоки:
• Проведените диагностични изследвания доказват, че чрез
сътрудничество и партньорство с връстници и целенасочено
педагогическо взаимодействие се постига разширяване,
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систематизиране и обобщаване на художествените познания
за българските народни традиции;
• Предучилищният период е именно този първи период,
който създава специфичната игрова и образователна среда,
поощряваща свободната и преднамерено организирана
изобразителна дейност. Направеният диагностичен тест
показва, че развитието на вариативното мислене корелира с
художествените познания на децата;
• Семейството си остава люлка на българската идентичност
и приобщаването на детето към българските народните
празници, обичаи и традиции, но за по-бързото и лесно
приобщаване голяма роля играят преките занимания с
народния бит и култура в детската градина.
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СЕКЦИЯ 2. ВИЗУАЛНА
И МУЛТИМОДАЛНА
ПЕДАГОГИЧЕСКА КОМУНИКАЦИЯ
COMBINATION OF VISUAL AND VERBAL
COMMUNICATION FOR LEARNING OPTIMIZATION
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Abstract: The development presents an understanding of the nature and
role of communication for learning, paying particular attention to the visual.
Based on its essential features, data from work with visual models that improve
learning is presented. The presented results are from modular models, integrated
in modules designed for children between six and seven years.
Key words: Communication, visual communication, visual model, learning.

Introduction:
It is hardly necessary to quote Steve Jobs, Umberto Eco, Louise
Masur, and others to conclude that communication and visual in
particular is a significant factor in human behavior, since it determines
the immediate involvement of the individual in the relationship between
the individual and the social environment. Its powerful influence is a
tool of social influence, forming situations and events. One of these
events is the learning process as an opportunity to master experience and
knowledge or rather knowledge through experience.
The definition of communication can be varied because of the fact
that it is specific in terms of the areas in which it is used and in this sense
acquires specific, non-homogeneous traits. Regardless of the semantic
variety of definitions, I accept the definition in the psychology glossary
as „Exchange of information between organisms through signals”.
(Речник 1989: 222)
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G. Klaus and his colleagues state that it is a transfer of „experience
and content from consciousness“ from one individual to another through
„natural and artificial signals“. The isomorphic connection that is realized
in the communication process is accomplished by encoding the information
(for its transmission) and decoding (in order to understand it).
Different types of communication can be formed according to
the coding methods and by combining the same with the predominant
during the study – the speech. In terms of the perspective of learning,
it is necessary to bring even greater semantic clarity about the term
„communicatio“ from „sharing“, „communicare“ (from Latin) „sign-on
interaction“ (Янакиев 2014: 20), „communication“ which means „word
exchange“. In the context of learning, defining communication stands out
its essence as pedagogical interaction for didactic and social purposes.
In the process of communication, exchange of thought is achieved:
understanding and acceptance of meaning (persuasion), it can be
considered that the role of communication is multifunctional. It can
change human behavior once it is perceived and understood as it
relates to different stages of the cognitive act and creative activity of
the individual. Depending on its type, it may affect senses, create
emotional and intellectual motivation, be a prerequisite for thinking on
the basis of the perception and referral of objects to known facts, laws,
interdependencies, provoke feelings and help finding solutions, they are
„exchange of messages, thoughts, engaging with the feelings of others.“
(Бойков 2018: 33)
Perspectives for verbal information are related to good (hearing
perceptions, reference to understanding and past experience, that is,
personal interpretation – respectively, understanding) and objective
(insufficient presentation of information, noise, vague speech).
These peculiarities define a necessary field for introducing visual
communication in a wider context in the process of pedagogical
interaction. A good outlook emerges in this respect due to the real
possibilities of combining visual and verbal communication, according
to the age and intellectual characteristics of the learners. Complementing
verbal and visual communication would engender not only the exchange
of information and views; it would trigger emotions that engage
intellectually and emotionally.
132

Exploring the impact of combined visual-verbal communication
on learning
The study focuses on the effects and learning outcomes that combine
visual and verbal communication interactions. The criteria for measuring
the effects are:
I. Developing learning motivation that includes the following
metrics:
1. Time Sustainability of Interests – Investigated Resilience of
Attention – Testing.
2. Level of attention in task execution – explored by collecting data
for the speech accompanying the work process – qualitative
analysis.
3. Searching for additional ways of coping – explored through
the activities and collaborators to which the learner resorts –
qualitative and quantitative analysis through observation.
II. Develop Critical Thinking that includes the following metrics:
1. Competencies in asking questions – studied according to their
completeness, accuracy and clarity.
2. Finding alternative solutions in difficult and complex situations –
explored through the number of variants presented by the learner.
3. Finding resources by combining – exploring the types of
resources – children‘s encyclopedias, dictionaries, etc.
III. Developing self-learning skills that include the following
metrics:
1. Making specimens for explaining tasks by connecting them to
known facts and laws.
2. Optimal time planning – according to the complexity of tasks
and own competence.
3. Building an objective self-assessment – based on achievements
and preliminary ideas.
Visual communication and verbal communication were exposed in
three directions:
• Deepening of the attention in terms of solving of didactic and
social type problems presented by visual models.
• Expanding the competences for visual and speech communication
according to the individual possibilities and ideas for solving
tasks.
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• Building own models for visual and verbal expression to improve
communication with peers.
The work with the selected models was conducted with two groups of
children – a control group and an experimental group. They were chosen
on a lottery basis and with the consent of parents familiar with the purposes
of the study. The control group was included at the beginning and at the
end of the work to compare the results. A series of collections was held
with the experiment group where learners were placed in an interactive
learning environment where the following rules were jointly adopted:
• In the case of group tasks, there is a choice of partners and
mobility.
• Leaving the framework “true-untrue”, with a view to free
expression of opinions and decision-making.
• Reluctance to work with a particular task, possibility of leaving
the group within the time it is worked on or less according to the
learner‘s wish.
• Free access to self-expression resources.
The conditions were to optimize the communication environment
by minimizing negative factors that determine communication, such as:
overloading with information, impossibility of free expression, easier
tiredness of part of the participants, minimizing typical hierarchical
relationships, respecting the personal choice and value orientation of the
participants.
The work went through eight months, during that time, there were
conducted four meetings. At the first meeting, the learners were aware
of the goal, the rules and the personal sense that is expected. It was also
time for training exercises for the purpose of team building and trust.
The number of the modules is four. Each of them was scheduled for
two months (eight meetings). Each meeting has a duration that varies
according to the interest shown, but it is no shorter than 40 minutes and
no longer than 90.
Each module includes a different number of patterns defined by
the volume of content, its difficulty, and complexity. When building the
models, the requirements are met for their use as visual argumentation
during the communication. (David&Groarke 1996: 23) Their type offers
the following options:
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complex effects on the senses (hearing and vision);
perception of static and animated objects;
providing emotional impact through color layout;
opportunities for partial changes when working with models
presented in the form of worksheets;
• individual and / or group work.
The overall layout allows emphasis on the color focus or the structure
of objects – a symmetrical, asymmetric or rhythmically represented
object. Colors, lines, and shapes are selected according to the messages
we want learners to perceive. It was important for us to see whether the
children would compare colors and shapes to understand a certain visual
effect or the position of the figure in space, or whether we want to create
a sense of rhythm, cheerfulness, sadness or something else through color.
We even felt that taste associations by combining color and music were
achievable. These peculiarities in images can: trigger feelings, enhance
observability, create a research interest, lead to insights.
Unlike material found on Facebook, there are no negative effects
such as „addiction and „excessive use“ that Rhine, Chester, Reese and
Zinos typify. In addition, models and modules generally provide personal
challenges for offline communication and improve the multimodal
competence. Learners take advantage of the lecturer‘s competences
to argue using visual reinforcement models and at the same time they
assimilate their own competences for argumentation and gaining
confidence through persuasion. By cultivating themselves in the use of
terms, learners combine them with numbers and images, some of which
are digital or two – and three-dimensional.
At the same time, they create attitudes related to the social
networking perspectives on education (creating hypertexts and working
with them, using hyperlinks to optimize learning, transferring content
to format the online environment). Globally, this is important for the
future of the learners, as it provides learning opportunities outside
of classrooms, institutions, countries, learning in parallel volunteer
educational structures – dynamic and open to the learners‘ interests.
The results, obtained after working in an interactive environment on the
criteria, are:
•
•
•
•
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Criteria I: Motivation. Data for both groups – control and
experimental at the beginning and at the end of the activity.
Indicator 1:

136
The start-up period of work is characterized by low levels of
sustainability of interest for both – the control and the experimental
group.

Indicator 2 Degree of Attendance in Tasks – Examined by Collecting
Data for the utterance following the Working Process – Qualitative
Analysis.

Under Benchmark 2, there are similar results. At the start of the
study, both groups of subjects have a low level of sustained attention.
The percentage of the polygon shows the number of surveyed people,
showing the levels of self-assessment: low, high and real.
The initial results for both groups (control and experimental) were
as follows: in the control group 46, 2%, and in the experimental 47, 2
with a decreased degree of self-assessment. Higher assessment is also
typical for the two groups studied at the beginning of the working
process – respectively 37.7% and 47.25. The percentage of objective
self-assessment at the end for the control group is 15.1%, whereas for
the experimental it shows significant growth – 37, 7%
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Indicator 3: Searching for additional ways of coping – explored
through the activities and collaborators to which the learner resorts –
qualitative and quantitative analysis by observation

According to Criterion 3, the data, obtained with the research
methodology, showed that there was a low growth rate for the high
degree of expression throughout the study period in the control group.
In the experimental group, there was an increase of 8% to 37.8%, which
undoubtedly proves the effectiveness of the assimilated technology of
visual-verbal type communication.
Criteria II. Critical Thinking – Summary data for both groups
(control and experimental) at the beginning and at the end of the study
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Indicator 1 Competences in asking questions – explored according
to their completeness, accuracy and clarity.
CONTROL GRUP START-END
5,8
0
36,5

0
19,1
40,5

57,7
40,4

0

0

0

0

0

0

0

1

2

3

4

5

6

7

By Indicator 1 at the beginning of the survey, the data show low
levels of competency for asking questions: the people in the control
group – 57.7% and the people from the experimental group – 56.6%. In
content terms, they were vague and inaccurate, largely and incomplete.
At the end of the working period, the experimental group’s values
were increased to 49.1% – a high level of competence in the experimental
group, while for the control group it grew only 7.5%. According to
the results and the comparative analysis for the two groups, it can be
concluded that the model is optimal in terms of acquiring competence to
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ask questions – clear, accurate and with the necessary depth according
to the content.
Indicator 2 Finding alternative solutions in difficult and complex
situations – explored through the number of variants presented by the
learner.
Control group: Start – End
The orange color – beginning: high degree
Gray color – beginning: medium degree
Red color – low deg

control group
control group
control group
control group
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higher start
middle start
low start
start

For Index 2, the following summary comments can be made: at the
end of the probation period, the growth of finding alternative solutions
for the investigators who work with the model is 11 times larger than the
original one, whereas for the control group it is only 2, 87. The qualitative
analysis on this indicator includes finding solutions – analogous to
working models – visual and verbal.
Indicator 3 Finding resources by combining: exploring types of
resources – children‘s encyclopedias, dictionaries, etc.

Control Start
5,8

HIGHER

38,5

MIDDLE

55,8
LOW

Exp. Start
9,4
hght
37,7

52,8

middle
low
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control group start exp. group start control group end exp. group end

Low

Middle

Higher

By Indicator 3 – Resource detection shows that working with
the proposed resources is appropriate for the surveyed people. At the
end of the work, it is observed that the growth is 3, 5% in the control
group, while in the experimental group, it is 28,3%. There are significant
statistical differences. According to Fisher‘s criterion, they are not
random in nature; they are the result of the applied model.
Criteria III. Self-learning – a summary of the two groups at the
beginning and the end of the study, and Peeb Wilson‘s test results, as the
pupil’s integration is largely associated with their self-learning abilities.
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Indicator 1 Developing specimens to explain tasks by linking them
to known facts and laws.
Control and experimental group:
60
50
40
30
20
10
0
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– indicators: start (items 3,4,5) and end (items 9,10,11)
Indicator 2 Optimal time planning – according to the complexity of
the tasks and your own competence.
Control group – start

EXP. START

HIGHER
MIDDLE
LOW

0
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60
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Experimental group – end

The results obtained by Indicator № 2 for the levels in the
experimental group illustrate organizational time planning capabilities
that significantly outweigh the age-related results for the control group.
The conclusion is valid for both: the mean and the high levels of the
studied magnitude. The differences between them at the beginning and
the end of the study are statistically significant.
Indicator 3 Building an objective self-assessment – based on
achievements and preliminary ideas.
The self-assessment of the surveyed persons is realized by conducting
a „Locus Of Control „ test.
The average and standard values show the distribution of the external
localization of the control. Its value is defined as => difference of relative
share to unit (1), i.e. the resulting magnitudes provide information for
both the external and the internal control locations.
At the end of the survey, data show the following favorable trends:
The number of students with insistence and confidence has grown
considerably.
– There are more participants who have a rotating locus of control.
– The share of participants who believe that personal competence is
essential to the success of the work has also grown significantly.
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Conclusions:
In conclusion, we can summarize that there are good arguments for
including visual-verbal communication even when preparing children for
school and in the first school years. From the point of view of the threepivotal theoretical understanding of „social interaction“, Edmond Mark
and Dominique Picard (цит. по Янакиев 2014: 20), it is considered by
Mark and Picard as „process“, „object“ or „perspective“.
In our case, we look at the behavior of the learners in the process
of interaction and the consequences of their interactions with models
and between them. The subject is extremely interesting, as his study also
includes non-verbal communication through mimics and gestures and
verbal – oral and written speech and visual communication models.
The results point to the following positive consequences for learners:
• there is an early literacy for combining symbols – letters, signs,
colors and their partial referencing to the understanding of tasks
according to the emotional intelligence of the learners;
• The beginning of the visual thinking is put in place and there are
results in the form of image translations in words and vice versa;
• There is a willingness to participate in virtual learning –
individually and in a group; •
• The results refer to created facilities to overcome Dave Gray‘s
claim that we are a „visually illiterate society.“
The conclusions refer to future efforts in theoretical and practical
terms, in line with current global trends in the digitization of the learning
process and the preparation of new generation specialists – the potential
for emerging professions as a perspective.
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Резюме: Изследването приоритетно е насочено към невербалните
средства и невербалното поведение на преподаватели в институционален
контекст на висшето училище. То поставя методологически въпроси от
сферата на невербална семиотика като наука и невербална семиотика
като явление. Научният текст прави опит да обедини и примери на
вербалното и невербално послание като възможност за оптимизиране на
професионалната дейност на преподавателя. Посочени са значими идеи
в изследване на „невербалните ресурси“ и разширяване на тази научна
област чрез теорията на знаковите системи.
Ключови думи: невербално общуване, невербална комуникация,
невербална семиотика, знаци, дискурс, дискурсивна практика, висше училище.
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methodological questions from the sphere of the non-verbal semiotics both as
a science and as a phenomenon. This scientific text is an attempt at uniting and
interweaving the verbal and non-verbal message as an opportunity to optimize
the professional activities of the educator. Some important ideas have been
discussed in the study of the ‘non-verbal resources’ and attempts have been
made at expanding this scientific field through the sign systems theory.
Key words: non-verbal communication, non-verbal interaction, non-verbal
semiotics, sign, discourse, discourse practice, higher education.

Увод
Невербалната
семиотика,
невербалната
комуникация,
невербалното общуване не съвпадат като явления, но имат обща
база за сравнение в лицето на вербалното езиково поведение на
хората, което съпътстват, отхвърлят или утвърждават. В невербален
(несловесен) контекст всички посочени понятия изследват
неречеви единици за поведение в разнородни социални общности
като етнически, религиозни, професионални и др. Те дават богата
информация за автентично човешко поведение, част от което се
унаследява или формира във времето. Невербалната семиотика
се разграничава от останалите науки или области на познание,
които насочват вниманието си приоритетно към несловесни
средства за изразяване, най-вече по знаковата природа на тези
средства. Невербалната семиотика е нова научна област в общата
семиотиката, която се оказва методологическа база за останалите
науки с насоченост на вниманието към знаци, жестове и ресурси
на неречева комуникация. Професионализирането на невербалната
семиотика, като предмет на настоящото изследване, дава
допълнителна информация, за нейната актуалност и възможности
на приложение.
Невербална семиотика – същност и контексти на разбиране
Невербалната семиотика като наука обобщава възможността на
неезикови знакови системи, да предадат личния и социален опит на
хората. В нейния контекст и периметър на изследване иде реч за
екзистенциални преживявания на хората, предадени с помощта на
знаци, сигнали и символи. Известният руски лингвист Г. Крейдлин
обобщава направленията в невербалната семиотика като: (1)
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Паралингвистика – науката за звуковите кодове; (2) Кинесика –
наука за жестовите системи; (3) Окулесика – наука за жестовете на
очите и мимики; (4) Аускултация – наука за възприемане на звуците;
(5) Хептика – наука за тактилна комуникация и телесен контакт; (6)
Гастика – свързана с усещания на храна и напитки; (7) Олфакция –
като езикът на миризми и ухания; (8) Проксемика – свързана с
пространствена комуникация на социалните дейци; (9) Хронемика –
подчинена на усета за време (Крейдлин 2002).
В невербалната семиотика съществува цяла система от
невербални знаци на участниците, както и различни класификации.
Една от най-известните принадлежи на Алън Пийз и Алън Гарнър.
В нея се конкретизират жестове и пози в междуличностните
отношения на хората, приоритетно по повод на властта. „И знайте,
че всяко събиране на хора може да ви служи като подходящо опитно
поле за изследвания и тестване на различните аспекти от езика на
тялото. Съзнателното наблюдаване на собствените ви действия, пози
и жестове, както и на тези на другите хора, е най-добрият начин,
по който бихте могли да постигнете по-задълбочено разбиране
на методите за междуличностно общуване при най-сложния и
интересен животински вид на Земята – при самия човек“ (Пийз &
Гарнър 2012).
Невербалните средства като знаци биха могли да се диференцират
и като „поведенчески знаци“ – като израз на физиологична реакция
като страх, гняв и учудване и др.; „знаци-привички“, придобити
в професионалната дейност, които могат да бъдат травмиращи за
слушателя, или да граничат с тикове; „личностни знаци“, които
правят преподавателя или студента разпознаваем като тембър на
гласа, речитативи, походка и др. (Дзялошинский & Александровна
2012).
Невербалната семиотика в конкретна професионална област
изисква много уточнения за интерпретации. Не подлежи на
коментар обаче фактът, че невербалните средства за общуване,
които са основополагащи за невербалната семиотика, са допълващи
и съпътстващи по отношение на естествения език. Невербалните
средства са автентични, трудно е да бъдат имитирани и – найважното – са първични в човешкото развитие. Невербалните средства
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могат да се разглеждат като напълно самостоятелен феномен, но в
повечето случаи те се изследват по отношение на естествения език.
Ето и някои от най-често срещаните определения за невербалните
средства в тази насока на мислене.
Има автори, които, говорейки за своите „аксиоми на общуване“
твърдят, че повечето от тях са свързани с невербалното общуване,
защото и плачът, и смехът са тип общуване (Вацлавик & Бавелас
& Джаксън 2018). За Г. Крейдлин особено силно се усеща
необходимостта от „единен семиотичен подход“ в изследването
на вербални и невербални средства в поведението на хората и в
цялостния комуникативен процес, защото само чрез този подход за
вербално и невербално поведение на човека, те могат да получат
максимално и адекватно обяснение“ (Крейдлин 2002).
В бестселъра на Джо Наваро и Марвин Карлинс „Какво казва
тялото“ се отбелязва, че „невербалната комуникация, често пъти
наричана безсловесно поведение или език на тялото, е средство
за предаване на информация – точно както и говоримият език – с
тази разлика, че тя бива постигана посредством изражението на
лицето, жестовете, докосването (хептика), физическите движения
(кинезика), позата, украшенията по тялото (дрехите, бижутата,
прическата, татуировките и т. н.), а дори и самия тон, тембъра и
силата на гласа“ (Наваро & Карлинс 2011).
Майкъл Аргайл и Моника Хендерсън правят сравнение на
невербалнато и вербално съобщение по определени функции като:
(1) невербалното съобщение потвърждава и повтаря вербалното
съобщение (2) невербалното съобщение отрича вербалното
съобщение; (3) невербалното съобщение усилва и акцентира
вербалното съобщение; (4) невербалното съобщение контролира и
коригира вербалното (Аргайл & Хендерсън, 1989).
За Андреана Ефтимова: „Изследванията в областта на
прагматиката и на психолингвистиката показват, че различните
модалности в общуването са специализирани да изпълняват
различни задачи и да предават различен вид информация – за
менталното и емоционалното състояние на говорещия, контент
информация, авторефлексия и т. н. Често индиректното значение на
изказването се предава по невербален път“ (Ефтимова 2007). Според
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Гергана Дянкова, „игнорирането или дори само недооценяването
на взаимообусловеността на вербалните и невербалните средства
в комуникационния процес по-скоро би дискредитирало
аксиологическата им стойност. Теоретично нейната пълнота
се разгръща при условие, че в интерпретативния дискурс те се
обозначават като „гещалт“ (структурна цялост) в комуникативното
поведение на личността“ (Дянкова 2002)
В повечето случаи, говорейки за невербалните знакови средства
като предмет на изследване в невербалната комуникация можем
да ги опишем, ако не като равностойни, то поне като равноценни
по отношение на естествения език и неговите знакови системи.
Различният тип взаимодействия между вербални и невербални
средства на общуване можем да обобщим в няколко твърдения: (1)
вербални (словесно) средства са основно в човешкото поведение;
(2) невербалните (несловесно) средства са допълващи, съпътстващи
или паралелни по отношение на вербалните; (3) вербалните средства
имат за свое основание думите и техните граматически конструкции –
лексикални, синтактични, фонематични и др.; (4) невербалните
средства притежават изключително широк диапазон за изразяване
на поведение чрез жестове, мимики, движения, междуметия,
пространствени позиции др., които често са неосъзнати за притежателя;
(5) за разлика от вербалните средства, невербалните трудно се
подават на манипулация, предвид тяхната автентична природа; (6)
само част от невербалните средства подлежат на обучение, най-вече
в професионалните общности, но останалите са инкорпорирана
история на тялото; (7) невербалните средства са много по-еднозначни,
красноречиви и безспорни в предаването на информация; (8)
съществуват ситуации, в които се предпочитат невербалните знаци, не
само защото с думите можем да сгрешим, а и защото думите се оказват
недостатъчни, за да изразим своите чувства и емоции; (9) невербалните
средства са носители и на етническа, религиозна и професионална
информация, която се превръща във втора природа за човека; (10)
съществуват ситуации, в които вербалните и невербалните средства
се противопоставят едно на друго ; (11) невербалните средства за
комуникация са свързани с емоционалната интелигентност на човека,
която се превръща във водеща през 21 век.
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Каквито и да са различията на вербални и невербални средства в
поведението на всеки професионалист, те са част от послание, което
трябва да бъде разчетено правилно. Взаимовръзката на вербални и
невербални средства прави поведението на личността, по-сигурно и
убедително, особено в сферата на преподаването.
Каква е връзката на естествения език и невербалните послания
на преподавателя във висшето училище и в частност при обучението
на студенти-педагози?
Всяко словесно послание на преподавателя се съпътства от
езика на тялото. Самото мислене на участниците, казано с думите на
Пиер Бурдийо е „отелесено мислене“ (Бурдийо 1997), когато тялото
изпреварва словото. Разминаването между самочувствието, което
демонстрира преподавателят и безпомощността на мисленето може
да го поставя в гротескова и пародийна ситуация. Невербалното
присъствие на преподавателя обаче може да създава цяла история в
мисленето на студентите и да я превърне в незабравимо преживяване.
Вълнението на преподавателя, неговата отдаденост на идеи и каузи
най-лесно могат да бъдат почувствани чрез автентичността на
жестовете.
Не са добре проучени механизмите на властта върху жестовете
на преподавателите, които обаче са явни в съзнанието на студентите.
Част от тях те приемат като заплаха и потенциално наказание.
Негативизмът на повечето жестове доминира в сравнение с
одобрението и поощрението.
Неадекватното разчитане на невербалното послание може да
се превърне в повод за конфликт между преподаватели и студенти.
Неавтентичността на поведението на преподавателя най-лесно
може да бъде почувствана в невербалното послание. Разминаването
между думите и делата на преподавателя не остава незабелязано от
студентите, дори когато ги хвалят.
Невербалната семиотика в контекста на висшето училище
получава нов тласък в своето развитие с навлизането на новите
информационни технологии, доколкото се създава нова „хетерогенна
двойка“ (Чалъков 1997) от “човек и машина“. В съвременното
преподаване тази тенденция ще се разширява при навлизането на
дистанционен и смесен тип обучение. Трудно е на този етап да се
152

предвидят последствията за вербалното и за невербално поведение
на всички участници в образователния процес. Сигурно е обаче, че
невербалните средства, среда и ресурси ще завзема нови области
във висшето училище.
Емпирично изследване и анализ на резултатите от него
Емпиричното изследване е проведено със 110 студенти,
обучаващи се в професионално направление „Педагогика“.
Използвана е онлайн анкета със следните акценти: (1) Въпроси,
свързани с мястото и предназначението на „невербалната
семиотика“ като част от семиотичното познание, както и с връзката
ѝ с педагогическото такова; (2) Въпроси, свързани със същността,
характеристики, класификации на невербалните средства като
система от знаци, сигнали, жестове на тялото и неговия своеобразен
автентичен „език“ при педагогическите специалисти; (3) Въпроси,
свързани с взаимовръзката „вербални-невербални средства“ в
обучението на студенти-педагози; (4) Релационни зависимости
между невербално поведение – общуване, невербално поведение –
обучение, невербално поведение – организационна култура в
професионален педагогически контекст.
В отговорите на студентите повече от половината – 53.62%,
са категорични, че невербалните средства в професионалното
поведение на педагогическите специалисти са съпътстващи, но не
и надграждащи – 28.99% или самостоятелни средства – 17.39% за
лична и социална експресия.
Само 15.94% от респондентите намират, че невербалните
средства са манипулативни по своята същност. В значима част
от отговорите – 71.01% преобладава мнението, че невербалното
поведение е автентично по своето предназначение. Невъзможността
неречевото поведение на човешкото тяло да бъде имитирано е трайна
нагласа в отговорите на анкетираните, което съвпада с теоретичното
допускане.
Твърде забележими са знаците и сигналите (76.81%),
реализирани с невербални средства в професионалното поведение
на педагогическите специалисти е отговорът, който доминира, в
сравнение с останалите предположения в анкетната карта. Прави
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впечатление, че са 0% процента отговорите на респондентите,
които биха определили невербалните средства като „натрапчиви“,
независимо от факта, че много от преподавателите имат агресивно
и неадекватно жестово поведение.
Познаването на невербалните средства за общуване е
„необходимо“ (44.93%), „задължително“ (24.64%), „препоръчително“
(26.09%) е класацията в отговорите на анкетираните студенти.
Изравняването на факторите „задължително“ и „препоръчително“
в отговорите на респондентите едва ли е случайно. Два пъти повисок е процентът обаче на задължаващия характер, който носи
невербалното професионално поведение, предвид спецификата на
учителския труд, оценяван перманентно в публичното социално
пространство.
Повечето от студентите (47.83%) предпочитат невербалната
семиотика да бъде част от педагогическото общуване като наука или
научен дял и едва 13.04% предпочитат това да е „семиотиката“ като
наука за знаковите системи, която е сравнително нова такава. Значим
е процентът (34.78%) на респондентите, които не могат да оценят
този теоретичен казус, което говори за непознаване на проблема.
Невербалните сигнали могат да подчертаят или да поставят
ударение върху вербалното послание – 34.78% е доминиращият
отговор на студентите. Всички останали посочени предложения
като повторение, противоречие, заместване в релацията „словеснонесловесно поведение“ не надхвърлят 10-15%.
Желание „дискретно да предадеш очакванията си чрез
невербални сигнали, за да повлияеш на поведението на другия“ е
водещ в отговорите на анкетираните (65.22%), което насочва към
етика и етикеция на невербалното професионално поведение.
Невербалната комуникация трудно може да промени обучението
във висшето училище (според 37.68% от анкетираните), може
обаче да променя неговата организационната култура (40.58%) и
по някакъв начин да направи опит да повлияе върху управлението
на конфликтите (27.54%) са водещите акценти в отговорите на
респондентите, което отговаря на реална ситуация в училище.
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Заключение
На теоретично равнище изследването на невербалната
семиотика във висшето училище е условие за развитие в този дял
на семиотичното познание и прецизиране на научни термини със
спорен и нееднозначен характер на този етап. Невербалните знаци,
сигнали, ресурси форматират същността на невербалната семиотика
като наука и процес.
В институционалния контекст на висшето училище тя навлиза
с бързи темпове и много по-категорично от всяка друга социална и
професионална област. Семиотичното познание позволява да бъдем
много по-категорични за силата на невербалното послание във
всички негови аспекти.
На практическо равнище изследването на невербалното
присъствие на преподавателя е възможност да се оптимизира
неговата професионалната дейност, доколкото съществува:
– нова социална, историческа и културна ситуация, която
трайно променя невербалното поведение на преподавател и
студенти;
– различни позиции на невербалните средства, които могат
да променят, акцентират или се конфронтират с вербалните
средства за изразяване на преподавателя;
– възможност за адекватно разчитане на невербално поведение
на преподавателя с цел усъвършенстване на неговата пряка
професионална дейност;
– акцентиране върху професионалното невербално послание
в поведението на педагогическите специалисти като
автентично и влияещо върху цялостната организационна
култура във висшето училище.
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ВИЗУАЛНА ПЕДАГОГИЧЕСКА КОМУНИКАЦИЯ
В УСЛОВИЯ НА КРИЗА: ДОБРИ ПРАКТИКИ ОТ
ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ В УНИБИТ, СОФИЯ
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Резюме: В доклада се представят добри практики от неприсъственото,
виртуално обучение на студенти в УниБИТ по време на летния семестър
на академичната 2019/2020 г. Те са апробирани в условия на санитарна
изолация заради Covid-19 чрез електронната платформа Moodle и
видео приложението Google meet. Описаните практики са свързани с
преподаването на учебни дисциплини по религия и на „Социална история“
и засягат традиционни методи на обучение като лекция, колоквиум,
самостоятелна работа и тестово диагностициране. Резултатите от
визуалната комуникация са сравнени с тези от аудиторното обучение.
Ключови думи: виртуална среда, дистанционно обучение, социална
изолация, университет, COVID-19

VISUAL PEDAGOGICAL COMMUNICATION IN CRISIS:
BEST PRACTICES FROM THE DISTANCE LEARNING
AT THE SULSIT, SOFIA
Prof. Georgeta Nazarska, PhD
Assistant Professor Svetla Shapkalova, PhD
SULSIT
Abstract: The paper presents best practices from the distance virtual
training of students at the SULSIT during the summer semester of the academic
year 2019/2020. They were tested in conditions of sanitary isolation due to
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COVID-19 through the Moodle electronic platform and the Google meet
video application. The described practices are related to the teaching of
Religion and Social History and concern traditional teaching methods such as
lecture, colloquium, field work, and test diagnostics. The results of the visual
communication are compared with those of the classroom training.
Key words: virtual environment, distance learning, social isolation,
university, COVID-19

Увод
Пандемията от COVID-19, обхванала през март 2020 г. голяма
част от Азия и Европа, стана причина страните членки на ЕС да въведат
извънредно положение и да предприемат социално дистанциране на
населението си. Наред със затворените граници, търговски обекти,
културни интитуции и увеселителни заведения, беше забранено
провеждането на масови събития; държавната администрация
премина на работа с намалено присъствие. Образователният сектор
се оказа основно засегнат от санитарната ситуация. По указание
на МОН и МК, издигнали в приоритет здравето на персонала си,
образователните институции преминаха към неприсъствен режим и
се ориентираха към учене от разстояние с използване на системи за
електронно обучение, аудио и тв канали и др.
Повечето университети посрещнаха кризата от COVID-19 с
наличие на институционален, технологичен и административен
капацитет, имайки значителен опит в различни форми на
дистанционно обучение и обновявайки постоянно през последното
десетилетие своята техническа и материална база. Това се отнася и до
УниБИТ, който бързо реорганизира учебния си процес: въведе ново
учебно разписание, създаде намиращи се в постоянна комуникация
онлайн групи по институционални звена, прехвърли за два дни след
13.03.2020 г. цялото обучение в собствената електронната платформа
Moodle, подпомагана от видео приложението Google meet, от
служебната електронна поща на всички студенти и преподаватели
и от създадените адхок групи в социалните мрежи Viber и Facebook.
За разлика от Ilias, която УниБИТ използва през последните десет
години в дистанционното обучение, електронната платформа
Moodle се оказа лесна за разучаване и удобна за употреба. В рамките
на два дни преподавателите и студентите успешно преминаха
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съответния инструктаж, виртуалните курсове в платформата бяха
структурирани и снабдени с ресурси, според учебния график започна
обучение в реална среда. Платформата е съставена от модули, които
могат да се форматират и пренареждат, тя позволява качване на
разнообразни електронни ресурси (текстови, мултумедийни, видео
и аудио файлове) и връзки към аудио и видео уеб портали, създаване
на вариативни тестове, работа в онлайн среда (чрез чат, виртуална
класна стая, онлайн проверка и оценка) и др.
Тук ще бъде обобщен нашият опит за виртуално обучение по
няколко учебни дисцилини през приключилия летен семестър (мартюли 2020 г.): „Социална история на България“ (СИБ), „История
на религиозните деноминации“ (ИРДБ) и „Празничен календар“
(ПК) в ОКС „бакалавър“, и „Културно наследство на етническите
малцинства в България“ (КН-ЕМБ) в ОКС „магистър“.
1. Трансформация на аудиторните и извънаудиторните
форми на обучение
Неприсъственото виртуално обучение наложи трансформация
на част от утвърдените аудиторни и извънаудиторни форми в
академична среда. Лекциите и семинарите преминаха изцяло
на конферентна връзка чрез Google meet, а в тях много повече се
акцентираше на мултимедийното презентиране и на включването на
разнообразни уеб ресурси, достъпни във виртуална среда (You tube,
дигитални библиотеки, репозиториуми на архиви, музеи, библиотеки
и др.), като по този начин стана възможно да се направят поубедителни сравнения, да се получи непосредствена информация и
да се формират знания и отношения по сетивен път. Така, например,
в лекционния курс по ИРДБ беше презенирана религиозна музика
на православните, католиците, арменците и евреите в изпълнение
на известни музиканти и формации, достъпна в известни музикални
уеб канали. Много успешно се проведе семинарното занятие, целящо
да затвърди знания за християнството и неговото утвърждаване
като световна религия. Това стана чрез откъси от игрални филми
(„Страстите Христови“, „Седем“ и др.), също налични в You tube,
които бяха анализирани и съпоставени с учебна цел, с търсене на
аналогии в художествената литература. Всички тези „аудиторни“
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(използваме понятието с голяма доза условност) методи бяха
допълвани с многобройните електронни и книжни ресурси (в pdf,
mobi или epub формат), с които преподавателят редовно захранваше
отделните модули в електронния портал.
Интересна
промяна
претърпя
провежданата
иначе
извънаудиторно еднодневна колективна теренна работа по КНЕМБ в магистърска програма „Историческо наследство и културно
институции“. Тя е посветена на еврейското културно наследство
в градска среда, търси неговите следи и присъствие и оценява
съхраняването и състоянието му. Практикумът беше трансформиран
от групов в индивидуален и му бяха зададени нови цели:
придобиване на умения за работа с дигитални ресурси, за търсене
на информация, за наблюдателност и критично мислене. Важно е да
се отбележи неговото преформатиране от присъствен във виртуален.
За целта бяха използвани възможностите на приложението Google
maps (формат 3D) и на уеб сайта „Наследството на София“
(Наследството). Попълнените типови работи карти бяха използвани
за оценка на знанията на студентите, а след това резултатите от
теренната работа – коментирани под формата на групова беседа. В
сравнение с предишни години се констатира по-висока активност
и голяма самостоятелност на студентите, вкл. формулиране на
различни тези и техния сблъсък в проведената дискусия.
2. Използване на методи за проверка и оценка на знанията,
уменията, компетенциите и отношенията
Елекронната платформа Moodle дава възможности за бърза
обратна връзка, лесно оценяване и работа с електронни протоколи.
Това позволи голяма част от съществуващите тестове на книжен
носител да бъдат превърнати във виртуални, и то с възможност за
ограничаване времето за попълване, самооценяване, научаване на
верните отговори, получаване на средна оценка от всички успешни
опити и др. Това даде възможност не само за по-справедливо
оценяване, но и за самоусъвършенстване на студентите, искащи да
постигнат по-висок резултат.
Чрез специални елементи на платформата бяха зададени,
проверени и коментирани редица семестриални задачи – анкети,
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интервюта, анализи и др. Голяма част от обучаемите адмирираха
тази форма, осигуряваща индивидуална работа на преподавателя
със студента и развиване и профилиране на неговите умения.
Диалогичността и бързината на платформата (и особено на чата)
бяха високо оценени.
Много полезен смятаме опита си от проведения колоквиум по
СИБ. Принципно студентите в края на семестъра правят писмен
заключителен (изходящ) тест. Този път по тяхна нициатива се взе
решение за промяна на формата. Макар колоквиумът да е от найстарите методи, използвани в академична среда, той не е загубил и
днес своите предимства – диалогичност, динамичност и възможност
за кратко време да бъдат оценени много хора. Към това беше прибавен
състезателен елемент. Избрана беше актуалната за пандемичната
обстановка тема „Здравеопазване, епидемични и социални болести
в България през ХІХ-ХХ в.“, а основата за подготовка стана
известна монография (Даскалов 2005). Курсът беше разделен на
два екипа, на които бяха дадени за прочит части от електронното
издание на визираната монография. Екипите трябваше колективно
да съставят резюме на своя текст (до 3 стр.), което да си разменят по
електронните пощи, а след това да формулират по три въпроса към
съперниците. Колоквиумът протече в 2 академични ч. с регламент
на „разменено домакинство“: последователно задаване на трите
въпроса и екипни блиц отговори в рамките на 30 мин. и дискусия
от 15 мин. Ролята на преподавателя беше да следи спазването на
регламената и на времето и да дава думата. В резултат се постигна
несрещано в последните 11 г. активизиране, разгорещена дискусия,
нережисирана състезателност, добра екипност и солидарност.
Отчитаме също така много доброто упражняване в четене,
резюмиране и публична реч, както и усвоените (не само базови, но и
надграждащи) знания за миналото на болестите (вкл. епидемичните)
в страната, за историята на родното здравеопазване и санитарни
грижи. Смятаме, че пандемичната ситуация (парадоксално)
допринесе изключително много нашите студенти да разберат
проблемното поле на социалната история и да направят нужните
паралели със сегашните държавни и здравни политики в сектора.
Удовлетворени сме, че по индиректен път внушихме какво означава
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„информирано гражданско поведение“ – водеща идея на обучението
по гражданско образование.
Последната ни добра практика е свързана с обучението по ИРДБ
и ПК. Обикновено допускането до изпит по ИРДБ е под формата
на изходящ тест с отворени и затворени въпроси. Предвид новите
условия на преподаване и също така наличието на студенти със
специални образователни потребности (СОП) във ІІ курс, вместо
традиционния метод беше използван алтернативен – цялостно и
самостоятелно попълване на задачи в електронно издание на учебна
тетрадка (Назърска, Шапкалова 2020). Тя е нов учебен ресурс,
съставен от двамата автори, който допълва и разширява лекционния
цикъл по споменатите две учебни дисциплини, преподавани в един
и същи семестър като задължителна и избираема. Изцяло базирана
на идеята за интерактивно обучение, тя съдържа множество
многообразни методични работни листове и е предназначена за
самостоятелна работа. След проверката на решените задачи се
установява, че апробирането ѝ е успешно, а педагогическата
комуникация във виртуална среда е била ефективна. Студентите
са се справили по-добре от очакваното, макар през годините да
сме се убедили, че богословските знания (особено религиозната
догматика) са трудна за овладяване материя. При решените
задачи проличават акуратност, интерес и удоволствие от работата,
търсене на допълнителна информация от Интернет и качените
на електронната платформа източници. В богословската част са
допусали по-малко грешки и пропуски, отколкото в историческата,
където се изискват точни познания за лица, събития и процеси.
Курсът като цяло и отделни студенти със СОП показват много
добра успеваемост, а „входът“ към изпита се оказва безпроблемен,
за разлика от предишни учебни години. Учебната тетрадка, като
методичното помагало, ще бъде отпечатана и на хартиен носител и
ще се използва в бъдещото обучение.
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Заключение
Обобщавайки опита си през изминалите месеци, смятаме,
че дистанционното обучение във виртуална среда има своите
несъмнени предимства за студентите: установява се завишена
мотивация, продиктувана от интереса на поколението, боравещо
свободно с ИКТ; наблюдава се по-висока посещаемост на занятията
вследствие възможностите за достъп чрез персонален компютър,
мобилен телефон, айпад и др., като особено активни са магистрите;
за сметка на времето за физическо придвижване се откриват повече
възможности за самоподготовка и решаване на самостоятелни
задачи; констатира се по-добра успеваемост на студентите със СОП,
вероятно заради индивидуалната работа и липсата на психологически
дразнители в учебна обстановка. От гледна точка на преподаването
виртуалната среда улеснява адаптирането на учебното съдържание
към потребностите на даден курс и конкретните нужди на
участниците; предпоставя създаване на вариации на традиционите
форми и методи за обучение, проверка и оценка; съдейства за
пренасяне на интерактивните форми във виртуален вариант; дава
възможност за повече нагледност и провеждане на дискусии;
индивидуализира и усъвършенства оценяването; създава и развива
технологичната и информационна грамотност на преподавателите
(търсене на информация и ресурси, тяхната критическо възприемане
и оценка); спестява част от техните физически и психически усилия.
От друга страна обаче, академичното обучение (неприсъствено
и изнесено) в Интернет среща редица предизвикателства. На
макроравнище това са образователните неравенства вследствие
нисък материален статус и периферно местоживеене. Някои от
нашите студенти нямат собствени компютри или смартфони, а в
малките градове и села, където прекараха социалната изолация,
основните културни институции (като читалищата) бяха
затворени. Други ползват бавен (евтин) Интернет, който им пречи
в подготовката и им създава комплекси в съпоставка с техни
колеги. На второ място, самите обучаеми споделят желанието си
за мотивиране чрез лично и непосредствено общуване с колегите
и преподавателите и впечатлението, че усамотяването действа
негативно на концентрацията и психиката им. Немаловажна пречка
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се оказват навиците на учене в присъствен режим – практиката да
се планира изпълнението на всички задачи в края на семестъра. В
противовес на това електронната платформата изисква ежедневна
работа без отлагане, забавяне и забравяне. Това рефлектира в пониска успеваемост на първите тестове и задачи.
В основната си част нашите констатации съвпадат с
направените адхок проучвания в българска и международна среда
(Гетова 2020; World Bank 2020; Holubiyi, Radi 2020). Бъдещото
развитие на пандемията вероятно ще ни даде нови възможности за
педагогически анализ и диагностика.
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ВИЗУАЛИЗАЦИЯТА В ОБУЧЕНИЕТО
ПО СПЕЦИАЛИЗИРАН БЪЛГАРСКИ ЕЗИК
старши преподавател Йорданка Стефанова
МУ „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна
jordankastefanova@abv.bg
Резюме: Организацията на обучителния процес е индивидуален
избор на всеки преподавател. Спецификата на учебната дисциплина и
личностните характеристики на обучаваните са двата ключови фактора
с най-голяма значимост и влияние при реализирането на конкретна учебна
ситуация. Настоящият доклад представя практически стимули, базирани
върху визуализацията при обучението по специализиран български език
на чуждестранни студенти стоматолози в курса по Терминология и
комуникация в денталната практика. Предимствата на визуалните
стимули пред текстовия фонд са емоционалната реакция и скоростта
на възприятие. Адаптирането на учебното съдържание към визуализация
залага както на използването на готови ресурси, така и на създаването на
нови. Акцентът при визуалните стимули е върху ключовите инфокарти,
като аналог на мисловните карти на Бюзан, съобразени с естеството на
обучителния процес.
Ключови думи: обучение, стимули, визуализация, ключови инфокарти,
дентална терминология, диалог.

THE VISUALIZATION IN THE TEACHING
OF SPECIALIZED BULGARIAN LANGUAGE
senior lecturer Yordanka Stefanova
Varna Medical University Prof. Dr. Paraskev Stoyanov
Abstract: The organization of the learning process is an individual choice
for every teacher. The specificity of the discipline and the personal characteristics
of the students are the two key factors with the greatest significance and influence
in the realization of a specific learning situation.
This report presents practical incentives based on the visualization in
the teaching of Bulgarian language to foreign dental students in the course
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Terminology and Communication in Dental Practice. The advantages of
the visual stimuli over the text are the emotional reaction and the speed of
perception. Adapting the learning content to visualization relies both on the use
of ready-made resources and on the creation of new images. The emphasis in the
visual stimuli is on the key infocards as analogous to Buzan’s mind maps while
taking into consideration the nature of the learning process.
Key words: training, stimuli, visualization, key infocards, dental
terminology, dialogue

Организацията на обучителния процес е индивидуален избор на
всеки преподавател. Преподаването като образователен акт включва
професионални дейности като планиране, осъществяване, оценяване
и контролиране и постигане на очакван резултат. Спецификата на
учебната дисциплина и личностните характеристики на обучаващите
се са двата ключови фактора с най-голяма значимост и влияние
при реализирането на конкретна учебна ситуация. Настоящият
доклад споделя практика за продуциране на стимули, базирани
върху визуализацията като комуникативен код при обучението по
български език на чуждестранни студенти стоматолози в курса по
Терминология и комуникация в денталната практика. Декодирането
на визуалните стимули ги трансформира в ресурси, необходими на
студентите за успешна комуникация с пациентите в денталната им
практика.
Споменатата учебна дисциплина е заложена в учебния план за
трети курс на чуждестранните студенти от специалност Дентална
медицина в МУ – Варна. Цялостното езиково обучение на студентите
е с продължителност три години, като първите две години изучават
общ български език, а третата – специализиран език. Тясната
профилираност на специалността изисква езиковото обучение
третата година да е насочено по оста дентален лекар – пациент
и специализирана комуникация в денталната практика. Акцентни
компоненти в курса са терминологичната лексика и денталният
диалог.
Резултатността на специализираното езиково обучение зависи
от учебния стил, който от своя страна е свързан с учебната стратегия
в процеса езикоусвояването. Ян Вермунт обособява четири учебни
стила (Вермунт 1994):
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• ненасочен учебен стил, кореспондиращ с обработващи
стратегии;
• стил, насочен към репродукция, кореспондиращ с
регулиращи стратегии;
• стил, насочен към приложение, кореспондиращ с умствени
модели на учене;
• стил, насочен към значение, кореспондиращ с учебни
ориентации.
Сам по себе си всеки от изброените стилове е достатъчно
адекватен и приложим за нуждите на специализираното езиково
обучение в определен работен етап. Цялостната учебна ситуация и
работа с чуждестранни студенти, които снемат, освен персонални
особености, и културологични различия, налага комбиниране
на заявените стилове и съответните стратегии за постигане на
успеваемост в обучителния процес. Гъвкавостта на преподавателя
е характеристика, която има ключово значение в цялостния модел
на обучението.
Спецификата на специализираното обучение и комуникативната
насоченост на учебната дисциплина налагат продуцирането на
стимули, свързани с визуалната комуникация. Предимствата на
визуалните стимули пред текстовия фонд са емоционалната реакция
и скоростта на възприятие. Човешкият мозък възприема 90% от
информацията чрез зрението. Той запомня до 80% от визуалната
информация, 20% от прочетената и едва 10% от чутата информация.
Визуализациите са по-директният начин за комуникация.
Адаптирането на учебното съдържание към визуализация залага
както на използването на готови ресурси, така и на създаването на
нови изображения, експлицитно заявени в учебника, обслужващ
съответната дисциплина. Организацията на учебника е подчинена на
надграждане, усъвършенстване и доразвиване на речевото поведение
и комуникативната компетентност на студентите стоматолози. Той е
структуриран в три раздела – предклиничен практикум, клиничен
практикум и комуникативен практикум. Целта на предклиничния
практикум е да изгради терминологичната основа, върху която
последващите раздели да надградят и развият комуникативните
способности на студентите за прилагане в денталната практика.
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Клиничният практикум въвежда терминологична и специална
лексика, съотнасяща се към ключови дентални заболявания,
конкретен стоматологичен проблем или дентална манипулация.
Фундаментът на комуникативния практикум е диалогът в
денталната практика. Спецификата на денталната комуникация,
налагайки диалогичната форма като основна при общуването в
стоматологичната практика, обособява два етапа.
Първият етап започва с изграждането на речеви умения,
свързани с комуникативен материал по отношение на денталния
диалог – етикетни реплики, въпросителни изречения, императиви,
отрицателни изречения, трансформиране на терминологични
изрази в общоупотребими, елиптични изречения и др. Работата
се фиксира върху отделните структурни части на денталния
диалог. Вторият етап залага на конкретни ситуации от денталната
практика и разработването на речеви стратегии, свързани с тях.
Стимулите, използвани в курса на обучение, се базират на схеми и
изображения, които са ключови визуални кодове при декодирането
на специализирания дентален материал. В учебната ситуация те
се използват както в чист вид, само схема или само изображение,
така и в комбинация. Акцентът при визуалните ресурси са
ключовите инфокарти, като аналог на мисловните карти на Бюзан,
но съобразени с естеството на учебния контекст. Идеята е чрез
визуализация на конкретния специализиран текст да се постигне
усвояване и запаметяване на натрупания лексикален и синтактичен
фонд за развитие и надграждане на комуникативните умения по оста
дентален лекар – пациент. Бюзан достатъчно детайлно обяснява
принципа на създаване на мисловните карти. При стартирането
на курса студентите нямат представа за мисловни карта или за
употребата на мнемокарти, единици от тях споделят, че са използвали
флашкарти при изучаването на чужд език за запаметяване на думи. В
началото на студентите се представи работен модел за създаване на
мисловна карта, съобразен с препоръките на Бюзан. Проблемът е, че
създаването на подобни карти в условията на времевата ограниченост
на академичния час е невъзможно. Това наложи трансформация на
модела, при която акцентът беше обработването на информацията.
Естеството на работа изисква студентите да се запознаят с текста
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чрез четене и превеждане на непознатите думи, след което да го
възприемат и осмислят в неговата цялостност и завършеност. При
финализирането на процеса те създават карти към съответната
тема с центриран ключов езиков конструкт, обект на информиране и
опорни направления, които синтезират основна информация за него,
извлечена от конкретния текст, с които са работили. Създаденият
модел е изчистен и олекотен, но изключително продуктивен при
селектиране на речниковия фонд. С оглед на функционалната ѝ
насоченост я назовахме ключова инфокарта. Ключова, защото се
използва като ключ към дадена речева ситуация, инфокарта, защото
съдържа основата информацията за конкретна речева ситуация.
Продуцирането на ключова инфокарта дава възможност да се
възпроизвежда основната информация, необходима за успешна
комуникация и се оказа добра практика както при изграждане, така
и при надграждане на речевите умения. Студентите създават такива
карти след всяка урочна единица. Ключовите инфокарти (Фиг.1), с
оглед на ексцерпирания материал, могат да се обособят в следните
групи:
Ø по семантичен признак:
• инфокарти, експлициращи заболявания;
• инфокарти, експлициращи манипулации;
• инфокарти, експлициращи диалогови реплики.
Ø по граматичен признак:
• инфокарти за глаголни връзки;
• инфокарти за въпросителни изречения;
• инфокарти за императиви.
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Фигура 1. Ключови инфокарти
Посочените примери илюстрират инфокарти, изготвени от
студенти в работна ситуация.
Съдържателният план на ключовите инфокарти включва
центрирано понятие и опорни направления. Центрираното понятие
може да бъде заболяване, манипулация, инструкции за дентален
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проблеми и др. Опорните направления изясняват поставения проблем
чрез информация, извлечена от текста, изразена чрез ключови думи,
словосъчетания или максимално кратки и изчистени изречения.
Много често студентите поставят между центрираното понятие
и опорното направление глаголна връзка, която е необходима,
за да добие цялостност и завършеност речевият продукт. Други
предпочитат отделно да направят карта за глаголните връзки и
тяхното предназначение и употреба. Създаването на инфокартата не е
константно явление. Идеята е студентите да изработят собствен стил за
визуализиране на информация, адекватен на модела им на учене. Има
студенти, които предпочитат линейната пред лъчистата визуализация
на информацията (Фиг. 2). Това предпочитание е следствие на
персоналните им особености при възприемането на информацията:

Фигура 2. Линейна визуализация на информацията
При картоизработването се използват изображения и цвят като
структуриращи визуални кодове:
• изображения: използването на снимки и картини е
препоръчително, но не задължително. Проигравани са
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варианти при предварително заявена тема или при работа
извън академичния час инфокартите да бъдат допълнени
с изображения. Като съставна част от инфокартата те
изпълняват балансираща функция между визуалните и
езиковите умения и подобряват зрителнте възприятия.
• цвят: употребата на цвета се наложи от самите студенти.
Много бързо след работа с картите извън часа те започнаха
да използват цветове при картографирането. Цветовете
стимулират паметта и правят по-атрактивна визуализацията.
Посочените примери показват инфокарта в началото на
обучението и съответно инфокарта след няколко занятия (Фиг. 3).

Фигура 3. Инфокарта в началото на обучението
и след няколко занятия
173

Ключовите инфокарти не бяха замислени като амбициозен
проект, но се оказаха добро помощно средство за езикоусвояването.
Студентите споделиха, че разчитат на тях, освен за изучаването
на терминологията и структурирането на денталния диалог и
за подготовката за изпити, също и за прилагането им при други
учебни дисциплини. От визуален стимул те се превърнаха във
визуален ресурс. Визуализацията в обучението по специализиран
български език залага и на други стимули като филми, представящи
реални дентални ситуации; структуриране на диалог по филм,
експлициращ невербална стоматологична ситуация; учебна
платформа Blackboard; създаване на дентална речева ситуация по
илюстративен материал; профилирани презентации с диалогична
насоченост и др. Наблюденията върху работата на студентите
в процеса на разработване на инфокарти и техните мнения дават
възможност да се направят следните изводи:
Ø инфокартите помагат за извличане, запомняне и
възпроизвеждане на учебна информация;
Ø развиват и надграждат
речевата компетентност и
комуникативните умения на студентите;
Ø работят като ключ за създаване на комуникативни ситуации
от денталната практика;
Ø прилагат се и по други учебни дисциплини.
Библиография:
Бюзан, Т. (2010). Твоят ум може всичко. София: Софтпрес.
Шопов, Т. (2010). Педагогика на езика. София: Унив. изд. „Св.
Климент Охридски“
Шопов, Т. (2012). И даде човекът имена. София: Унив. изд. „Св.
Климент Охридски“.
Шопов, Т., Софрониева, Ек. (2018). Всичко да става за поука.
София: Унив. изд. „Св. Климент Охридски“.
Vermunt, J. (1994). Inventory of learning styles in higher education.
Scoring key for the inventory of learning styles in higher education.
Tilburd: Tilburd University.
174

МУЛТИМОДАЛНА ПЕДАГОГИЧЕСКА КОМУНИКАЦИЯ
В ПРИОБЩАВАЩОТО ОБРАЗОВАНИЕ
доц. д-р Евгения Тополска
ВТУ „Св. св. Кирил и Методий” – Филиал Враца
etopolska@abv.bg
Резюме: В доклада се представя и анализира същността на
мулимодалната педагогическа комуникация като предпоставка за успешен
образователен процес, който осигурява качествено образование за всяко
дете или ученик. Различността в обучаемите е предизвикателство
за учителя в детската градина или училището. Настоящият доклад
предлага идеи за оптимизиране на педагогическата комуникация с
различни обучаеми, като се базира на различната водеща модалност.
Представени са идеи за мултимодална педагогическа комуникация въз
основа на модела VARC.
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MULTIMODAL PEDAGOGICAL COMMUNICATION
IN INCLUSIVE EDUCATION
Assoc. Prof. Evgeniya Topolska PhD
St Cyril and St Methodius University of Veliko Turnovo – Vratsa Branch
Abstract: The report presents and analyzes the essence of multimodal
pedagogical communication as a prerequisite for a successful educational
process that provides quality education for every child or student. Student
diversity is a challenge for the kindergarten or school teacher. This article
proposes ideas for optimizing pedagogical communication with different
learners, based on different leading modality. Ideas for multimodal pedagogical
communication based on the VARC model are presented.
Keywords: modality, multimodal pedagogical communication, inclusive
education
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Увод
В специализираната педагогическа литература педагогическата
комуникация се дефинира като процес на общуване, взаимовръзка,
сътрудничество на основата на приемане, преработване и
предаване на информация, личностен смисъл и ценностни
отношения (Троянская 2011: 148). Специфичните особености на
педагогическата комуникация се определят от ораторските изяви на
учителя; аудиторията; съчетанието на диалогични и монологични
методи; вербални и невербални похвати за привличане вниманието
на децата/учениците; осъществяването на контрол върху резултатите
от реторическата дейност на учителя и др. (Тоцева 2011)
Педагогическата комуникация е съществен компонент в
образователния процес. Концептът “педагогическа комуникация” има
широк обхват и включва различни субекти. Както посочва Я.Тоцева,
педагогическата комуникация протича в хода на регламентираните
ораторски изяви на учителя, които са пряко свързани с
образователния процес и на нерегламентираните ораторски изяви
на учителя сред колегиална (учителска) среда, на родителска среща
и пред обществеността (Тоцева 2011). В условията на приобщаващо
образование педагогическата комуникация е част от педагогическата
подкрепа. Педагогическата комуникация в рамките на общата
подкрепа се отнася до общуване, взаимовръзка и сътрудничество,
приемане, преработване и предаване на информация между учителя,
детето/ученика, другите педагогически специалисти в детската
градина/училището и родителите. Педагогическата комуникация в
рамките на допълнителната подкрепа освен изброеното общуване и
сътрудничество в рамките на общата подкрепа включва и това, което
се реализира с ресурсни учители, психолози и други специалисти
в зависимост от плана за допълнителна подкрепа. От изброеното
става ясно, че педагогическата комуникация в приобщаващото
образование е многопосочна. Педагогът взаимодейства с различни
субекти в условията на приобщаващо образование и с всеки един
от тях педагогическата комуникация има своя специфика. В този
смисъл ограничаваме рамките на настоящото проучване и ще
анализираме педагогическата комуникация между учителя и детето/
ученика в условията на приобщаващо образование.
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Специфики на мултимодалността и нейното място в
педагогическата комуникация
Наредбата за приобщаващо образование регламентира да
се осигури качествено образование за всяко дете и ученик. За да
се постигне тази цел е изключително важно педагогическата
комуникация да бъде съобразена с различните образователни
потребности на деца и ученици, техните различни стилове на
учене, за да може да осигури осмислено и ефективно педагогическо
взаимодействие.
Като първоначална теза в изложението ще цитираме Каръл
Комлинсън: “Един от основните проблеми, с които се сблъскваме в
класната стая и който затруднява нашата способност да преподаваме
успешно и както бихме искали, е голямото многообразие от
учащи се, които са около нас ежедневно. Те са зрели или незрели
за възрастта си. Те получават прекалено голяма подкрепа вкъщи
или изобщо не получават никаква. Те се вълнуват приятно от
училището или са ужасени от него…Нашите ученици идват при нас
с редица предизвикателства: физически, когнитивни, емоционални
и икономически.” (Томлинсън 2018: 9). Това многообразие, за
което пише К. Комлинсън, е фактор, който се наблюдава във всяко
училище или детска градина. Многообразието в класната стая или
групата в детската градина се дължи на различни причини. Без да
се задълбочаваме в тази безкрайна тема, ще отбележим, че една от
причините за това многообразие при обучаемите в образователната
институция е различната водеща модалност.
Модалността е психологическа категория и се отнася до
качествена принадлежност на едно явление към специфична сетивна
област на възприятието. В широк смисъл за различна модалност се
говори във връзка с психични явления, притежаващи принципно
различни качествени характеристики (Речник по психология
1989: 282). Според J. Murray (Murray 2013) и С. Димитрова
(Димитрова 2016) в най-общ смисъл мултимодалността е теория
на комуникацията и социалната семиотика. Мултимодалността
в комуникацията се реализира посредством модалностите, които
се използват при създаване на съобщение: текстови, звукови,
лингвистични, пространствени, визуални. Мултимодалността се
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проявява чрез включване на няколко модуса. Комбинацията между
различните модуси или елементи влияе върху начина, по който
мултимодалността влияе върху комуникативната ситуация или
възможността да се повиши възприемането на идея от аудиторията.
G. Kress смята, че комуникацията е мултимодална (Kress 2010).
Един от първите изследователи на мултимодалната комуникация
през 70-те години на миналия век е A. Scheflen. Изучавайки
сложната система от невербални средства в рамките на диалога и
конфигурацията на човешкото тяло, A. Scheflen пише за “модалност
на комуникацията” (Scheflen 1972: 230).
Според R. Schmitt мултимодалната комуникация е процес,
неразделно свързан с невербалните компоненти в общуването и
състоящ се от съвкупност от много модалности, имащи за цел да
дадат определено социално значение на конкретната ситуация.
Към тези модалности се отнасят вербалност, прозодия (фонация),
мимика, жестове, поза на комуникиращите, при това човешкото
тяло може да бъде и инструмент, и едновременно с това централен
ресурс на всички нива на модалност (Schmitt 2004: 31-34).
Мултимодалната комуникация се основава на включеност
на сензорните системи, което обуславя пълнота на сигнали и
информация. Мултимодалната комуникация в образователния
процес се опира на приложение на мултисензорния принцип.
Включването на повече анализатори в комуникацията увеличава
възможността за обмен на информация между учителя и децата/
учениците.
През 1992 г. N.Fleming и C. Mills анализират сетивната
модалност при обработка на информация или образователно
съдържание. Изследователите посочват, че хората постоянно
получават информация чрез сетивата и че мозъкът избира част
от тази информация и игнорира останалата част. Хората избират
информация, на която обръщат внимание, въз основа на техните
интереси, но това също влияе върху начина на получаване на
информация. Някои обръщат повече внимание на визуалната
информация, други на аудиалната информация, а трети на получената
чрез другите сетива или от четенето и писането. (Fleming, N.D. &
Mills, C. 1992: 137-155). Въз основа на проучванията си N.Fleming и
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C. Mills извеждат четири вида модалност в комуникацията: визуална,
аудиална, езикова, кинестетична. В специализираната литература
тази класификация е известна под названието модел VARK. VARK
е акроним, образуван от началните букви на наименованията на
четири сензорни модални предпочитания на английски език:
• Visual (V)
• Aural / Auditory (A):
• Read/write (R)
• Kinesthetic (K)
Моделът VARK позволява да се определят предпочитанията
на детето/ученика в процеса на комуникация във всяка от четирите
сензорни модалности. Цитираният модел VARK може да обобщим в
следната структура на мултимодалната комуникация (фиг.1):

Фиг.1. Компоненти на мултимодалната комуникация
Представените компоненти на мултимодалната комуникация
ни дават основание да посочим следните характеристики на
мултимодалната педагогическа комуникация при деца/ученици с
различна водеща модалност:
• визуална – при водеща визуална модалност на обучаемите
педагогическата комуникация в образователния процес
се основава на приложение на таблици, диаграми, схеми,
карти, изображения, илюстрации и други графични начини
за представяне на информация. За да бъде ефективна
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педагогическата комуникация при тези обучаеми, те трябва
да имат възможност да събират и обработват информация,
използвайки таблици, диаграми, графики, карти и други
изображения; да.разглеждат снимки, графики, видеоклипове
и други нагледни педагогически средства; да изработват
мисловни карти;
• аудиална – при водеща аудиална модалност на обучаемите
педагогическата комуникация в образователния процес се
основава на приложение на инструкции, които се чуват.
За да бъде ефективна педагогическата комуникация при
тези обучаеми, те трябва да имат възможност да използват
звукозаписи, музика, да дискутират;
• езикова – при водеща езикова модалност на обучаемите
педагогическата комуникация в образователния процес се
основава на четене и писане. Тези обучаеми предпочитат
да получават и връщат информация с думи. За да бъде
ефективна педагогическата комуникация при тези обучаеми
трябва да бъде писмена или устна, свързана с четене или
писане. Препоръчва се в педагогическата комуникация да се
използват речници, интернет, и други текстови ресурси. Тези
ученици предпочитат да дават писмени отговори;
• кинестетична – при водеща кинестетична модалност на
обучаемите педагогическата комуникация в образователния
процес се основава на движения, при които обучаемите
пипат, усещат, движат предмети. За да бъде ефективна
педагогическата комуникация при тези обучаеми трябва да
им се даде възможност да изпробват това, което се опитват
да научат. Препоръчва се в педагогическата комуникация
да се включват демонстрации, ролеви игри, симулационни
игри, казуси, проекти, драматизации.
Заключение
Всяко дете и ученик учи по различен начин, защото притежава
специфична водеща модалност. За да бъде успешна педагогическата
комуникация на учителя с обучаемите, трябва да бъде мултимодална.
Мултимодалната педагогическа комуникация осигурява различни
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начини за възприемане и изразяване на информация, и в този
смисъл дава възможност на всяко дете или ученик да разгърне своя
потенциал.
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ATTENTION DEFICIT HYPERACTIVITY DISORDER
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Summary:Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) is one of the
most common neurodevelopmental disorders of childhood. It is commonly first
diagnosed in childhood and often lasts into adulthood, especially when it is
not treated during childhood. Children with ADHD usually have difficulties in
paying attention, controlling effectively impulsive behaviors, or being active
in acceptable levels. According to studies, students with the condition have
low academic performance and problematic behavior in the school setting.
Hopefully, other studies claim that specific educational strategies have benefit
children with ADHD in these areas. This study aims to present briefly an
educational program that took place for ten weeks and its’ outcomes. Academic
and pedagogical measurement tools were used, in order to assess the success of
the applied techniques in 54 children with ADHD. The study concluded that the
execution of the appropriate educational approaches can benefit students with
the condition in terms of academic skills and exhibition of behavior.
Keywords: ADHD

Introduction
Attention Deficit/Hyperactivity Disorder (ADHD) is the syndrome
whose main features are lack of attention (having trouble to maintain
attention), excessive activity (movement that is not acceptable to
the setting), or impulsivity (failure to control behavior which is
not appropriate for a child’s age). Recent studies support the view that
the disability is the outcome of a very complex interaction of various
neurobiological factors (such as neurological malfunctioning in the brain)
with environmental factors. (Scerif & Baker, 2015; Thapar et al., 2013).
Furthermore it is one of the most common mental disorders affecting
children. ADHD prevalence in children, is estimated to be 5.9-7.1%
(Willcutt, 2012). Due to the nature of the school class (large periods of
attention and proper behavior is required), the problems of students with
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the disorder are frequently displayed. Therefore, the condition should be
treated effectively in school environment.
Purpose of study
Approaches that target at modification of behaviour in school
can provide valuable assistance to children with ADHD (Fabiano et
al., 2009). Thus, teachers can play an important role in the treatment
of the syndrome. Hence, the author designed and executed a ten-week
educational program for students of second and third grade of primary
school with ADHD. The teachers who participated in the study, used
numerous research approved educational approaches, in order to improve
academic performance and behaviour of students with the condition.
Through a comparison of specific research tools before and after the
educational intervention, the results were examined. This way, the main
research question, which asked if the children with the condition will be
benefited from the educational intervention, in terms of academic skills
and behaviour, was answered. Due to the encouraging findings, the study
recommends and describes approaches which can be used by teachers
so as to improve behaviour and academic performance of children with
ADHD.
Research methodology
54 students of the second and third grade of Greek primary
schools with ADHD formed the sample in this study. 40 of them were
boys and the rest were girls. With regards to the prevailing symptoms
of the disorder, 16 boys and 10 girls belonged to inattentive subtype,
7 boys and 2 girls belonged to the hyperactive-impulsive subtype and
17 boys and 2 girls belonged to the combined subtype. The researcher
educated appropriately the involved primary education teachers for the
successful implementation of the teaching techniques. The study used
subjective (teacher reports) and objective (standardized tests) academic
achievement measures, in order to assess performance and behaviour in
school. The data from the research instruments was collected in the start
and in the end of the program, with the aim of comparing the data before
and after the execution of the educational approaches. The involved
teachers performed diagnostic tests in the students, so as to assess their
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developmental level in several pedagogical areas (memory of numbers,
copy of shapes, memory of pictures, memory of shapes, graph distinction,
vowels recognition, synthesis of vowels, common sequences, visualmotor coordination and perception of left and right). A questionnaire was
used as well, with the view of evaluating children according to DSM-IV
criteria. This questionnaire, which was used as a rating scale for ADHD,
contained two parts, for inattentive and hyperactive-impulsive issues
(Kalantzi-Azizi et al, 2005).
They also had to complete observing behavior record form, which
recorded the occurrence of unacceptable behavior of the children with
the condition. They had to submit forms concerning the performance in
Language, Mathematics and Study of Environment, as well. Moreover
they had to evaluate the attitude of the students in the first two courses, in
relation with appropriate behavior, class participation, work in classroom,
preparation for class assignments and interaction with their peers. In
these two courses, it was needed to assess the performance in specific
learning areas ((writing, spelling, reading skills, comprehension of text
and oral expression in Language and use of mathematical symbols and
arithmetic operation and ability to solve simple mathematical problems
and make mental calculations in Mathematics).
Means (M) and standard deviations (SD) were calculated, with
the view of assessing data in each of the instruments described above.
Wilcoxon Signed Ranks tests (Z) were made for the comparison of the
findings before and after the teaching program.
Educational intervention
The educational intervention took place the first semester of 2020.
The involved teachers were in constant communication with the author
during the execution of the intervention, with the purpose of monitoring
and applying the program successfully).
At this point the author will make a brief analysis of the ten-week
educational program. The first six weeks the researcher explained
educational strategies, which the teachers had to apply till the end of the
program. The last four weeks he was monitoring the program.
The first week,
The analysis of problematic behavior and adaptation of the
classroom environment are considered to be important elements for the
184

planning and implementation of an educational program (Rief, 2003).
Thus the first week, the teachers had to implement context management
approaches in their classrooms.
At the second week of the intervention it was discussed the display
of unwanted behavior in the classroom. The study of the problematic
behavior exposed the areas that the program should target, with the aim
of encountering these complications in the school environment. Detailed
instructions were given for the employment of proactive strategies (such
as teaching the rules of class, using a daily plan of tasks and actions,
using audio and visual signals and encouraging positive behavior at
the classroom). The teachers had to apply these methods in practice,
with the intention of reducing or eliminating factors correlated with
unwanted conduct and benefiting learning and social abilities of students
with the disability (Merculgliano et al., 1999). Positive reinforcement
methods are found to assist significantly students with ADHD to develop
appropriate behavior and improve their academic skills. Therefore, the
tutors were asked to use social and material reinforces, special privileges
and behavior’s corrective techniques (Hoffman & DuPaul, 2000).
At the third week, the researcher analyzed corrective methods.
Due to the nature of the symptoms of students with the condition (lack
of attention, hyperactivity and impulsivity), it is difficult for them to
eliminate all these characteristics. Therefore, the teachers were not needed
to punish every unwanted behavior. They were guided to be tolerant in
mild incidents of behaviors common to children with the condition, such
as excessive movement in the desk, dealing with the pencil at lesson time
etc. The author also pointed the importance of designing a punishment
system, in which punishments are scaled successively, starting with
the milder ones. Response cost systems are particularly effective tools
on improving and modifying behavior (Rief, 2003). Although at these
techniques the child is “punished” when he/she displays improper
behavior, they are actually positive reinforcement techniques. They use
similar rewards with token economy systems. Rather than trying to gain
stickers, cards, stars or tokens for the display of desired behavior and
acquiring points, at response cost systems students try to retain the points
originally given to them by the teacher by not manifesting unacceptable
behavior (DuPaul & Weyandt, 2006).
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At the fourth week of the intervention’s execution, the author
attempted to improve social skills. Hence, he requested from teachers
to observe and record the most significant difficulties that students with
the condition had in their interaction with their classmates. Then, the
researcher instructed the teachers who participated in the study, to involve
students with the syndrome in group activities as much as possible. The
teachers had to observe the group activity and intervene when it was
necessary. In particular, they had to try to strengthen positive behavioral
patterns, with the target of improving children’s social abilities.
Furthermore they had to teach proper behavioral patterns through social
stories or role-playing. It was recommended to use groups, instead of
teaching individually the child in need. A basic general strategy that was
proposed, with the view of improving the social skills of children with
ADHD, was their engagement in group activities. As a result, the author
asked them to employ peer tutoring method. The researcher gave specific
instructions for the implementation of this technique and described its
basic parts (Dupaul & G. Stoner, 2003).
The author dedicated the fifth week of the program’s implementation
for the management of the problems concerning study, organization and
time. He requested from the teachers to observe and record these types
of problems. In order to support them with the observation, he provided
them with a list of possible problems (these difficulties were frequent in
cases of students with the condition, according to literature regarding
ADHD). He also requested from the teachers to ask the parents of the
problems they had observed in home, concerning study, organization
and management of time. After evaluating all the data collected (that
was in accordance with previous research findings in students with the
condition) the author requested from the teachers who had joined the
program to apply the appropriate strategies (in accordance with best
practice methods). These educational methods could be allocated in three
categories: methods for study, organization and management of time.
At the sixth week, the author asked from the involved teachers to
observe and record the most frequent and severe difficulties in Language
and Mathematics, because children with ADHD usually face great
problems in these modules (Rief, 2003). Depending on the nature of the
difficulties the author gave specific instructions to the teachers.
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At the last four weeks of the project’s application, the teachers had
to apply the methods that already were analyzed and exercised in the
previous weeks. The communication channels with the researcher were
kept open, with the object of monitoring the project’s development and
resolving any emerging matters. Whenever needed, he offered directions,
explanations and advices, regarding the execution of the strategies.
Differences before and after the educational program
From the analysis of the differences in the results of the diagnostic
test before and after the educational program, it was found that there was
a statically significant difference in most of the sectors of the test (apart
from synthesis of vowels, visual-motor coordination and perception of
left and right) before and after the execution of the educational program.
Hence the application of the selected teaching approaches assisted
students with ADHD in many psycho-pedagogical issues.
In addition, the comparison of the data in observing behavior record
forms and the rating scale for ADHD, clearly showed that the incidence
of undesirable conduct reduced (in both research instruments). These
assumptions were made due to the statistically significant variations before
and after the educational program, found in all the parts of the applied rating
scale for ADHD and observing behavior form. Therefore, the implementation
of the designed educational program was verified to be useful for students
with the disorder, concerning their behavior in the school environment.
The performance in the three core modules (Language, Mathematics
and Study of Environment) was improved (data revealed that there
is a statistically significant variance before and after the project’s
execution). Specifically, research findings clearly indicate that there was
a statistically significant difference of performance in all the learning
areas of Language (writing, spelling, reading skills, comprehension of
text and oral expression) and Mathematics (use of mathematical symbols
and arithmetic operation and ability to solve simple mathematical
problems and make mental calculations) before and after the project’s
execution. The same conclusion applies for the performance and general
attitude during the teaching of the two modules (preparation for class
assignments, classroom work, appropriate behavior, class participation
and interaction with classmates).
187

Conclusion
The educational program was proved to assist students with ADHD
to improve their academic performance and behaviour in the school
context. Since, the duration and the size of the sample are not considered
big enough to come to certain conclusions, the initial aim of the study
was to inspire researchers to apply similar educational interventions for
large periods of time and in bigger samples. In addition, a basic target
was to encourage teachers to use research approved teaching methods, in
order to assist students with ADHD.
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ПЕДАГОГИЧЕСКО ОБЩУВАНЕ – МОСТ ЗА ДОВЕРИЕ
МЕЖДУ ДЕТСКАТА ГРАДИНА, ОБЩЕСТВЕНИ
ИНСТИТУЦИИ И РОДИТЕЛИ
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Резюме: Докладът засяга темата за педагогическо общуване и
взаимодействие с деца, общественост и родители в условия извън
детската градина. Разглежда се възможността за обогатяване на
педагогическия процес чрез посещения на лагери, взаимодействия сред
природата, с цел да се компенсира липсата на двигателна активност и
социална дистанция по време на пандемия. Вниманието се насочва и към
изграждане и затвърдяване на положително отношение и взаимодействие
между държавни институции, детска градина и родители.
Ключови думи: детска градина; деца; родители; общуване;
здравословна среда.

PEDAGOGICAL COMMUNICATION –
A BRIDGE OF TRUST BETWEEN KINDERGARTEN,
PUBLIC INSTITUTIONS AND PARENTS
Eli Nikolova
Kindergarten „Detelina“ Vidin, branch „V. Levski“
Abstract: The article addresse sthe topic of pedagogical communication
and interaction with children, public and parents in conditions outside the
kindergarten. It is being considered the opportunity to enrich the pedagogical
process through visits to camps, interactions in nature with the goal to
compensates for the lack of physical activity and social distance during of a
pandemic. Attention is also focused on building and consolidating positive
attitude and interaction between state institutions, kindergarten and parents.
Keywords: pedagogical communication; kindergarten, interaction, parents
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Увод
Обучението на открито може да предложи нов шаблон за
социално дистанцирано училище, както и детска градина. Според
образователните институции в страната, пандемията може да
подтикне родителите и учителите да възприемат ползите от
образованието на открито и да ги приложат за месеците, в които
това е възможно. Този модел би могъл да има много ползи за
поддържане на физическо дистанциране и минимизиране на риска
от предаване на зараза, като част от прехода за връщане обратно в
детските заведения.
В световен мащаб пандемията значително промени начина
на живот на хората. Времето, прекарано в социална дистанция,
лишението от реално общуване, движение, разходки и спорт
сред природата, оказа голямо влияние най-вече върху децата.
Това налага прилагането на гъвкавост и креативност от страна на
учителите. Без съдействието на родителите обаче, както и на други
държавни институции (регионалните управления на образованието,
регионални здравни инспекции и др.), тази нелека задача се оказва
почти непосилна.
Според Д. Димитров: „Възпитанието и обучението е субектсубектно (още по-точно: субектно-личностно) взаимодействие,
което е в различна степен опосредствано, систематизирано и
целенасочено. Обективното предназначение на процеса на общуване
е във взаимното обогатяване на участващите субекти…” (Димитров,
2012: 33). Понеже системата за обучение и възпитание у нас се
променя сравнително често, това влияе отрицателно върху доверието
на родителите към образователните институции. Наложилите се
напоследък промени в образователната система коренно променят
начина на живот, както на децата, така и на семействата им. Като
че ли връзката семейство-детска градина-училище е нарушена и
процесите, които се извършват в отделните места не са свързани.
Социалното дистанциране, наложено от пандемията, има негативен
резултат върху емоционалното и социално благополучие на
обществото. Връзката и доверието между различните страни е
нарушена, а в центъра е детето с неговите потребности в или извън
условията на пандемия. Това е повод да насочим усилията си към
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възстановяване на благоприятните взаимоотношения в името на
правилно развиващата се детска личност. Бихме могли да използваме
слабите страни на ситуацията в България – икономическото
състояние на повечето общини, обезлюдяването на селата и все поредкият контакт на децата с природата и селския бит. Организирането
на детски лагери, съвместно с родители и държавни институции,
е начин да преодолеем дистанцията, да обогатим педагогическото
взаимодействие и да изградим взаимно доверие.
Представената идея в доклада е определена от следните цели:
• изграждане на доверие чрез пълноценни взаимоотношения
и взаимодействия „учител-дете-родител“ в здравословна
среда извън детската градина и семейството;
• динамично и „приключенско“ преживяване сред природата в
екологично чиста среда, като ключов компонент за изграждане
на самостоятелност, сътрудничество и толерантност извън
семейството и детската градина.
Задачите за реализиране на целта са:
– да се разгледа възможността за периодично обучение и
възпитание на деца от подготвителни групи в условия извън
детската градина напр. в лагери;
– създаване и затвърдяване на положителни взаимоотношения,
доверие и сътрудничество между учители, родители, деца и
общественост;
– обогатяване на педагогическия процес чрез непосредствен
контакт на децата с природата, селският бит и начин на
живот;
– запознаване на децата с начин на отглеждане на растения и
домашни животни чрез посещения на местни ферми;
– насърчаване на познавателните интереси, двигателната
активност и обогатяване на развиващата се детска личност в
нравствен аспект.
Непосредственият контакт на децата с природата, опознаването
на селскостопанския труд отблизо, начинът на отглеждане на
животни и растения, общуването извън семейната среда, както и
познатата такава в детската градина, има развиващо емоционално,
социално и познавателно ефективно значение. „Организирането на
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зелено училище има дълбок смисъл, защото допълва училищното
обучение, като го насища с много и разнообразни характеристики,
типични за неформалното учене и самостоятелното обогатяване на
жизнения опит” (Георгиева, Дечев 2016: 11).
Теоретични предпоставки и технологична реализация
Настоящият доклад представя подобен метод за осъществяване
на взаимодействие на децата с природата, но и със селският бит
и начин на живот на хората, общуването по между им, както и
взаимодействието между възрастните ( педагогически специалисти,
родители и служители на горе споменатите институции) за
осъществяване на такава дейност.
Хипотезата представя възможността затворените детски
градини в селата да бъдат използвани за лагерни комплекси,
също така предполага по-добра комуникация, изграждане на
взаимно доверие между учители, родители и деца чрез промяна на
традиционната обстановка.
Това изисква намесата на държавни институции, които да
подпомогнат осъществяването на тази цел. Родителите от своя
страна биха били доволни от предоставената възможност децата
им да прекарат определен период от време в здравословна среда и
начин на живот.
Предварителната подготовка, включва среща с местните
общински институции, за обсъждане и ефективно подпомагане
реализирането на дейността:
– анкета с родители за записване на желаещите деца;
– работно съвещание за обсъждане целта, необходимостта и
примерен план график за занимания и игри в лагера;
– продължителност на престоя в лагера;
– формиране на екип и подготовка на лагерната база;
– тематични беседи с децата за лесна и бърза адаптация;
– родителска среща.
Детска градина „Детелина“ и филиалът ѝ „В. Левски“ в гр.
Видин имат такава практика да организират лагер за децата от
подготвителните групи в близкото село Синаговци. На последния
такъв броят на децата от подготвителните групи на двете детски
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градини, присъстващи на лагера бяха 23. Те бяха обгрижвани от
четирима учители, трима помощник-възпитатели, медицинско лице
и един служител от кухнята на детската градина. Сградата, в която
се проведе лагерът, е стара детска градина, пригодена (още при
основаването си) за лагерна база.
Дейностите, проведени с децата по време на петдневния
престой в лагера, бяха разнообразни и съобразени с индивидуалните
им интереси и нагласи. Децата се включиха в работни групи по
интереси с различна тематична насоченост. При провеждането
на заниманията по интереси, учителите, чрез играта „Интервю”
получиха информация относно индивидуалната насоченост на
децата и организираха провеждането на творчески игри, като:
„Малки кулинари“, „Музикални таланти на сцената“, „Великият
актьор“, „Полицаи“ и др.
В групите по интереси биха могли да бъдат включени
родители, които имат възможност да присъстват. По този начин
взаимодействието между родители и учители се осъществява в
различна среда извън рамките на родителски срещи и формално
общуване. Проявата на загриженост и професионализъм от страна
на учителите дава основание на родителите да се доверят на
институцията – детска градина и да изградят такъв вид отношения
към учителя, като професия, които да гарантират дълготрайност и
взаимна подкрепа. Както децата се подготвят за следващият възрастов
етап – начална училищна възраст, така и родителите имат нужда
от подготовка, която включва именно отношението и доверието
им към учителите. Децата получиха подкрепа при формиране и
затвърдяване на навици за самостоятелно обслужване и активна
вербална комуникация, което допринася за усъвършенстване на
придобитите умения за самостоятелност и самоконтрол.
Формите чрез които бяха реализирани дейностите са:
– игра „ Малки домакини”, проведена с цел възпитаване на
устойчивост на вниманието, полагане на волеви усилия,
самостоятелност и творческо въображение. Децата участваха
в различни форми на битов труд чрез приготвяне на сандвичи,
естетическо подреждане на масата за хранене и др.;
– Сюжетно-ролевите игри: „Салон за красота”, „Великият
актьор”, „Музикални таланти на сцената” и др., Те
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преследваха две цели: 1. самостоятелно организиране
на предметно-пространствената среда при подбора и
използването на различни предмети; 2. формиране и
обогатяване на устната реч чрез използване на диалогични
и монологични форми на общуване. В хода на игрите се
постига емоционално обогатяване чрез преживяване на
различни емоции и чувства; съпреживяване чрез влизане в
роли и проява на толерантност и активизиране на активният
речников запас.
– Наблюдение чрез разходка сред природата с играта
„Любопитният изследовател”. Поставената цел на
наблюдението беше запознаване на децата с различни
видове растения, билки, местообитания на някои диви
животни и характерни особености на различни екосистеми.
Педагогическите цели са свързани с емоционалното и
нравствено приобщаване на детето към природния свят,
опазването му и осъзнаването на взаимовръзките между
различните видове. Разчита се на това, че „Хората, ... имат
вродена склонност да търсят новости и предизвикателства,
да разширяват и да упражняват способностите си, да
изследват и да учат“ (Пинк 2012: 16).
– Посещение на местната библиотека и читалище, където
децата се запознаха с историческото наследство и фолклор.
Засили се интересът им към занаятите и начина на живот на
хората в миналото. Чрез такъв вид дейност общуването между
институциите има положителен и обогатяващ характер.
Изгражда се взаимно доверие и подкрепа. Автентичният вид
на битовите кътове въздейства по уникален начин и чрез тях
децата добиват реална представа за предметите и средствата
на труда от миналото.
– Посещения в местни ферми и запознаване с грижата, начина
на живот и хранене на домашни животни. Любовта на децата
към животните и емоциите, които изпитаха при посещението
на местните ферми им въздейства мотивиращо. Голяма
част от тях нямат контакт с домашни животни и това беше
стимул за извършване на друг вид дейности, като поливане
на растения, почистване и др.
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– Игри за стимулиране на двигателната активност, организирани
и по избор. Това е възможност децата да се запознаят с
игрите от миналото („жуменка”, „ластик”, „въже”, „дама”,
„котка и мишка”), които са съдържателни в сюжетен аспект,
развиващи в дейностен и познавателен аспект, възпитаващи
и вдъхновяващи. Моделът „фолклорни игри” трябва да
намира все по-голямо място във възпитанието и обучението
на децата от предучилищна възраст.Това е единство между
общуване и дейност, форма на човешка активност и начин на
изграждане на междуличностни отношения.
– Вечерта на приказките беше една от най-интересните. В
лагера гостуваха възрастни хора, които разказаха интересни
истории от миналото, свързани с местността. Децата по
този начин се запознаха с българския фолклор, традиции,
изкуство. Не съществува по-голямо богатство от предаваните
от поколение на поколение народни приказки и обичаи.
Атмосферата на българското село, макар и обезлюдено,
е предпоставка за изграждане на дълбоко емоционално
отношение към родината и нейните богатства – природни
и културни. Запознавайки се с българските фолклорни
традиции, децата на възраст от 3-7 години по естествен
начин могат да се самоидентифицират с българският етнос.
Така те придобиват основа за своята позиция към света –
представата за единение с народа, към който принадлежат.
Основни изводи
Участието на родителите в тези дейности и инициативи са
обществено значими. Поради факта, че децата за първи път се
отделят от семейството си, доста от тях бяха притеснени относно
емоционалното им състояние по време на престоя в лагера.
Предоставена им беше възможност да ни посещават, когато счетат
за необходимо.
Проведените срещи с родители в лагера, участието им в различни
дейности, допринесе за такъв вид комуникация и общуване, което
не би било възможно да се осъществи в друга обстановка. Този
факт потвърди хипотезата, че мястото на общуване и смяната
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на традиционната обстановка има положително влияние върху
сложният процес на общуване между хората.
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ТЕХНИЧЕСКИ УСЛОВИЯ ЗА ДИСТАНЦИОННО
ОБУЧЕНИЕ В ДОМОВЕТЕ
НА БЪЛГАРСКИТЕ УЧЕНИЦИ
Добрян Боев
Докторант в катедра „Библиотечно-информационни науки и
културна политика“, Философски факултет
СУ „Св. Климент Охридски“
dobryan.boev@gmail.com
Абстракт: Пандемията COVID-19 доминира образованието
наравно с всички останали обществени сфери. Тази работа разглежда
публикувани наскоро изследвания за готовността на учениците в България
за обучение от разстояние и ги сравнява със статистически данни за
наличието на условия за такова обучение. Анализират се разминавания в
представените данни и се прави опит за съставяне на реалистична обща
картина, разчитайки на представителни данни. Изказва се хипотеза, че
липсват условия за дистанционно образование сред всички учащи, поради
социално и дигитално неравенство.
Ключови думи: oбразование, дистанционно обучение, неравенство,
ИКТ.

TECHNICAL CONDITIONS FOR DISTANCE LEARNING
AT HOME FOR BULGARIAN STUDENTS
Dobryan Boev
PhD Student at Librarian and Information Sciences and Cultural
Policy Department, Faculty of Philosophy
Sofia University “St. Kliment Ohridski”
Abstract: The COVID-19 pandemic dominates the field of education
alongside every other social sphere. This paper examines recent studies focused
on the preparedeness of the students in Bulgaria for distance learning and
compares them to statistical data for the presence of conditions for such type
of education. Mismatches of the results are analysed and an attempt is made to
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draw a realistic overall picture based on official statistical data. The hypothesis
is that there is lack of fundamental conditions for distance education among all
students due to social and digital inequality.
Keywords: Education, Distance Learning, Inequality, ICT.

Уводни думи
В последната половин година светът е изправен пред глобално
изпитание с невиждани размери. Образованието, редом с редица
други сфери, е засегнато по такъв начин, че от екзотичен и
алтeрнативен начин на обучение дистанционното образование се
превърна в единствения възможен. От гледна точка на дефиницията
ще използваме определението на Каплан и Хенелин, които посочват,
че дистанционното обучение е предоставяне на образование към
учащи от разстояние и чиито педагогически материал е планиран
и подготвен от образователни институции. То може да бъде
провеждано посредством широк диапазон от медии, включващи
пощенска кореспонденция, радио, телевизия, телефон или интернет,
без този списък да е изчерпателен. (Kaplan & Haenlein, 2016) В
България, както и в много други държави, цялата образователна
сфера бе принудена да премине в режим на дистанционно обучение
в средата на месец март 2020. Едно от първите изследвания за
готовността за това бе публикувано през май 2020 от Институт
за изследвания в образованието (Институт за изследвания в
образованието, 2020). Няма как да не се съгласим с основните
изводи на доклада, че основните препятствия пред дистанционното
обучение са материалните условия, подготовката на учителите и
нагласата на учениците и родителите. Във същото време обаче е
редно да бъдат сравнени някои от данните с алтернативни, както и
да бъдат неправени някои допълнения и уточнения. Именно това е и
целта на настоящата работа.
За целите на работата се прави вторичен и сравнителен анализ
на данни от следните източници и изследвания: PISA 2018 (OECD,
2019), 2nd Survey of Schools: ICT in Education (European Commission,
2019), Образование от разстояние: готовност на училищата и
семействата за учене в онлайн среда (Институт за изследвания
в образованието, 2020), Национален статистически институт,
Евростат. Данните обхващат периода 2018 – 2019 година.
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Резултати от проучването
На първо място е редно да отбележим привидно високото ниво
на материална обезпеченост на учениците с оглед на цифровите
устройства в дома и свързаността с интернет – може би най-важното
условие за съществуването на дистанционно обучение. Докладът
на ИИО цитира изследване, публикувано през 2019 и изготвено
по поръчка на Европейската комисия върху информационните
и компютърни технологии (ИКТ) в образованието (European
Commission, 2019). Според него в България 84% от учениците в
начален етап на обучение, 84% от тези в прогимназиален и 91%
в гимназиален имат достъп до компютър в дома си. Достъпът то
таблет и мобилен „смарт“ телефон е по-ограничен, като единствено
изключение правят мобилните телефони в гимназиалната група.
От гледна точка на дистанционното обучение фокусът би трябвало
да бъде върху достъпът до компютър като електронно устройство,
позволяващо извършването на най-голямо разнообрази от
дейности. Според PISA 2018 (OECD, 2019) – друго международно
признато изследване, цитирано в доклада, 76% от учениците на
възраст 15 години използват компютър вкъщи, 72% използват
лаптоп, а 88% имат интернет връзка. Тъй като компютър и лаптоп
са взаимнозаменяеми в голяма степен, то данните за тях могат да
бъдат разглеждани като допълващи се, което би дало още по-голям
дял на домашните електронни устройства с компютърна периферия
(мишка/пад, клавиатура и монитор).
Базирайки се на тези данни, докладът на ИИО прави извод,
че „преобладаващата част от българските ученици имат достъп
до компютър/лаптоп и интернет връзка в дома си“ (Институт за
изследвания в образованието, 2020). Има основание да твърдим,
че с този извод най-важното условие за успешно дистанционно
обучение е изпълнено в много голям процент. Според данните на
Националния статистически институт (НСИ, 2020) притежаването
на компютър и връзка към интернет на база домакинство е
значително по-малък. Общо за страната през 2019 година 53,8% от
домакинствата притежават компютър, за градовете този процент
е 60,5, а за селата – 35%. Интернет връзка през 2019 имат 59,9%
от домакинствата в страната, като в градовете този дял е 66%, а в
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селата – 41,1%. Делът на мобилните телефони е висок, но тук няма
разделение между обикновени мобилни телефони и смарт телефони,
така че тези данни не биха могли да бъдат представителни за целите
на работата. (Фигура 1)

Фигура1. Домакинства (%) по притежание на стоки за
дълготрайна употреба и по местоживеене. (НСИ, 2020)
На пръв поглед разликата е отдадена на демографския профил
на страната със застаряващо население в селата и преобладаващо
население в работна възраст в градовете, като домакинствата от
втория тип са тези, в които живеят учащи. Няма основание обаче
да бъде допуснато, че домакинствата с деца/учащи е по-вероятно
да имат домашен компютър и интернет връзка от тези без. Също
така демографският профил на населението, публикуван от НСИ
(НСИ, 2020), показва, че общо за страната 73,7% от населението
между 5 и 19-годишна възраст живее в градовете, а 26,3% в селата.
В силно урбанизираният Югозападен район, в който живее 30% от
населението на страната, това съотношение е 84,6% в градовете и
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15,4% в селата. В останалата част от страната 69% от населението
между 5 и 19-годишна възраст живее в градовете, а 31% в селата.
Данните са идентични за населението във всички възрастови групи,
като разликите са в порядъка на 0,1%. Тези данни показват, че
въпреки високия процент урбанизация, една четвърт от учащите в
основните степени на образование живеят в райони, където достъпът
до компютър и интернет е силно ограничен. Дори и в градовете
тези нива са относително ниски и далеч от данните представените
по-горе изследвания. Тези данни се потвърждават и от данните на
Евростат (Eurostat, 2019) за 2018 година, представени в Графика 2.

× - голям град; ◊ - малък град/предградие; ○ - селски райони
Фигура 2. Интернет достъп според нивото на урбанизация,
2018 - % от домакинствата. (Eurostat, 2019)
България е на последно място в ЕС, като разликата между
големите градове, малките градове и селата е в рамките на около
20 пункта. Данните са малко по-високи отколкото тези на НСИ, тъй
като тук се включват всички видове достъп до интернет, както през
компютър, така и през мобилен телефон и други устройства.
Редно е да бъде зададен въпросът откъде идва тази разлика в
данните, особено когато става въпрос за авторитетни изследвания
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в областта на образованието. Също така защо данните за
притежаваните цифрови устройства са толкова високи и реални
ли са те? Отговорът на тези въпроси можем да открием в самите
изследвания PISA 2018 и ICT in Education. Това, което повлиява на
резултатите, е методологията, която използват. Въпреки че PISA
е изследване на резултатите на учениците и учебната система, то
събира и данни за самите ученици. Начинът, по-който се извършва
изследването, е посредством тест, който се попълва на компютър,
свързан с интернет. Последното издание на теста се фокусира
върху дигиталната грамотност и компютърната среда дава
възможност за използването на различни инструменти за навигация
като хипервръзки и табове, за да бъдат създадени реалистични
сценарии (OCED, 2019). Всичко това предполага, че за да участва
в изследването и да попълни теста успешно, като условие ученикът
трябва да разполага с компютър и интернет достъп, независимо
дали вкъщи, или в училище.
Подобна е ситуацията и с изследването на Европейската
комисия – ICT in Education. Изследването разчита на онлайн
въпросник, като на всяко ниво – директори, учители, ученици
и родители достъпът до въпросника се извършва посредством
хипервръзка, изпратена по електронна поща и защитена с уникална
парола (European Commission, 2019). Този метод отново предполага
достъп до компютър и интернет, както и сравнително добра дигитална
грамотност – боравене с електронна поща, интернет браузър,
хипервръзки и детайли за сигурност като потребителски имена и
пароли. В допитването до директори и учители поне материалните
условия за участие могат да бъдат предоставени от училището,
което е тяхно работно място. При учениците въпросникът може да
бъде попълнен в училище, като процесът се ръководи от учител,
но при родителите остава единствено възможността да попълнят
въпросника от вкъщи, разчитайки на собствен компютър и интернет
връзка. Съществува възможност това да се случи от работа, но
това предполага специфични условия на труд, достъп до лична
електронна поща, налично време и др. Именно родителите са тези,
които отговарят на въпросите за наличието на компютър и интернет
връзка на разположение на учащите вкъщи. При така поставените
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условия, не е чудно, че делът на имащите достъп до интернет и
електронни устройства в домашна обстановка е толкова висок
според изследването. Ако трябва да направим сравнение, то същите
високи резултати биха били отчетени, ако изследваме грамотността
на населението сред посетителите на библиотеки.
Заключение
Представените в работата сравнения между различни
изследвания открояват несъответствията в техните резултати по
отношение на достъпа на учащите до домашен компютър и интернет –
едни от най-важните условия за осъществяването на дистанционно
обучение. Основна предпоставка за тези несъответствия е разликата
в методологията. Някои от изследванията дават нереалистично
високи резултати, като това от своя страна създава илюзорна
представа за материалната обезпеченост на българските ученици в
домашна среда. Данните на НСИ чертаят много по-мрачна картина,
която обаче е много по-вероятно да бъде близка то реалността. Тези
данни засилват представата за материалното неравенство между
градовете и селата в страната. В заключение може да се формулира
допускането, че това неравенство се превръща и в дигитално,
което от своя страна се превръща в пречка пред образованието в
безпрецедентните условия на глобална здравна криза.
Библиография:
European Commission. (2019). 2nd survey of schools; ICT in
education : Bulgaria country report. Luxwmbourg: EU publications.
Eurostat. (2019, July 5). Internet access in households by degree of
urbanisation, 2018 (% of all households) FP19. Retrieved from Eurostat
Statistics Explained: https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/
index.php?title=File:Internet_access_in_households_by_degree_of_
urbanisation,_2018_(%25_of_all_households)_FP19.png
Kaplan , A. М., & Haenlein, M. (2016). Higher education and the
digital revolution: About MOOCs, SPOCs, social media, and the Cookie
Monster. ScienceDirect, 411-450.
OCED. (2019). PISA 2018 Insights and Interpretations. 2019.
204

OECD. (2019). PISA 2018 Results. OECD.
Институт за изследвания в образованието. (2020). Образование
от разстояние: готовност на училищата и семействата за учене
в онлайн среда. София: Институт за изследвания в образованието.
НСИ. (2020). Население към 31.12.2019 Г. По статистически
райони, възраст, метоживеене и пол. София: НСИ.
НСИ. (2020). Снабденост на домакинствата със стоки за
дълготрайна употреба. София: НСИ.

205

МУЛТИМОДАЛЕН ПОДХОД ПРИ ЦЕЛОДНЕВНА
ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНАТА ДЕЙНОСТ
Мирослава Радиева, начален учител
СУЕО „А. С. Пушкин“, гр. Варна
m.radieva@abv.bg
Резюме: Докладът представя добри практики за вербална и визуална
педагогическа комуникация чрез използване на мултимудийни презентации
като метод за организация при целодневна дейност в училище в група за
занимания по интереси. Осъществяването на планираните дейности
включва формиране и усъвършенстване на ключови компетентности при
самоподготовката по учебния предмет „Човекът и обществото“ чрез
интегриране на информационните технологии като интердисциплинарен
подход от една страна, а от друга да представи уменията на учителя,
който използва специфични похвати за привличане и задържане на
вниманието на учениците, като увеличи каналите за комуникация с оглед
конструиране на ефективна педагогическа ситуация в съвременното
училище като друг вид възможност за управление на комуникациите в
образованието.
Ключови думи: комуникативен процес, вербална и невербална
комуникация, мултимодална среда

MULTIMODAL APPROACH IN FULL-DAY
ORGANIZATION OF LEARNING ACTIVITIES
Miroslava Radieva, primary teacher
Upper secondary school „A. S. Pushkin”, Varna
Abstract: The article presents good practices for verbal and visual
pedagogical communication through the use of multimedia presentations
as a method for organizing all-day activities at school in a group of interest
activities. The implementation of the planned activities includes the formation
and improvement of key competencies in self-preparation in the subject „Man
and Society“ by integrating information technology as an interdisciplinary
approach on the one hand, and on the other to present the skills of the teacher
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who uses specific techniques to attract and retain to the attention of students
by increasing the channels of communication in order to construct an effective
pedagogical situation in the modern school as another type of opportunity for
communication management in education.
Keywords: communicative process, verbal and nonverbal communication,
multimodal environment

Актуалност на проблема
Бързото развитие на информационните и комуникационните
технологии изцяло промени образователния контекст по отношение
на потенциалните предимства пред традиционните образователни
технологии и оптимизира образователно-възпитателното обучение
на подрастващите.
Изискванията към училището се увеличават във връзка с
потребностите от усвояване на нови знания, умения и компетентности
с цел справяне с бързата динамика на промяната и преосмисляне на
образованието като комуникативен процес.
Практиката в българското училище показва някои особености
на комуникацията в образованието, при които е факт, че учителят
не определя сам целта и задачите, които трябва да се постигнат в
резултат на комуникацията, а прави опит да адаптира фиксирани
в училищната документация – учебни програми и учебници. И
всъщност единствената свобода, която има учителят, е да подбере и
структурира обема, стила и технологията, за да представи учебното
съдържание така, че учениците да достигнат до определени знания
и умения като резултат от обучението. И за да очакваме ефективна и
взаимноудоволетворителна комуникация е необходимо да е налице
дидактическа синонимност, т.е. да се вложи същия смисъл и да има
същото разбиране у получателя, което е имал предвид подателя.
Благодарение на техническия прогрес и използването
на информационните технологии като подход в обучението
наблюдаваме успешно влияние върху обогатяване на общата
култура на учениците, подпомагане процеса на запомняне,
разширяване обема на внимание, стимулиране на асоциации и
въображение. Въпреки това, има и друга важна особеност, а именно
спецификите на вербалната и невербалната комуникация, която
учителят следва неминуемо да управлява. Факт е, че основните
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източници на информация за учениците са учителите и учебниците.
Предимството на учебниците е, че към информацията в тях
можеш да се връщаш многократно, но не винаги е достатъчно
пълно разбиране на информацията в него. Основни стратегии,
методи и техники за преподаване са вербални, затова учителите
са тези, които интерпретират написаното, поясняват, допълват и
обясняват факти, които предизвикват затруднения. Връзката между
вербалната комуникация и невербалното поведение е много тясна.
Ако чрез поведението си подаваме информация, то по канала за
обратна връзка в хода на комуникацията получаваме информация
за невербалното поведение на събеседниците ни. И за да бъде
ефективен мениджър, учителят трябва да владее умението да „чете“
по лицата на учениците си тяхното емоционално състояние и да
успее да реагира, ако изложението в хода на урока е сложно, не
буди интерес и поражда скука – да потърси и/или промени с други
методи на въздействие.
Дигиталните информационни и комуникационни технологии
промениха традиционните представи за осъществяване на
комуникация, където дигиталната компетентност е ключова и
необходима. Образователните информационни и комуникационни
технологии в съвременното училище продължават да се определят
като иновации.
Според Я. Тоцева, „иновацията е целенасочена, планирана и
контролирана промяна, чрез която се решават организационни и
съдържателни проблеми в различни области на човешката практика,
а чрез педагогическата иновация се решават организационни и
съдържателни проблеми на образованието в една определена
образователна област (отделна занималня, детска градина, класна
стая, училище, образователен регион, образователна система).“
(Тоцева 2012: 5)
Това определение ни насочва към реализиране на структурни
промени в образователната система, а именно чрез разработване и
прилагане на нови методи и техники в процес на обучение и учене
в една нова образователна среда за учениците и учителите. Нейни
изследвания показват, че техническите и технологичните иновации
дават своите отражения върху процеса на обучение и променят
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отношението на учениците към преподаването и ученето в няколко
посоки. Някои от тях са:
• учениците предпочитат да възприемат новото учебно
съдържание чрез мултимедийно преподаване, защото имат
възможност да получават не само вербална информация
(чрез устното слово на учителя), но и статична и динамична
визуална и аудио-визуална;
• засилва се мотивацията за учене, защото в по-голяма степен
те могат да проявяват лична инициатива и независимост в
процеса на получаване и усвояване на знания;
Оттук следва да приемем, че учителят следва по нов начин да
планира, организира, ръководи и отчита ефекта на преподаването и
последвалото го учене с цел поддържане интереса на съвременните
ученици. Ролята на учителя става все по-отговорна по отношение на
вземането на решения за съчетаването на технологиите и подходите
в една мултимодална среда, в която функционират две базови
модалности – на написаното слово и на изображението на екрана.
Внедряването в образователния процес на новите информационни
технологии с цел повишаване на ефективността на образователния
процес все още е в ръцете на личната инициатива на учителите.
Управление на комуникациите в конкретна ситуация
Използването на мултимедийни технологии в образованието
продължават да имат сериозни предимства пред традиционните
учебно-технически средства. Не подлежи на съмнение и това,
че мултимедийното обучение се утвърди като технология, която
съчетава графични, звукови, видео и текстови фрагменти, а
това от своя страна даде възможност информацията да се подава
едновременно на различни анализатори. Изследвания показват, че
креативността се проявява предимно в импровизирано действие, а
не в планирано повторение. Учениците от начален етап преодоляват
училищните затруднения по определени учебни предмети, ако се
включат в дейности с мултимодален характер – хипотеза. Когато
учениците не разбират това, което трябва да научат това неминуемо
ги отчуждава от училищната среда, влияе драматично върху
общото психично и лингвистично развитие и компетентност. Тази
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особеност поражда необходимостта от използване на адекватна
дидактическа стратегия за корекция и компенсация на недостатъците
от обучението на децата. Използването на образователен софтуер
създава възможности за онагледяване с някои важни елементи.
Текстът и ролята на думата на написаното слово все още е важна
и водеща, затова при конструирането на текста трябва да се обърне
внимание на два важни момента. Първо, текста се представя, така
че да бъде лесен за възприемане, ясно структуриран и колкото се
може по-кратък. Второ, фонът на графичния интерфейс трябва да
бъде адекватен на съдържанието и естетически издържан във всяко
графично решение. Трето, най-динамично развиващите се области
от компютърната графика са анимациите. Те придават силно
въздействие поради атрактивността им. Задължителни елементи
във всеки един мултимедиен продукт са видеото и звукът, които
дават възможности още по-атрактивно представяна на дадена
информация.
В тази дигитална епоха обучението следва да бъде гъвкаво,
защото нуждите са различни. Практиката показва, че колкото повече
сетивни усещания /мултисензорна компетентост/ се разбуждат
при учене, толкото по-силно се стимулира вербалната активност,
повишава се умствената работоспособност, като смесването на
сетивата при самата дейност предполага по-трайни резултати. Ако
искаме да провокираме желанието на учениците да подобрят своята
училищна успеваемост, следва да ги провокираме без да се замислят,
спонтанно да изразяват вътрешното си „аз“ в творчески процес.
Съвременните ученици учат с желание и разбиране тогава, когато
информацията им се представя с разнообразни типове упражнения,
атрактивно и в условията на мултимодална учебна среда.
Всеки индивид има уникални предпочитания, според които да
учи най-добре.
Един от най-популярните модела е Visual – Auditory – Reading /
Writing – Kinesthetic VARK, създаден от учителя Нийл Флеминг от
Нова Зеландия. (Fleming and Baume 2006: 4-7) При този стил на
обучение подразделите са съставени от: визуални – учат по-добре
като виждат; аудио – учат, когато слушат новата информация;
четене и писане – успешни са, когато четат и пишат и кинестични –
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когато учат чрез извършване на дейности. Като този мултимодален
стил на обучение работи най-ефективно с много комуникационни
входове или режими на работа, използвайки както вербални, така и
невербални данни.
Мултимодалността като подход в обучението
Приемаме и позицията на С. Димитрова, че в динамичното
технологично развитие са налице две основни проявления на
реториката – визуалната реторика и мултимодалността, а техните
познания са условия за убеждаваща комуникация и ефективност в
дигиталната среда.
Мултимодалността използва електронните средства, като
създава дигитални модуси чрез вплитане на изображение, текст,
оформление, реч и видео. И ако говорим за мултиграмотността
в случая, го обясняваме като проявление на различните модуси
на комуникация, като не само четене на текст, но и разчитане
на други модуси като звук и изображение. Мултимодалното
обучение в образованието означава преподаване на концепции,
използвайки множество модели – зрителни, слухови и тактилни.
При взаимодействието на два или повече модални режима се
създава динамично учене и чрез разнообразните стилове, които се
прилагат помагат на всеки ученик да постигне успех по свои начин.
Предимството на мултимодалния подход е, че личността не учи по
дадена тема като използва готов продукт, а създава своя творческа
продукция.
Целта на доклада е да отчете особеностите на съвременната
субкултура и предпочитанията на подрастващите да усвояват
трайно нови знания с помощта на мултимодален подход чрез
изготвяне на мултимедийни презентации и симулации в обучението
и при самоподготовката по „Човекът и обществото“ в IV клас при
целодневна организация на учебна дейност.
Използването на мултимедийни презентации и симулации
в обучението се превръща в метод на организация за активна и
творческа работа на учениците като целта при прилагането е да
направи усвояването на знанията по-интересно и атрактивно.
Безспорно текстът поддържа четенето, но изображението от своя
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страна подпомага фокусиране на вниманието, тъй като повечето
ученици предпочитат да учат с визуални данни. Обобщено
презентациите позволяват представянето на учебния материал като
система от ярки образи, изпълнени с изчерпателна и структурирана
информация, подавана в точно определен ред. Дейностите, които
са свързани с използването на презентации позволяват разчупване
на традиционния стил на преподаване, мотивира учениците при
усвояване на знанията, развива уменията им за самостоятелна
работа, въздейства на по-голям брои сетива, както и дава възможност
на учениците самостоятелно да търсят източници на информация.
Две добри практики искаме да представим като илюстрация на
приложението на мултимодалния подход.
1. Извънкласната дейност в клуб „Приятели на компютъра“
Заниманията по интереси в създадения клуб „Приятели на
компютъра“ към СУЕО „Александър Сергеевич Пушкин“ град
Варна се реализират в рамките на проектни дейности по Наредбата
за приобщаващо образование в частта обща подкрепа за личности
и социални умения. Групата се състои от 16 ученици от IV клас –
сборна група. Извънкласните дейности се провеждат всеки вторник и
четвъртък през втория учебен срок по график утвърден от директора
на училището. През първия месец от занятията се формират и
усъвършенстват знания и умения за работа с основните приложения
в Windows среда – МS Word и Power Point. Предварително правим
уточнения, че учениците са работили в часовете по Информационни
технологии само Компютърно моделиране по новата учебна
програма. Общият брой часове в допълнителните занимания по
интереси е 68. От тях 30 са за формиране и усъвършенстване на
знания и овладяване на умения за работа с приложите софтуери
MS Word / Power Point, като са включени и умения за безопасно
използване на интернет. 34 часа са за изготвяне на презентации
и 4 часа за представителни изяви в основните часове. В хода на
извънкласните занятия се включиха и родители, които посетиха
занятията с цел подкрепа, а с допълнителната информация, която
учениците получиха допълваха своите знания с ценни съвети
относно изготвяне на презентация и напътствия за по-атрактивно ѝ
представяне.
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2. Работата в часовете по самоподготовка по разказвателните
учебни предмети.
В часовете по самоподготовка по разказвателните учебни
предмети се наблюдават затруднения и неразбиране на голяма
част от информацията и по конкретно при въприемане и
възпроизвеждане на знания в раздел историческа част по учебния
предмет „Човекът и обществото“. Това обстоятелство ни провокира
да търсим други методи на обучение, с помощта на които учениците
ще успяват да учат с лекота и разбиране. За да е налице ефективна
педагогическа комуникация следва да си отговорим на въпроса:
Как да се преподава? – ключов въпрос, които е свързан с подбора,
систематизирането и структурирането на съдържанието на
обучението, а това провокира учителите да прилагат нови модели
и подходи, така че обемът, съдържанието и начинът на представяне
на учебното съдържание да съответстват на потребностите,
мотивите, интересите и актуалните възможности на учениците.
Един от тях е използването на мултимодално обучение, основаващ
се на комбинирани занимания и по-конкретно чрез изготвянето на
презентации, чрез които учениците ще придобият увереност и сега,
и в бъдеще при подготовката си по разказвателните предмети.
Факт е, че ученето разчита на това как учениците реагират
на материала, който учат. За тази цел се поставят динамични
задачи с множество режими на комуникация, за да се облекчи
първоначалнално възприемане на новата информация. За начало,
учителят задава проект като мултимедийна презентация по
определена тема, напр. „Васил Иванов Кунчев – Левски“. Учениците
от своя страна формулират идеите си на базата на собствените си
знания, цялата информация се дискутира и обобщава, като се дават
ясни насоки за това какъв мултимедиен продукт трябва да се подготви
и представи. На следващ етап учениците се групират и обмислят
материала, които ще представят. Коментират последователността
на дейностите и търсят източници, освен учебника, от които ще се
разшири информацията. В края на подготвителния етап се обсъждат
варианти на структуриране на информацията, включително снимков
материал, дизайн и допълнителните ресурси, които ще бъдат
включени.
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Очакванията от проведената извънкласна дейност по отношение
на комплексните ключови компетентности са: придобити знания
и умения по информационни технологии и по-конкретно умения
за презентиране в позната софтуерна среда; усъсвършенстване на
знанията по учебния предмет „Човекът и обществото“ – историческа
част; работа в екип и адекватен избор на подходяща информационна
среда за решаване на образователни задачи.
При прилагането на мултимодалния подход се наблюдават
следните предимства и недостатъци. Високата степен на
визуализация и онагледяване е предпоставка за задържане
вниманието на учениците по-дълго време и концентрирани
върху учебните задачи, увлечени от дейността, но прекомерното
използване на този метод може да занижи интереса и/или при
липсата на осъзната познавателна цел да затрудни учениците.
В заключение и на базата на прилагане на мултимодалния
подход като алтернатива и форма на взаимодействие между учители
и ученици с цел формиране на знания, умения и отношение към
образованието на подрастващите отчитаме следните резултати:
• създаден траен и цялостен подход за повишаване
на мотивацията за учене и участие в обучението на
подрастващите;
• превърнахме училището в по-атрактивно и интересно място
за получаване на нови знания и умения;
• придобити креативни, изследователски и творчески умения;
• стимулирана ученическа активност и ангажираност на
учениците при подготовката и самоподготовката на уроците си;
• повишена обща култура за вербална и визуална комуникация
като взаимодействие между участниците в образователния
процес;
• подобрена активност, комуникативност и отговорност при
усвояване на нови знания;
• усъвършенствани и осигурени възможности за творчески
изяви и иновативност;
Целесъобразността на проектните дейности ни позволиха да
надскочим традиционните методи на работа. В преките занятия,
учителят е консултант, който подпомага учениците за активна и
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целенасочена дейност, въпреки трудностите, които учениците имаха
при възпроизвеждане и заучаване на темите по учебния предмет
„Човекът и обществото“. Отчитаме и ползата от иновативното
обучение като чрез различните дейности и начини на комуникация
се внесе разнообразие, учениците приемат с желание и интерес
всичко ново, което им се предоставя. Словото и речевите изяви на
учителя се допълваха с помощта на мултимедийни презентации,
а това от своя страна даде възможност на учениците да осмислят
новите знания и практически да ги прилагат в процес на обучението
им. Преподаването се осмисли по отношение на управление на
ученето. Тази реалност силно промени ролята на преподаването в
процеса на обучение спрямо процеса на учене.
Библиография:
Димитрова, С. (2016) Визуална реторика и мултимодалност –
проявления и специфики. Реторика и комуникации, бр.25, http://
rhetoric.bg. Последно посещение 20.04.2020
Тоцева,
Я.
(2009)Професионално-педагогическа
и
интеркултурна комуникативна компетентност. В сб.: Технологични
аспекти на интеркултурното образование, Благоевград: УИ
„Неофит Рилски“
Тоцева, Я. (2012) Образователните иновации и съвременното
българско образование. В сб.: Иновации и интерактивни технологии
в образованието, София
Тоцева, Я. (2015) Управление на комуникациите в образованието.
Велико Търново: Фабер.
Fleming, N., and Baume, D. (2006) Learning Styles Again: VARKing
up the right tree, Educational Developments SEDA Ltd, Issue 7.4, Nov.
2006.

215

КОМУНИКАТИВНИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
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Резюме: В условията на обучение в дистанция в началното училище
в контекста на формирането на компетентността за решаване на
проблеми в сътрудничество съществуват редица предизвикателства в
комуникациите. Настоящата статия е посветена на комуникативното
взаимодействие между учителя и учениците, както и между самите
ученици, свързани с решаването на проблеми.
Ключови думи: комуникативни взаимодействия, компетентност за
решаване на проблеми в сътрудничество, педагогическа среда.

COMMUNICATIVE INTERACTIONS IN THE
CONDITIONS OF FORMATION OF COMPETENCE TO
SOLVE PROBLEMS FROM A DISTANCE
(INITIAL STAGE OF PRIMARY EDUCATION)
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Abstract: In the conditions of distance learning in primary school in the
context of the formation of the competence for solving problems in cooperation
there are a number of challenges in communication. This article is dedicated to
the communicative interaction between the teacher and the students, as well as
between the students themselves, related to problem solving.
Key words: communicative interactions, competence for solving problems
in cooperation, pedagogical environment
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Увод
Ежедневно всеки се изправя пред проблеми от различно
естество, които изискват взимане на решения. Животът днес
е постоянно решаване на проблеми. Обществените процеси са
динамични и непредвидими и налагат също толкова динамична
промяна и реакция от страна на съвременния млад човек, който е
принуден да се адаптира, непрекъснато да се образова, да пробва
нови неща и винаги да бъде готов да се учи от грешките си.
Всички ключови компетентности се считат за еднакво
важни; всяка от тях допринася за успешен живот в обществото.
Компетентностите могат да се прилагат в различни ситуации
и съчетания; аспектите, които са най-важни в дадена област,
подпомагат компетентността в друга. В ключовите компетентности
са залегнали умения като критичното мислене, уменията за
решаване на проблеми, за работа в екип, за общуване и водене
на преговори, критическо мислене, творческите способности и
междукултурните умения.
Решаването на проблем, според Св. Петрова е „мислене и учене
в действие, което представлява своеобразно взаимодействие с
околната среда, за да се разбере същността на проблема и възможните
му решения.“ (Петрова, 2015: 15) Така индивидът научава повече
за спецификата на проблема и ефективността на стратегиите, които
използва за решаването му, като компетентността да се решават
проблеми е свързана не толкова с използването на конкретно
познание, а с мобилизирането на познавателните и практическите
умения на ученика; на творческите му способности, мотивация,
ценности и нагласи.
През 2015 г. освен оценяването на четивната, математическата
и природонаучната грамотност на учениците PISA реализира
допълнителен модул – оценяване на уменията на учениците да
решават проблеми в сътрудничество. (Петрова, 2017: 631-645)
В
началното
училище
се
формират
ключовите
компетентности, като всяка една от тях в голяма степен е
базирана върху компетентността за решаване на проблеми в
сътрудничество. Пред съвременния български учител е поставено
предизвикателството да осъществява педагогическа комуникация
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и да развива компетентностите на учениците в условията на
дистанция.
Практиката в условията на дистанционно обучение в
начален етап показва следните постановки при педагогическата
комуникация:
1. Нестандартната за учител и ученик среда, в условията
на която първоначално всяка една от двете страни се включва с
готовност. За учениците ученето от дистанция е нещо ново,
различно, любопитно и прието като нов вид игра, с която
учителят разнообразява учебния процес.
2. За да достигне учителят до учениците и да може да
осъществи педагогическа комуникация, много по-голяма е ролята
на родителя като посредник. Родителят на ученика от начален
етап е заинтересована страна в учебния процес, той осигурява
техническата обезпеченост на ученето от дистанция, активирането
на училищния профил на ученика и съдейства при осъществяване на
връзката на ученика с учителя за синхронно или асинхронно учене.
При стартиране на ученето от дистанция учителят от начален етап
организира и подпомага всеки от родителите за успешно свързване
на учител и ученик в дигитална среда. С продължаване на процеса
учениците в голяма степен сами успяват да осъществят синхронна
връзка с учителя и да изпратят попълнени ресурси за обратна връзка
с него.
3. Належаща е необходимостта в начален етап от въвеждане
и отработване на съвсем нови правила на комуникация за
синхронно провеждане на учебния процес. Малките ученици за
пръв път използват технологиите за видео връзка. Пред тях стои
необходимостта от разрешаване на проблемите на съвсем различен
формат на общуване. При реална педагогическа комуникация
обменът на устна и писмена информация се осъществява по едно
и също време и на едно и също място. Докато при виртуалната
педагогическа комуникация, преносът на устната и писмената
информация е чрез дигитални носители и компютърни технологии
(Тоцева 2018: 87-97) и участниците са разделени в пространството.
Практиката показва, че при някои деца със СОП синхронното
провеждане на учебен час е неосъществимо. Работи се асинхронно,
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с подробни допълнителни индивидуални насоки и указания, в тясно
сътрудничество с родител.
4. При дистанционното обучение е необходимо часовете да
са с по-кратка продължителност и по-често да се организира
отдих за учениците, за които дългият престой пред екран не е
здравословен. По-краткият учебен час и по-честите и дълги почивки
накъсват учебния процес, налагат по-висока плътност на урока, попрецизна предварителна подготовка, планиране и ефективност.
5. По време на синхронно протичащ учебен час учителят е с
ограничени средства, чрез които осъществява индивидуално
наблюдение и съдействие при работата на учениците. Създават
се ситуации, при които ученикът трябва да реши проблем, без да
има информация как да го направи. Често учениците от начален
етап се затрудняват да определят наличието на проблем в своята
работа, а още по-трудно им е вербално да изразят същността му. При
реалната педагогическа комуникация учителите са в близък контакт
с учениците и пряко наблюдават работата им. Учителят често влиза
в ролята на ментор и на сътрудник в ситуация на разрешаване на
проблеми, което в условията на учене от дистанция е затруднено.
При дистанционната форма учителят е затруднен да прогнозира и
да създава превенция на евентуални проблеми.
6. В условията на обучение от дистанция от съществена
значимост е да се намали ролята на родителя при подпомагането
на ученика в усвояването на учебния материал. Най-ефективен е
учебният процес, когато ученикът е усвоил и е готов да приложи
практически знанията си вследствие на собствената си работа в час,
а не като резултат от доучване с родител след часовете.
7. За малкия ученик от начален етап е от съществено значение да
е близо до своя учител. Той има нужда да задава въпроси от различно
естество и да общува с учителя си и съучениците си вън от строгите
рамки на учебния час. За малкия ученик междуличностната
комуникация, осъществявана в междучасията и времето за отдих,
е с важността на още една учебна дисциплина, която бихме могли
да наречем „Истински живот“. В условията на учене от дистанция
практиката показва, че по-срамежливите и несигурни ученици не
успяват да зададат въпросите, които са вън от учебното съдържание
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и които ги вълнуват. Така тези деца не успяват да получат подкрепата,
от която се нуждаят.
8. Един от проблемите, чието решение стои пред учениците
от началните класове, е умението за самостоятелно учене. Някои
родители споделят наблюденията си, че децата им са станали поотговорни и самостоятелни при изпълнението на поставените задачи
за домашна работа. Дистанционното обучение обхваща периода от
втория учебен срок до края на учебната година, когато учениците
в по-голяма степен работят самостоятелно, сравнено с началото
на учебната година. Ритмичното задаване, обсъждане и проверка
на самоподготовка им, кратките и ясни указания създават част от
условия за успешно себереализиране на учениците.
9. Практиката показва, че някои от учебните дисциплини в
начален етап биха могли да бъдат възприемани от учениците
в асинхронна форма. Например подходящи за това биха били
часовете по изобразително изкуство, когато всяко дете със собствен
темп може да изпълни поставената творческа задача и да не е
обхванато във времева рамка. Друг час, който би могъл да протече
в асинхронен формат е час, който по преценка на учителя би могъл
да бъде за самостоятелна и индивидуална поправка на определено
задание. Целта е да се намали престоят на учениците пред
техническите устройства и да се подкрепи тяхната самостоятелност
при изпълнение на възложените задачи. По преценка на учителя,
съобразявайки се с конкретната тематика на урока, той би могъл да
зададе на учениците да направят проект по определена тема.
10. При усвояването на учебния материал практиката
показва, че най-ефективно е по-голямата част от материала да
се усвои в синхронна форма на обучение под наблюдението и
насоките на учителя, а съвсем малка част да остане за затвърждаване
в самостоятелна форма на работа на учениците вкъщи.
11. Учителят получава най-обективно обратна връзка за
степента на усвоеност на учебния материал при своето реално
педагогическо общуване с учениците в синхронна форма, а не
толкова от обратната връзка, която те изпращат след края на учебния
час под формата на изпълнена самоподготовка.
12. В условията на учене в дигитална среда педагогическата
комуникация, която подпомага развитието на компетентността
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за решаване на проблеми, успешно се реализира в часовете по
литература, когато се разискват нравствени постулати и децата
свободно изразяват своето мнение. В часовете на Час на класа
е подходящо учителят целенасочено да развива у учениците
компетентността за решаване на проблеми, задавайки им да
изработят в екип различни проекти, а в отделен час всеки от екипите
да презентира своята работа.
13. В условията на дистанционно обучение за ефективното
решение на проблеми при работата в екип при проектнобазирано обучение, е необходимо учителят внимателно да насочи
учениците при изпълнението на конкретния проект. Указанията да
бъдат кратки и ясни, учениците да имат свободен и лесен достъп до
информация в онлайн пространството, изпълнението на проекта да
предполага повече творческа работа, целящо липса на идентичност
на проекта с друг аналогичен проект. От особена важност за
работата на учениците е те да имат необходимото време за решаване
на проблемите, свързани с реализирането на проекта. Проектнобазираното дистанционно обучение се реализира в малки групи,
на каквито може да се раздели всеки клас. Работата по проект
изисква разнообразни умения, развива способността за критично
мислене, за проучване, намиране и структуриране на информация.
В резултат ученикът натрупва знания и умения за различни области
на живота, а не само по конкретния предмет или тема. Проблемно
базираното обучение в дистанционна форма също е подходящо за
работа в малки групи и е вид самостоятелно учене. При него целта е
сблъскване с определен проблем и решаването му чрез своеобразен
брейнсторминг. То не е свързано с четенето на точно определен
учебен материал, текстове или инструкции, а с решаването на
конкретна проблемно ориентирана задача. (Виткова 2020: 4).
14. В начален етап някои ученици изпитват естествено
неудобство при представянето на своите постижения в учебния
процес. Затрудненията са при вербализиране на постигнатите
резултат и при презентиране на вече изпълнени проекти, видимо
отлично покриващи поставените изисквания. Практиката показва,
че в условията на дистанционно обучение в дигитална среда
чрез синхронно проведен учебен час проявяват срамежливост
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и неудобство ученици, които в реална учебна среда са активни и
са участвали в учебния процес без неудобство и притеснение.
Педагогическата комуникация във виртуална среда подпомага
учениците при развитието на компетентността им за решаване
на проблеми. Изправени пред необходимостта да презентират
собствените си постижения, като част от учебна задача, те я
изпълняват в обстановката на своя дом, самостоятелно и пред
екрана на устройството.
15. Ученето в синхронен час поставя учениците в условието на
решаване на проблеми за съвместяване на уменията на ученика
за активно учене и за едновременно ефективно боравене с
техническо устройство в дигитална среда. Учениците виждат
лицето и поведението на всеки един свой съученик, което в реална
педагогическа ситуация не е възможно. Учителят има възможност
да включи това в учебна ситуация с различни дидактични игри.
16. За нуждите на дистанционното обучение са създадени много
и разнообразни дигитални ресурси. Важно за успеха на учениците
от начален етап е да разполагат не с голям брой налични
варианти за работа, а с точния ресурс. В практиката се забелязва,
че малките ученици имат нужда от по-голяма помощ и повече време
за развитието на компетентността си за решаване на проблеми при
откриването и отсяването на ненужна или фалшива информация.
При затрупване на малките ученици с онлайн ресурси по определена
тема от страна на учителя се забелязва, че се затруднява работата
на учениците, а подготовката им за следващия учебен час използва
повече от тяхното свободно време.
При педагогическа комуникация в условията на дистанционно
обучение в начален етап биха могли да се изведат следните
препоръки за работа:
1. Опростени указания. Нужно е учениците да разполагат с
ясни инструкции и малък брой образователни ресурси, за да не
се изгубят в информацията. Полезно е да имат информация в PDF
или WORD формат, до която имат лесен достъп. Даването на
опростени инструкции не значи непременно, че ще учат и ще се
стараят по-малко от обикновено, напротив – това дава възможност
за разгръщане на потенциала заради поставените ясни указания.
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2. Изграждане на дигитално пространство за учене. Това
може да е социална мрежа, уебсайт или определена платформа, която
е избрана и предложена на учениците, но да е само една дигитална
платформа, в която учениците винаги могат да влизат и да получават
нужната информация. Учениците да се чувстват уверени като
посещават една и съща платформа и използват инструментите й.
„Колкото по-отдалечени са учителите от учениците си, толкова поважно е да има ясна рамка и норми за работа в дигиталната класна
стая.“ (Христова 2020:5)
3. Ефективността е друг важен елемент в работата в дистанционна
форма на обучение. Планирането на учебния процес отнема
повече време и изисква повече внимание към детайлите, защото няма
възможност за поправяне на грешките и изяснявате недоразумения
в движение, както се получава понякога във физическата класна
стая. Акцентът е върху изграждането на дългосрочни задания, в
които учениците ще имат автономност и ясно поставени срокове за
изпълнението им. Целенасочено да се организират възможности за
учениците да обсъждат какво са научили с членове на семействата
си, за да се изгражда ангажираност.
4. Индивидуално общуване с учениците. Това, което най-много
липсва на учениците в дигиталната класна стая, е междуличностното
общуването лице в лице с учителите и със съучениците. Важно е
индивидуалното общуване. Дори интеракциите извън час. Това
може да се осъществи чрез имейл, допълнителни извънучебни
видео разговори, телефонни разговори, съобщения, коментари
върху домашни работи или задания в клас. (Христова 2020:7)
Заключение
В условията на динамично развиващата се обстановка в света
и в съвременното българско училище пред учителя и учениците
се очертават нови хоризонти на педагогическа комуникация, която
най-добре съчетава реалното педагогическо общуване с необятните
възможности на дигиталния свят като допълващ и подпомагащ
фактор, защото интернет служи само като средство за директна
комуникация между учителя и ученика.
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СЕКЦИЯ 3.
ПЕДАГОГИЧЕСКА КОМУНИКАЦИЯ
В ОБРАЗОВАТЕЛНИЯ МЕНИДЖМЪНТ
ОБУЧЕНИЕ И ЛИДЕРСТВО: АСПЕКТИ
В РАЗВИТИЕТО НА ЛИДЕРСКИ УМЕНИЯ
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СУ „Св. Климент Охридски“
iya.petkova@gmail.com
Абстракт: Лидерството заема основно място в процеса на
управление и развитие на организациите. Независимо дали разглеждаме
лидерството в бизнес организациите, военните структури,
образователния сектор или политическите елити, то се променя заедно с
промяната на изискванията на околната среда, което налага и постоянен
процес на обучение и развитие. Развитието на лидерите е приоритет за
организациите, които искат да постигнат напредък и успех. Статията
разглежда водещи изследвания в областта на обучението на лидери.
Представени са тенденции в обучението на ръководните кадри. Обзорът
е подкрепен с кратко представяне на модел за преподаване по дисциплина,
която обучава в лидерски умения.
Ключови думи: лидерство, развитие на лидерството, обучения по
лидерство

TRAINING AND LEADERSHIP: ASPECTS
IN THE DEVELOPMENT OF LEADERSHIP SKILLS
Assistant Professor Iya Todorova Petkova – Gourbalova, PhD
Sofia University “St. Kliment Ohridski”
Abstract: Leadership is central to the process of managing and developing
organizations. Whether we consider leadership in business organizations,
military structures, the education sector, or political elites, it changes along
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with the changing environment requirements, necessitating a continuous
process of training and development. Leadership development is a priority
for organizations looking to thrive and succeed. This article examines
leading research in leadership development. Trends in management training
are presented. The review is supported by a brief introduction of a model for
teaching in a discipline that teaches leadership skills.
Key words: leadership, leadership development, leadership training

Увод
Лидерството заема основно място в процеса на управление
и развитие на организациите. Независимо дали разглеждаме
лидерството в бизнес организациите, военните структури,
образователния сектор или политическите елити, то се променя
заедно с промяната на изискванията на околната среда, което налага и
постоянен процес на обучение и развитие. Често темпът и усилията,
които влагаме за развитие на ръководния състав предопределят
успеха на екипа или цялата компания.
Редица изследвания показват тясната връзка между ролята на
учителя/преподавателя и възприетите критерии, характеристики
и стил на поведение у бъдещите ръководители и сътрудници.
В повечето случаи учителят остава първият ролеви модел за
очакваното и упражняваното лидерство в последствие. Ето защо
имаме основания, когато говорим за развитие на лидери и лидерство,
да съотнасяме изводите и до ролята на училищния директор, както и
на учителя/преподавателя. Още повече, че лидерството все по-често
се възприема не като заключено в определена структурна рамка, а
като лично възприемане за начин на живот.
Теоретичен обзор
Развитието на лидерите е продължителен процес.
Изследователите търсят както най-добрите техники и методи за
обучение и развитие на ръководителите, така и връзката между
развитието на лидерите и взаимодействието им с колеги, клиенти,
висшестоящи ръководители, приятели, семейството. Част от
въпросите, които са неизменна част от изследване на взаимовръзката
обучение – лидерство включват: какъв опит е необходим, за да бъде
ефективен лидерът; необходимо ли е ръководителят да бъде обучен
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в програми по бизнес мениджмънт; за да бъдеш успешен лидер,
необходимо ли е да имаш конкретна експертиза в сферата, в която
управляваш? Изследователи в областта на лидерството посочват
множество доказателства за наличие на положителната връзка
между обучението на ръководителите и тяхната ефективност (Bass,
2008, 1202).
Кер (Kerr, 2004) обобщава резултатите от симпозиум, в
който участват автори на публикации, в които се дискутира как
организациите могат ефективно да подготвят своите ръководители
за заемане на управленски позиции. И четиримата автори
поддържат идеята, че е важно да се полагат усилия в развитието
на компетенции у ръководители и лидери в ранния етап на тяхното
кариерно развитие. Тези усилия трябва да са добре премерени,
имайки предвид факта, че текучеството при този тип служители е
доста по-голямо, в сравнение с дългогодишните сътрудници. Това
поставя важния въпрос за прецизната и точна селекция и последваща
атестация/оценка.
Според Игнатов (2015, стр. 96), развитието на лидера предхожда
развитието на лидерството, защото потенциалният лидер първо
трябва да притежава базисни умения, да е в състояние да изгражда
и развива лидерство в организацията. Иванов (2015, стр.114) на
свой ред подчертава, че лидерството не е свойство на индивида,
а резултат от целенасочено обучение и възпитание. Йорданоглу и
колектив (Iordanoglou, ет ал., 2014) провеждат изследване сред 81
лица от България, Кипър, Латвия и Литва с цел да идентифицират
ключови лидерски умения, на база на които да предложат
иновативна програма за обучение и развитие на ръководния състав.
Авторите систематизират някои основни умения, които определят
като критични за успешното управление – таблица 1.
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Табл. 1. Основни лидерски умения за млади лидери
Умения за
самоуправление
– Самоувереност
– Надеждност
– Оптимизъм

Умения
за бизнес управление
– Взимане на решения
след направен анализ
– Стратегическо
мислене и планиране
– Креативно решаване
на проблемите.

Умения
за управление на хора
– Взаимодействие и
екипна работа
– Междуличностна
комуникация
– Изграждане на връзки
и мрежи от контакти;
– Мотивация.

В своя алманах по лидерство Бас (Bass, 2008, 1052-1066)
разсъждава върху множество аспекти, които поетапно влияят на
развитието на лидерските умения. Така например от значение
е влиянието на семейството в първите години на формиране на
личността, какви са били взаимоотношенията с по-малките и поголемите братя и сестри, колко голямо е било семейството, колко
силна е била връзката между родители и дете, каква са били
фигурата на бащата и фигурата на майката, родителите като ролеви
модел на подрастващите. Не без значение е какъв е бил семейният
статус, какви са прилаганите стандарти за възпитание от страна
на родителите, какви са били възможностите за изява по време на
детството и др. На следващо място, но не и по важност, е периодът на
обучение на бъдещите лидери – като започнем от начално и основно
образование и стигнем до висшето образование. В този период
факторите, които оказват влияние върху развитието на лидерските
умения, са разнообразни – примерът на преподавателите като ролеви
модел, взаимоотношенията със съученици и колеги, мрежата от
контакти, които бъдещият лидер започва да гради и пр. Доколкото
до тук изброените фактори се разглеждат по-скоро в контекста на
последващ анализ върху вече проявени лидерски качества, по-голям
интерес от практическа гледна точка, е това как ръководителят
продължава да надгражда своите умения и компетенции.
Бас продължава своя анализ, като заключава, че често
специализираните обучения по лидерство стават актуални, когато
лидерът вече заема активна роля в организационния живот. В най228

добрия случай уменията и компетенциите, които лидерът е усвоил на
един етап от своето развитие, биха му помогнали да реши ситуация
или да се справи с проблем при следващ етап от своето развитие.
Работните задачи, според автора, също трябва да се разглеждат като
механизъм за развитие и усъвършенстване. Повечето работни задачи
е добре да съдържат в себе си възможност за учене и разширяване
на знанията и уменията. В противовес, практиката сочи, че на поопитните служители се дават такива задачи, които със сигурност
биха били изпълнени качествено и в срок, без това задължително да
означава, че съдържат обучителен елемент.
Ник Петри (Petrie, 2014) разработва свой проект, който озаглавява
„Бъдещи тенденции в развитието на лидерството“. Авторът
обяснява, че обкръжаващата среда се е променила – тя е по-сложна,
променлива и непредсказуема; необходимите лидерски качества
също са се променили – необходимо е по-комплексно и адаптивно
мислене. Петри отбелязва, че методите за развитие на лидери не са
се променили съществено, повечето ръководители се развиват на
база реалния си опит в работата, обучения, коучинг, менторинг, но
често лидерите/ръководителите не успяват да се развият достатъчно
бързо или по начин, който да отговаря на изискванията на новата/
променената заобикаляща среда. Предизвикателството, което Петри
назовава, е, че вече въпросът не е как изглежда, а как се развива
лидерството. Авторът успява да обхване четири основни тенденции,
които касаят развитието на лидерството, а именно: по-голям фокус
върху вертикалното развитие (не развитието на компетенции, което
авторът определя като хоризонтално, а развитието като йерархични
нива във вертикала); прехвърляне на по-голяма отговорност за
развитието върху самия индивид; колективното лидерство и
иновации в методите за развитие на лидерството.
Роланд (Rowland, 2016) публикува в Harvard Business Review
статия, озаглавена „Защо развитието на лидерство не развива
лидери“. В публикацията се коментира несъответствието в
разбиранията, очакванията и комуникацията между ръководители
и ръководени. Авторката посочва четири фактора, които стоят в
основата на успешното практическо развитие на лидерството: (1) да
бъде основано на реален опи; (2) да има фокус върху осъзнаването;
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(3) развитието на лидерството да бъде поставено в широк контекст;
(4) обучаващият/менторът да има умения за работа с динамиката
на групата, да създават безопасна среда, за да могат участниците да
поемат лични рискове и да прокарват културни граници.
Дискусия
В контекста на изследвания върху транзакционното и
трансформационното лидерство през 2018 г. беше проведено
изследване, в което залегна и въпрос, свързан със специализираните
обучения по лидерство. Данните за количественото изследване
са набрани от специализираната агенция за социологически и
маркетингови изследвания чрез онлайн въпросник. В конкретното
допитване са взели участие единствено лица, които ползват интернет.
По данни на Националния статистически институт през 2018 г.
63,6% от населението ползва интернет редовно – всеки ден или поне
веднъж седмично, като в тази категория 80% са заети лица (www.nsi.
bg). Първичните данни от изследването са въведени и обработени с
помощта на специализирания софтуер за статистическа информация
SPSS. Обхванати 348 (триста четиридесет и осем) изследвани лица.
Данните сочат, че едва 34% от запитаните са преминали
специализиран курс по обучение в лидерски умения. С
помощта на дисперсионен анализ установихме, че преминато
специализирано обучение по лидерство влияе върху проявлението
на трансформационния стил Зачитане на индивидуалността.
Данните показват, че има нагласа за провеждане на специализирани
обучения с цел развитие на лидерски умения, но все още има
неизползван потенциал в тази посока. Резултатите подкрепят други
изследвания в областта. Михайлова (2020) изследва източниците на
знанията и уменията за управление на конфликти на ръководители в
български компании и открива, че едва 14% от изследваните лица са
преминали през обучение по управление на конфликти, а умението
в тази посока е ключова компетентност за ръководители на всички
нива. Имаме основания да твърдим, че специализираните обучения
по лидерство карат ръководителите да обръщат по-голямо внимание
на знанията, уменията и нуждите на всеки член на екипа, което води
до по-силна ангажираност, мотивация и отдаденост на работата.
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Както заключава Бас (Bass, 2008, 1061) развитието на
управленските кадри следва своята логика във времето. Необходимо
е да се идентифицират и управляват нуждите от развитие на
ръководните кадри, като се прави разграничение между различните
компетенции и умения. Добре е да има изначална взаимовръзка
между лидерството, проявявано на по-ниските йерархични нива
и лидерството, проявявано на по-високи йерархични нива, като се
следи преминаването от едно ниво в друго с присъщите умения и
поведенчески модели. Авторът изброява и други фактори, които
влияят върху развитието на лидерството, като генетични фактори,
обучение и ранно развитие, интуиция, умения за оценка и преценка,
мулинационалност и различия/разнообразие, баланс работа-личен
живот и др. (Bass, 2008, 1203–1205).
Някои от темите, които са включени в университетски
лекционни курсове по управление и лидерство, включват: 1)
Какво представлява лидерството и дали може да се научи да си
лидер; 2) Какви са уменията и какво е поведението на великите
лидери; 3) Политическите лидери слуги на историята ли са?; 4)
Предизвикателствата еднакви ли са пред мъжете и жените лидери; 5)
По какъв начин великите лидери се справят с грешки провали и др.
(Nathan, 2003). Извън класическите техники за обучение, все повече
навлизат и нестандартни форми. Автори като Пилай и Стайтс-Доу
(Pillai и Stites-Doe, 2003) предлагат подход за развитие на лидерите,
който включва прожектиране на игрални филми, класики и научна
фантастика, с обсъждането на които да се анализрат теми от
процесите на управление.
С оглед следване на новите тенденции и демонстриране на
полезни модели, които биха били полезни в бъдеще, дисциплината
Лидерство в мултикултурна среда в Стопански факултет на Софийски
университет залага на интердисциплинарен подход на преподаване.
Освен традиционните форми на преподаване с включен лекционен
курс и упражнения (със съпътстващи визуализации и презентации),
се прилагат елементи от груповодинамичния тренинг, решаване на
казуси, участие в ролеви игри. Силно положителен резултат дават
дългосрочните екипни задачи и разпределянето на отговорности
между студентите. Така на практика успяват да се тестват много от
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в бъдеще необходимите умения и компетенции, както и да осъзнаят
необходимостта от тяхното усвояване. Такова са уменията за
решаване на конфликти, уменията за водене на преговори, уменията
за мотивиране, уменията за планиране и контрол, уменията за
приоритизиране, умения за разпределяне на времето, уменията
за делегиране, уменията за изграждане на екип, уменията за
координиране и пр.). Програмата включва посещения на компании
от реалния сектор с възможност за наблюдение на процесите и
организационната среда, както и разговор с експерти и ръководители.
Задължителен елемент са срещите с гост лектори – ръководители
от най-високо ниво във водещи компании, които споделят своята
визия за управление, научени уроци, предизвикателства, успехи. В
напреднали групи се прилага и анализ на произведения на изкуството,
които са интересни и лесно разбираеми за студентската аудитория,
но дават възможност да се онагледят и коментират елементи от
учебната програма. Не на последно място, у студентите се възпитава
необходимостта от постоянно учене и усъвършенстване, което е
ключово за успешното им развитие и управленски път.
Заключение
Развитието на лидерите в организациите е необходимо условие
за постигането на напредък и успех. Първата необходима стъпка
за това е осъзнаване за необходимостта от подобно развитие. На
следващ етап е изграждане на модел, по който лидерите (настоящи
и потенциални) да бъдат развити. Последен, но не по важност, етап
е оценката от проведеното обучение и прилагането на наученото в
практиката. В този контекст Реди и Сринивасан (Reddy, Srinivasan,
2015) споделят, че в настоящия етап на развитие на организациите
развитието на лидерството изисква работа с всички заинтересовани
лица, като е почти невъзможно с едно обучение да се постигнат
желаните резултати (например да се усвоят всички необходими
компетенции). В развитието на лидерството се използват
разнообразни техники като тестове, планове за индивидуално
развитие, 360-градусова обратна връзка и др. С глобализацията
на бизнеса се изискват все повече специфични компетенции като
умения за работа в различни култури (Saks, et al., 2011). В условията
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на развитие на технологиите се налага осмислянето на темите за
виртуални обучения и тренинги, посветени на лидерството, развитие
на лидери на виртуални екипи и пр. (Bass, 2008, 1063).
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Резюме: В днешния свят основната конкуренция е в областта на
знанието. Важен фактор днес е човекът, в частност неговите познания.
Ето защо проблемът с уменията да се управляват хората, респективно
техните знания, е основен и решаващ. Нарастващите изисквания пред
ефективността на образователните институции формират повишен
интерес към мотивацията в управлението на човешките ресурси.
Реализирането на качествен образователен процес е пряко зависимо от
прилагането на ефективни мотивационни модели на управление и лидерско
поведение на директорите за разгръщане потенциала на персонала и
създаване условия за самоусъвършенстване.
Ключови думи: мениджмънт, образование, мотивация.

MOTIVATION IN EDUCATIONAL MANAGEMENT
Marieta Goceva, Head Master
Technical vocational school „Nikola Ionkov Vaptsarov“ – Radomir
marietagoceva@gmail.com
Abstract: In today‘s world, the main competition is in the field of
knowledge. An important factor today is man, in particular his knowledge.
That is why the problem with the skills to manage people, respectively their
knowledge, is fundamental and decisive. The growing demands on the efficiency
of educational institutions form an increased interest in motivation in human
resource management. The realization of a quality educational process is directly
dependent on the application of effective motivational models of management
and leadership behavior of directors to develop the potential of staff and create
conditions for self-improvement.
Key words: management, education, motivation.
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Въведение
В съвременното образование се проявява ролята на
лидера за успешно мобилизиране на персонала за постигане
на организационните цели, чрез активизиране на личната
квалификация, повишаване на креативността, привързаност към
организацията, постигане на лично удовлетворение от успеха. Важна
е способността на ръководителя-лидер да вдъхновява и мобилизира
членовете на организацията. За целта трябва да бъде осъзната ролята
и значението на мотивирания персонал за успешното реализиране
на организационните цели.
Иновативната обучителна система е гъвкава и мотивираща.
Провокира интереса на участниците и ги стимулира за успех. През
годините наблюдавах педагогическите специалисти как променят
своето отношение към работата, в зависимост от тяхната нагласа
да преследват по-упорито организационните цели. Откривах
все нови и нови фактори, които променяха човешката психика и
поведение. В сложните човешки взаимоотношения на преден план
поставях задоволяване потребностите на персонала в институцията,
в пълен унисон с постигнатите цели. И винаги се потвърждаваше
мнението ми, че съществува трайна корелация между изпълнение
на образователните стратегически цели и управлението на хората за
тяхното ефективно постигане.
Човешките потребности в основата на мотивацията
В основата на мотивацията на персонала стоят човешките
потребности. Те са критерият на всеки индивид при вземането
на решение за определено действие или бездействие при
конкретната ситуация, очертана от общата икономическа, социална
и политическа среда, както и от дейността на работодателя и на
неговата администрация за мотивиране на определено поведение.
Потребностите могат да се определят като обективна
необходимост от условия и средства за съществуване на човека. Те са
първичният, вътрешният за всеки човек подбудителен мотив, който
кара хората да се трудят. Цялата човешка история е доказала, че никой
не прави нищо, ако това не е свързано със задоволяването на някоя
негова потребност. В този смисъл непрекъснатия и вечен стремеж
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на хората да задоволяват своите потребности е онзи първичен и
постоянно действащ фактор, който ги подтиква към трудова дейност,
към непрекъснато развитие на производството и услугите.
Когато се разглеждат потребностите, като първичен
подбудителен мотив на хората за трудова дейност, трябва да се
отчита следното:
• Човешките потребности са динамични. Колкото по развита
е системата от потребности на едно общество, толкова поразвито е и неговото производство, което е призвано да
задоволява неговите потребности.
• Човешките потребности по принцип изпреварват
възможностите на производството. Колкото по-големи са
човешките потребности, толкова по-силно е тяхното влияние
върху развитието на производството и обратно.
• Потребностите на хората имат относителен характер.
• Задоволяването на определени човешки потребности не
води до загуба на качеството им на първичен подбудителен
мотив за трудова дейност.
Човешките потребности са разнообразни. Материалните
потребности са обективната необходимост материални условия и
средства за живот на хората, а духовните – сетивната необходимост
от духовни условия и средства за жизнената дейност на хората. Тези
потребности далеч не са хомогенни.
Интересите в мотивационния процес
Потребностите на хората са органически свързани помежду си
в една система, взаимно се обуславят, преплитат се и преливат едни
в други. Задоволяването на една физическа потребност е често пъти
задоволяване на някаква духовна потребност. Най-популярният
опит да се даде универсален отговор на този проблем е хипотезата
на Абрахам Маслоу. Интересът буквално означава нещо, което има
значение. А нещата, които имат значение за хората, са свързани с
техните потребности. Тази икономическа трактовка на интересите
дава основание за няколко основни изводи:
1. В основата на интересите са човешките потребности. Те са
първопричина за тяхното възникване. Без потребности не може да
има интереси.
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2. Доколкото потребностите на хората имат обективен характер,
дотолкова и интересите като тяхна форма на проявление имат
обективен характер.
3. Интересите се пораждат от потребностите, но те не са
идентични.
4. Специфичните особености и многообразието на
потребностите пораждат и многообразието на интересите.
Интересите, както и потребностите се характеризират с много
голямо разнообразие. Преди всичко, аналогично на потребностите,
те могат да бъдат материални и духовни. Водещото в една система
от интереси е тяхното единство. Без единство в системата от
интереси не може да съществува нито един социален субект, нито
едно социално образование, нито един индивид. Общността на
интересите, единството на основните материални /икономически и
духовни интереси е онова, което обединява хората в тяхната дейност.
Мотивирането на персонала в образователните институции
Навлизането в дълбочина на процеса на мотивация дава отговор
на такива въпроси с практическа значимост, като: „Защо хората,
поставени да живеят и работят при абсолютно еднакви условия,
постъпват по различен начин в еднотипни ситуации?”, „Защо хора,
поставени при различни условия, действат по еднакъв или почти
еднакъв начин в отделните ситуации?”. Отговорите на тези въпроси
опират до мотивацията и пригодността на хората да демонстрират
определен тип поведение. Но тъй като светът, в който живеем, е свят
на бързи промени, свят на растящи нужди и очаквания, най-голямото
изискване към всички нас е може би самоусъвършенстването. Как да
станем по-добри? Как да направим нещо по-добре? И ако приемем,
че истинският свят, в който живеем и работим, е светът на хората,
тогава е важно да разбираме себе си още по-добре, да знаем какво
ни мотивира и как може да бъдем мотивирани.
Саморазвитието на ръководителя към ефективност – това е
единствения интегратор, с който разполагаме. Той е единственият
начин, по който организационните цели и индивидуалните нужди
се обединяват. Ръководителят, който работи да направи силата
продуктивна – своята собствена и тази на другите хора, работи,
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за да направи организационното изпълнение съвместимо с
персоналното постижение. Той работи да превърне своята знанийна
осведоменост организационно възможна. И като се насочи към
върховно постижение, той превръща своите собствени ценности в
организационни резултати. (Дракър, 2002: 184)
Пред всички икономически организации, макар и с различна
острота, стои въпросът за мотивиране на организационния персонал
към трайно високо ефективно икономическо поведение. Постоянно
протичащите промени във външната и вътрешната среда по
неизбежност влияят върху динамиката в мотивацията на персонала.
Мотивирането в организацията се явява първостепенна задача
на мениджърите. Мотивацията на персонала е онази принадена
стойност, която води хората до успеха и която в голяма степен
се дължи на ефективната комуникация. Основата на човешките
взаимоотношения е ангажираност и всеки по някакъв начин плаща за
това, което получава. Неспазването или избягването на сетълмента
води до натрупване на задължения от една страна и нестабилност,
което може да доведе до прекъсване на процеса. Брайън Трейси
счита, че общуването е умение, което може да научите. То е като
карането на колело или писането. Ако искате да работите с него,
може бързо да подобрите качеството на всяка част от живота си.
Начинът на общуване е твърде важен инструмент в комуникацията.
(Бойков, 2020: 198)
Образователният мениджмънтът е специфичен и по-труден за
приложение, тъй като при него преобладаващите подходи са повече
емоционално-психологични и по-малко материално – икономически.
При това характеристиките и уменията на съвременния директор,
като образователен мениджър, се анализират в контекста на проблема
за ефективните училища, ефективното управление на училището и
ефективният директор. При подбора и управлението на кадрите
задължително се дава приоритет на държавно регламентирани
изисквания (във формалното образование), което ограничава свободата
на ръководителя в управлението на персонала. (Гюрова, 2015:1)
Организациите непрестанно търсят нови подходи за повишаване
на конкурентните си предимства във връзка с нарастващите
предизвикателства на средата, в която реализират дейността си.
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Съществено значение в този процес заемат невидимите ценности,
които притежават организациите, а именно – корпоративната
култура и организационната идентичност, които са обединени
и успешно съществуват чрез организационните комуникации и
уменията на кадрите да ги използват и развиват. Комуникациите
на организацията имат основно значение за повишаване на
мотивацията на членовете на организацията, подпомагайки ги в
разбирането им, както за цялостната политика на организацията,
така и за конкретната им роля за осъществяването й, която е пряко
свързана с постигната организационна идентичност. В ефективната
комуникация е необходимо да се спазват основните правила на
етикета в общуването, което ще даде възможност за ползотворна
комуникация с различни личности и в различни житейски ситуации.
(Боянов, 2020: 202)
Мотивирането на персонала в образователните институции се
определя в голяма степен от съответствието и зависимостта между
изпълнение и възнаграждение, между очакванията, равнището
на положените усилия и качеството на постигнатите резултати.
Кариерното развитие е силен мотивационен фактор за персонала
в образователната организация. Голяма част от хората се стремят
да учат непрекъснато, защото придобиването на нови знания е
стремеж към самоусъвършенстване и начин да се събуди ума, да се
запази активен и жизнен. Квалификационната дейност в училището
е подчинена на потребностите на преподавателите за повишаване
на педагогическите им умения и способности, отговарящи на
изискванията на съвременното общество. Тя обединява усилията
на учителите за повишаване на научната, педагогическата и
методическата подготовка и самоусъвършенстване на собствената
педагогическа практика, за повишаване качеството, модернизиране
на образованието и постигане на положителни промени в
личността на учениците в контекста на учене през целия живот
и кариерно развитие. Квалификацията е основна предпоставка за
усъвършенстване на учебния процес, за прилагане на индивидуален
подход към всеки ученик, за въвеждане на иновативни методи
на преподаване и внедряване на иновативни технологии в
образователната система. Иновациите са мощна движеща сила
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по пътя на модернизиране на обучението, но те могат да бъдат
въведени само от все по-образовани и креативни педагогически
специалисти. Новата парадигма, която трябва да се реализира в
българското училище, е подготовката на искащ, знаещ и можещ
дигитален гражданин, с богат набор от компетентности, които да
бъдат основа на неговото последвало социално, професионално и
личностно развитие. (Тоцева, 2019: 43)
В условията на повсеместна компетентност и мобилност,
професионалните умения са един от начините за повишаване
на професионалната конкурентоспособност и улесняване на
прехода към нови професионални роли. За това са необходими
знания, придобит собствен опит и формирана ценностна система,
тясно свързани с възможността да се мисли индивидуално в
диалог с другите. Изучаването на уменията – професионални,
комуникационни, технически и други е много нужно на съвременното
образование. Тенденцията към повишаване на успеха от обучението
е израз на осъзната отговорност и лична ангажираност за качествен,
бърз и ефективен процес на обучение. Затова за мениджърите в
организацията е необходимо да определят, извличат и използват
онези вътрешни подбуди и потребности на подчинените, които
да отговарят на насочеността, нивото и настойчивостта в тяхната
работа за постигане на целите на организацията. (Шермерорн, 2006:
141) Както и да отчитат взаимодействието между индивидуалните
различия и микромотивацията (в рамките на организацията),
влиянието на макромотивацията (пренасянето на нагласи, жизнени
ориентации и настроения от външната среда), но и да анализират
културния фундамент на мотивацията, тъй като редица изследвания
показват, че посочените елементи по значимост и степен на
интензивност могат да варират по различен начин за различните
култури.
Съвършено естествено е, че работодателят би искал персоналът
в институцията, което ръководи, да има такова поведение в трудовия
процес, което би довело до възможно най-високите резултати.
За да постигне това той трябва да подбере и да отправи такива
сигнали към всяка отделна личност, които биха я мотивирали за
високопроизводителна работа. Тази дейност в образователния
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мениджмънт характеризира процеса мотивиране, създаване на
такава обучителна, организационна и социална среда в училище,
която да направи така, че хората да изберат онова поведение в
трудовия процес, което отговаря на разработената стратегия. Да
мотивираш означава да накараш хората да се движат в желената
посока на развитие. Позитивната връзка между ефективността на
директора – мениджър за мотивацията на персонала и постигането
на организационните цели в институцията следва да бъде осъзната
и планирана необходимост.
Заключение
Организациите, провокирани от промените, търсят иновации
в образователния мениджмънт, което ги прави различни. Те се
съсредоточават върху разработването на уникални политики и
стратегии, върху формирането на екипи, изграждането на ценностни
системи и такива за мотивиране на персонала. В дигиталната ера,
непрекъснатото усъвършенстване и повишаване на квалификацията
на педагогическите специалисти е от ключово значение за провеждане
на ефективно обучение, свързано с високи образователни резултати.
Повишаването на качеството на образованието може да се осъществи
само чрез подкрепата на добре подготвени и мотивирани учители с
предприемачески дух. Приоритет на образователните мениджъри
е мотивацията за създаване и реализиране на изследователска,
изпреварваща и дългосрочна квалификация за подсигуряване на
образователната система с развит човешки ресурс, материална
база и педагогически постижения с учениците. Разкриването на
нови силно въздействащи механизми в процеса на управление на
човешките ресурси е предпоставка за по-пълно разгръщане на
персоналния потенциал в образователните институции.
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УЧИЛИЩЕН PR – КОМУНИКИРАНЕ
НА УЧИЛИЩЕТО КАТО ИНСТИТУЦИЯ
В ДИГИТАЛНОТО ПРОСТРАНСТВО
Боряна Йорданова, директор
V СУ „П. Р. Славейков”, гр. Перник
boriana_74@abv.bg
Резюме: Изграждането на положителен имидж на образователната
институция в дигитална и силно конкурентна среда е изключително
предизвикателство пред училищния мениджмънт и общност като цяло.
Традиционната педагогическа и управленска комуникация бива сериозно
изместена към дигитална такава. Познаването и умелото използване
на основните комуникационни канали в дигиталната среда е ключово за
изграждане на училищния имидж. В доклада се разглеждат съвременните
форми на комуникация и каналите за нейното осъществяване чрез новите
технологии.
Ключови думи: комуникационен канал, мисия, институционална
култура, училищни ценности, блог, стратегия.

SCHOOL PR – COMMUNICATING THE SCHOOL
AS AN INSTITUTION IN THE DIGITAL SPACE
Boryana Yordanova, director
V Upper secondary school “P. R. Slaveikov”, Pernik
Аbstract: Building a positive image of an educational institution in a
digital and highly competitive environment is an extreme challenge for the
school management and the community as a whole. The traditional pedagogic
and management communications is seriously shifting to a digital one. Knowing
and skillfully using the main communication channels in the digital environment
is key for building the school’s image. The report examines the modern forms of
communication and the channels for its implementation via new technologies.
Keywords: communication channel, mission, institutional culture, school
values, blog, strategy.
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„Онзи, който може да казва всичко,
успява да прави всичко.“
Наполеон
Въведение
Обществените комуникации и образованието играят важна роля
в различните сфери на обществения, икономическия, социалния и
духовния живот (Такева 2019: 44-59). Като част от тези обществени
комуникации е и педагогическата комуникация. С навлизането на
новите технологии животът на хората се променя с бързи темпове.
Свидетели сме на скоростни промени, които засягат всички сфери
на обществения живот. Обемът на тези промени за шест месеца на
нашето съвремие е равен на промените, които са се случвали за цяло
столетие в живота на нашите предци.
Технологичното развитие значително промени начина на
комуникация в обществото, като измести нейния център от реална
в дигитална среда. Общуването в нея е подвластно на различни
принципи и се подчинява на други, различни правила.
Училището като център на общността е необходимо бързо и
адекватно да се преориентира в новата действителност. В миналото
то е било център на обществения живот на всяко населено
място, в него се е осъществявал целия духовен живот. В новите
условия – дигитални средства за комуникация, високотехнологично
поколение, дигитални деца и родители, училището трябва да
продължи да бъде център на духовността, но в новия, дигитален
свят. Това изисква не само прилагането на нови методи и форми
на обучение, виртуални класни стаи и иновации, съответстващи на
потребностите на новото поколение, но и тяхното комуникиране в
дигитална среда. В днешната епоха на всеобща свързаност между
хората училището трябва да се наложи като разпознаваем субект с
определена дигитална визия и култура.
Училището е символ на обществено доверие, сигурност и
стабилност, поради това то е социално значима медия, то е основен
комуникатор в дигиталната училищна общност.
От друга страна в силно конкурентната образователна среда,
където всяко училище се стреми да покаже своите силни страни и да
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изгради устойчив обществен имидж, често пъти непознаването или
неправилното прилагане на различни дигитални комуникационни
канали може да доведе до обратен резултат. Ето защо изграждането
на училищния имидж по правилата на дигиталния свят може да
бъде много полезно.
Всеки продукт или услуга в света се асоциира със своята
марка, отличителен знак или т.нар. бранд. В дигиталния свят,
където вниманието на потребителя се задържа върху статия,
публикация или изображение за не по-дълго от 8 секунди, истинско
предизвикателство пред училищния мениджмънт е да въведе и
наложи едно училище като разпознаваем обект, да го открои сред
останалите и да успее да го комуникира в дигиталното пространство и
то така, че споменаването му да провокира положителни асоциации.
1. Принципи на изграждане на училищния имидж в дигитална
среда:
В традиционното и в училищното изграждане на имидж е
задължително то да се осъществява от човек, който обича този
субект. Защото изграждането на имидж почива на три основни
принципа:
1.1. Изграждане на доверие – в свят на открити публичини
отношения, където всеки човек е медия и неговото мнение може да
достигне до стотици хора, изграждането на доверие към институцията
е ключов фактор. Много важно за училището е да споделя и показва
своите ценности, както в реалния, така и в дигиталния свят. Двата
начина на комуникиране в общността – реално и виртуално трябва да
са релевантни един на друг, защото онова което е вътре, личи и навън.
1.2. Ангажиране на аудиторията – изграждане на чувство за
принадлежност, съпричастност и значимост на заинтересованите
страни, участващи в училищния живот. Ангажирането трябва да
се случва на всички нива в училищната общност. Емоционалната
свързаност на ученици, учители и родители и чувството им на
принадлежност към институцията са най-важните фактори за
ангажиране към нейните ценности и политики.
1.3. Честност – хората предпочитат истината и при най-малкото
съмнение, че биват лъгани или заблуждавани оттеглят своя кредит
на доверие към училището.
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2. Техники за изграждане на успешен училищен имидж
В традиционния маркетинг имаме 4 основни елемента:
продукт/услуга/, място, промоция, цена, чрез които се управляват
маркетинговите процеси. В училищния процес на изграждане на
имидж те изглеждат така: мисия, институция, постижения, стойност.
2.1. Мисията на всички училища е една, която в обобщен вид
е образование, възпитание и социализация на децата и учениците.
Онова, което откроява едно училище от друго, е как комуникира тази
мисия, кой компонент от нея извежда на преден план и го превръща
в основна институционална ценност. Например: изграждане на
позитивна атмосфера, насърчаване на индивидуалния напредък
на всеки ученик, постигане на високи образователни резултати,
социализация, създаване на условия за личностно развитие и пр.
В избора на компонент от мисията, който да е водещ, основен за
конкретното училище се крие неговата уникалност. Мисията е
въплъщението на организационната култура и духа на училището.
За да бъде ясно разбрана, тя трябва да присъства във всички
комуникационни канали на институцията, навсякъде да личи идеята:
„Ние правим това, защото за нас най-важно е ...“.
2.2. Институция – ясно и категорично комуникиране на
институционалната култура с нейните вътрешноучилищни правила
и разпоредби, със законово регламентираните програми и политики,
съобразени със ЗПУО и законодателството на България. Издигането
на имиджа на институцията трябва да бъде здраво стъпило
на спазването на законите и нормативните актове, както и на
общочовешките норми и ценности. Уникалността на всеки продукт
или услуга е предпоставка за положителен имидж, но при сходни
услуги, каквито са образователните, е необходима уникалност
на подхода. И този подход се реализира при изготвянето на
училищните правила и институционални политики, които трябва да
бъдат законосъобразни, но същевременно да отразяват спецификата
на всяко училище. В общността трябва да е видно, че училището
познава своите силни и слаби страни и разработва своите политики
и стратегии именно за да реализира своята мисия.
2.3. Постижения – тяхното популяризиране и комуникиране
трябва да се реализира с необходимата прецизност и внимание. Във
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всяко популяризиране или промотиране на постиженията трябва да
отразява, ясно да личи същността на първите два компонента: какво
е важно за нас/ институционалната мисия и нейните ценности/ и
защо и как го правим / институционалната култура/. Споделянето на
постиженията не бива да бъде самоцелно, хаотично и безпринципно.
Всяко постижение трябва да бъде здраво обвързано с постигане на
ценностите и да отразява училищната култура.
2.4. Стойност – определящ фактор за успеха на училището е да
подчертава, ясно да демонстрира стойността, която придава както за
обществото като цяло, така и за всяка отделна личност.
3. Комуникиране на училищните ценности и мисия
За всяко училище е необходима консистентност на
комуникацията, т.е. училището трябва да присъства във всички
комуникационни канали и да се представя в тях според аудиторията
и спецификата на съдържанието. Колкото по – често и релевантно
присъства училището в дигиталното пространство, толкова поразпознаваемо и конкурентноспособно ще бъде то. Дигиталният
свят предоставя неограничени възможности за представяне и
комуникиране на училището през различни канали, които обаче
крият и определени рискове. Училищният директор трябва да бъде
мениджър, който да контролира и да държи в ръцете си управлението
на всички канали.
За училищната дигитална комуникация важни са следните
комуникационни канали:
3.1. Сайт на училището – той е основополагащият, централен
комуникационен канал на училището, който най-пряко и отговорно
представя институцията.
Той е предназначен за официалното представяне на училищните
политики и правила, той е доказателството за законосъобразността
на вътрешноучилищните актове и гарант за прозрачност на
управлението и наличие на обществен контрол. Той е визитката на
училището и трябва да отразява всичко значимо за институцията,
той е източника на информация за широката общественост за
дадено училище, т.е. стои в основата на изграждане на имиджа
на институцията. За да бъде ефективен в изпълнение на тези си
функции, училищният сайт трябва да бъде:
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– Актуален – да представя новите и актуализирани училищни
документи, както и своевременно да отразява промените, да
следва темпа на училищните дейности
– Атрактивен – да представя по интересен начин училищния
живот
– Стилен – правилно сруктуриран и извеждащ на преден план
значимото за училището
– Адаптивен – по-голямата част от потребителите извършват
своите търсения от мобилно устройство, поради това сайта
трябва да притежава функционалността лесно да се адаптира
за използване от мобилно стройство
– Бърз и организиран – да предоставя възможност бързо да
се достига до най-желаната информация – адрес, контакти,
екип и документи.
3.2. Информационни бюлетини / newsletters/ – те трябва да
съдържат информация за реализирани събития в училището или
предстоящи такива на седмична или месечна база. Като обхват
могат да бъдат структурирани на ниво паралелка или на ниво
училище, както и съчетание от двете. В съвременната дигитална ера
училищните newsletters заместват една чудесна училищна традицияиздаването на училищни вестници. Чрез тях се поддържа богата
база данни за училищния живот, която може да стане основата на
дигитална летописна книга на институцията. Newsletters е желателно
да бъдат подписани от техния създател, което ще демонстрира
личната ангажираност и отношение. Тяхното разпространение може
да се реализира през: сайта на училището, електронния дневник или
имейлите на родителите.
3.3. Блог – дигитален инструмент, който позволява сплотяване
на училищната общност и изграждане на двупосочна комуникация
преди всичко с родителите. Училищният блог е мястото за
споделяне и коментиране на теми, които нямат място на училищния
сайт, а именно: изменения на нормативната уредба, възрастови
и психологически особености на детското развитие, кариерно
ориентиране, актуални теми за деня. Блогът е мястото, където да
се споделят мениния и да се обсъждат съпътстващи, но важни за
училищния живот теми.
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3.4. Фейсбук страница на училището – в световен мащаб найчесто използваната социална медия и то от хора на възраст между 30
и 55 години, в която възрастова група попада една значителна част
от родителската общност. От маркетингова гледна точка, да влезеш
в телефона на потребителя е значителен успех и начина училището
да се озове там е именно чрез фейсбук. Правила на комуникацията
във Фейсбук:
– Страница на училището, не профил. Страницата има две
основни преимущества:
* Официален вид – училището като институция трябва да
съхрани своята представителност и да се разграничи от
милионите профили
* Измеримост – статистиките от страницата, като брой
последователи, харесвания на постовете, брой споделяния,
брой достигнати хора, брой ангажирания, активност на
потребителите и демографските им характеристики,
позволяват извършването на стойностен анализ, който да
послужи за откриване на грешките в комуникацията през
този канал и да се изготви по-добра имиджова стратегия.
– Стойностна информация – при публикуване на информация
трябва да се има предвид каква стойност дава тази
информация и за кого. Хубаво е училището често да присъства
във Фейсбук, но ако липсва възможност за предоставяне на
стойностна информация, е по-добре да не се публикува,
защото ако съответната публикация не ангажира достътачно
аудиторията, ще предизвика спад в популярността и отлив на
последователи.
В споделяната информация, във всеки пост трябва ясно да
се виждат институционалните ценности и култура, т.е. „Днес
направихме това, защото нашата мисия е ...“
Публикациите във Фейсбук трябва да бъдат ориентирани като
стил на изказ и визуално съдържание към родителите, защото
това не е социалната мрежа на децата. За да достигнем до тях, а в
близкото бъдеще и до по-младото родителско поколение трябва да
се ориентираме към Тик-Ток и Инстаграм, което би било истинското
предизвикателство пред дигиталната комуникация на училището.
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3.6. Институционално портфолио – изготвянето му в електронен
вариант може да представи пред обществеността успехите,
институционалната култура, мисията и ценностите на училището.
Важно е то да се поддържа актуално и да представя силните страни
на институцията. Дигиталните инструменти, с които може да се
изготви са много, но важни са и каналите в които то се представя, за
да достигне до широката общественост. Неговото място е на сайта
на училището, за да завърши цялостното представяне на училището.
Заключение
Всички тези канали изграждат визуалната идентичност на
образователната институция в дигиталното пространство. Това е
дълъг, мултиканален и непрекъснат процес, чието управление е в
ръцете, умовете и сърцата на училищните лидерски екипи. В тази
виртуална идентичност на училището, трябва ясно да се открояват,
във всички комуникационни канали, неговите силни страни,
неговата мисия и институционална култура.
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Красимира Благоева, директор
ОУ „Васил Левски“, с. Караджово, обл. Пловдив,
докторант в ПУ „Паисий Хилендарски“
krassiblagoeva@gmail.com
Резюме: В статията се проследяват основните предизвикателства,
с които образователната система ежедневно се сблъсква в работата с
деца и ученици, обучавани в мултикултурна среда. Функция на основното
училище е да обхване всички деца и ученици в задължителна училищна
възраст, но това се оказва трудно постижимо, имайки предвид различията
на приоритетите и скалата в житейските ценности. Независимо от
това, училището трябва да гарантира правото на качествено училищно
образование и развитие на знания и умения, които да подпомогнат
успешната реализация и превръщането на учениците в бъдещи активни
граждани. За да стане това факт, основното училище трябва да бъде
притегателен център за общността, в който отношенията между
участниците в образователния процес да са изградени на основата на
доверие, споделяне и зачитане на културната идентичност като бъде
изградена култура на взаимоотношенията. Тази училищна култура
включва атмосфера на взаимно уважение между всички заинтересовани
страни, среда, в която се работи в сътрудничество, в изградени етични
и морални норми, и е онзи елемент, без който нито едно училище не може
да функционира в пълния си капацитет.
Ключови думи: училище, екип, отношения, творчество, култура.
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Abstract: The article reviews the main challenges encountered in the
education system on a daily basis in working with children and pupils trained
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in a multicultural environment. It is a function of the primary school to cover
all children of compulsory school age but is not quite easy considering the
differences in the priorities and the scale of life values. Nevertheless, the school
must guarantee the right of quality school education and the development
of knowledge and skills that must support the successful realization and
transformation of pupils into future active citizens. For this to happen, the primary
school must be a magnetic center for the community. There the relationships
among the participants in the educational process shall be built based on trust,
sharing and respect for cultural identity, and a culture of relationships shall
be developed. This school culture shall incorporate an atmosphere of mutual
respect among all stakeholders, an environment, where people collaborate and
work according to ethical and moral standards. It is one element without which
no school can function to its full capacity.
Keywords: school, team, relationships, creativity, culture.

Увод
Съвременните образователни политики действат във време,
когато технологиите се развиват с много бързи темпове и променят
с голяма динамика средата за работа и живот на хората. В тези
условия на училището като институция се налага да предефинира
целите си, да промени подходите си, за да даде на новите поколения
адекватно образование, годно да им осигури знания, умения и
социални компетентности според изискванията на ХХІ век.
Настоящият доклад се фокусира върху поредица от дейности,
в които се залага на екипния метод на учене и които са насочени
към развиване на социални умения и компетенции, към разгръщане
на собствения потенциал, към разкриване на възможности,
преодоляване на стереотипи и изграждане на позитивно отношение
към себе си и света наоколо, към формиране на култура на успеха.
Училищни политики
Политиките на училището са насочени към образованието и
личностното развитие на учениците. За реализацията на тези цели е
необходимо да се стъпи на изградени вече традиции на училището
в съвременната среда на модерния свят. Засилено е желанието
и отговорността за изграждане на конкурентна образователна
и възпитателна среда, която да подкрепя и насърчава отделната
личност, нейното творческо развитие и умения да се общува
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свободно. Очакваните резултати могат да бъдат постигани при
режим на пълна прозрачност и отчетност от страна на училището
към родителите и местната общност.
Визията за училището като притегателен център в общността
за обучение и възпитание на деца и ученици с различен етнически
произход е с грижа за всяко дете, в която възрастни и деца си
взаимодействат, мотивирани за учене и творчество. Училището
може да е притегателен център за родители и общност, заради
смелостта да подготвя подрастващите за един свят с нови идеи,
потребности и проблеми.
За да създава условия за учениците, обучавани в училището,
да придобиват нагласи, знания и умения, които ще им помогнат
да се учат и променят през целия си живот, учителят трябва да
излезе от „зоната си на комфорт“ и да влезе в „класната стая на 21.
век“ с инструменти и методи, с които да провокира мисленето на
учениците. Успехът на отделната личност е най-важната задача,
която е поставена за решаване. Затова е важно да се подчертае,
че съвременното училище дава равен достъп до образование
на всеки ученик и търси различни пътища за задоволяване на
индивидуалните му потребности. Училищните политики се
развиват в тясно взаимодействие с институциите и местната
общност така че сътрудничеството да се развива във всички етапи
на взаимоотношения училище – ученик – родител.
За да стане училището притегателен център в общността,
всички членове на екипа трябва да бъдат ангажирани с училищни
дейности, да носят отговорност за постигането на трайни ефекти
от обучението и възпитанието, ориентирани към ползотворно
въздействие във времето. Образователните и възпитателни дейности
стимулират личностното развитие на учениците като предоставят
възможности за свободен избор.
Обучението, подготовката и възпитанието на децата се
осъществяват в рамките на единна културно-образователна среда,
която създава гаранции за защита и развитие на отделните култури
и традиции в рамките на училищната образователна политика и
общо културно-езиково пространство. Необходимо е училищните
ръководства целенасочено да търсят и прилагат нови подходи и
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философии в обучението, за постигане на по-добри резултати,
ориентирани към професиите на бъдещето. Динамично управление,
реализация и обвързване на ресурсите с конкретните резултати,
оценка на миналия опит и бъдещото въздействие. Всички участници
в образователната и възпитателната дейност отговарят и се отчитат
за своите действия, като подчиняват работата си на критериите за
ефикасност, ефективност и резултатност на провежданите училищни
политики. Всички цели, приоритети, мерки и конкретни действия в
работата на училището трябва да съответстват на Конституцията на
Република България, на законите и нормативни актове, определящи
параметрите на дейността в системата на средното образование.
Основна цел е подготовката на учениците за учене през целия
живот чрез осигуряване на качествено и отговарящо на световните
стандарти образование и възпитание. Наученото в училище трябва
да дава възможност на младите хора да се развиват като отговорни
и активни граждани.
Изследване на Световния икономически форум показва, че найважните умения, нужни за професиите на 2020 г., са комплексното
решаване на проблеми, критичното мислене, креативността,
емоционалната интелигентност и възможността за преценка и
взимане на решения. Важни вече са не просто теоретичните знания,
а това младите хора да умеят да ги приложат на практика, да се
справят с живота, да намират решения на проблемите си, да бъдат
активни граждани. Компетентностите, които трябва да развиваме у
младите хора, са способности, но не са вродени, а „такива, които
са развити чрез качествено учене, в подходяща педагогическа
среда и чрез придобиване на сериозен практически опит“. С
концепцията за ключовите компетентности се извежда на преден
план обучението, ориентирано към резултати, и се акцентира
върху прилагането на знания в реални ситуации от живота, като
по този начин образованието се оттласква от традиционната си
предметна ориентираност, залагайки на изграждането на ключови
компетентности – интегрирани през всички предмети. Образованието
има нужда от нова цел и съвременен подход, за да бъде полезно на
днешните ученици. Необходимостта от преместването на акцента
от даването на много информация в училище, върху обучаване в
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умения да виждат взаимовръзката между фактите и образователния
процес, постепенно трябва да формира у учениците способността
сами да допълват знанията си, т.е. да мислят, а не да наизустяват
механично. Нуждата от реформа е неизбежен и без алтернатива
въпрос на преосмисляне и внедряване на нови образователни
подходи и технологии. Създаването на позитивна образователна
среда дава ясна и изявена връзка между целите на преподаването
и мисията на училището. Това още по-безапелационно поставя
училището като център на общността.
В създалата се ситуация, свързана с пандемията от COVID-19,
в България и света, образованието направи огромен скок в своето
развитие чрез голяма мобилизация. Това, което се случи, бе
шокиращо за всички, но педагозите показаха сплотеност, усвоени
комуникативни и екипни умения за работа и бърза реакция. Всички
училища заработиха на няколко писти – дистанционно с дигитални
ресурси с учениците, които имаха устройства и интернет достъп и
дистанционно, но с ползване на хариени носители на информация
с тези без устройства и достъп. Открои се важната роля на
образователния медиатор, който бе връзката между учениците без
технически устройства и интернет връзка от една страна и учителите
от друга. Социалната мрежа Facebook се оказа основен канал за
комуникация с голяма част от семействата с ученици от уязвими
групи. Там те се чувстваха най-сигурни, защото нямат висока степен
на техническа грамотност и препратки към платформи, които не
познават, би ги загубило като потребители в този момент.
Образователният медиатор се оказа многоръкия Шива. Той
осигуряваше връзка с ученици, които нямат технически устройства
и чийто родители нямат грамотност да работят с тях, дори и да
имат. Чрез него училищата с уязвими групи осъществиха на 100%
постоянна комуникация с тях. Той консултира по различните
предмети и получава помощ от учителите. Адаптира комуникацията
с учениците по начин, по който учебният материал става достъпен
за тях. Този тип работа води до по-добри резултати, защото
доверието от страна на ромската общност към училището и неговата
ангажираност по посока предлагане на качествено образование се
увеличава.
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Създалата се епидемична обстановка в страната доказа колко
е важно да се усъвършенстват уменията на учителите с приложни
компютърни програми и изготвяне на продукти, които да помагат
при използването на технологиите в образователния процес. Това
дава възможност за използването на междупредметни връзки и
интегрирано обучение по отделни предметни области в условия на
сътрудничество между отделните учители.
Динамиката на промяната води до необходимостта от
привличане на млади учители в образователната система, които да
бъдат адекватни, креативни, дигитално компетентни и отговарящи
на потребностите на времето. Но е необходимо те да бъдат
подкрепяни и да съчетаят младата си креативност с натрупания
опит на останалите педагогически специалисти.
Според Юрий Янакиев: „Когато влиза млад човек, говорим за
т. нар. „меден месец”. Обикновено при прекалено емоционално
встъпване в професията следва разочарование от трудния диалог,
средата, консервативността на системата, отношенията с поопитни колеги и големия брой деца“. Важно е при назначаване на
млади учители ръководствата на училищата да не забравят, че тези
учители идват с креативни идеи, с желание за работа и в старта си
се чувстват като в „меден месец“, който реалността много бързо ги
кара да осъзнаят, че няма да се получи точно като в представите им
за реализиране на първоначалните идеи, които носят. Директорите
трябва да използват този техен хъс от „медения месец“ и да им
помогнат да осъзнаят истинското удовлетворение от „семейния
живот“ – споделеност, компромиси, нови пътища и комуникация във
взаимоотношенията на екипа. Младите учители са проводниците на
новото време и училищните ръководства трябва да съумеят да развият
техния потенциал като намират баланса между рутината на знаещите и
тяхната креативност и близост до възрастта и мисленето на учениците.
Заключение
В заключение ще цитирам рефрен от песен на Pink Floyd:
„И нека всеки твой ден е още една тухла в стената, която ти
изграждаш през живота си!“ Постоянството и последователността
във взаимоотношенията на всички заинтересовани страни,
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сътрудничеството, изградените етични и морални норми са онзи
елемент, без който нито едно училище не може да функционира в
пълния си капацитет.
Библиография:
МОН, (2019) Компетентности и образование. В помощ на
педагогическите специалисти.
АМАЛИПЕ (2017) „Активни родители за успешни деца“
Наръчник на активния родител.
Кръстева, А. (2016) Иновации в училищното образование.
Пловдив: Астарта
Илиева, М. (2008) Съвременни тенденции в образованието на
децата (в частност на ромските деца) в условията на глобализация.
– Многообразие без граници. В. Търново: Фабер
Крумова Т., Ванова Т., Димова В., Николова Н., Йорданова Р.,
Данова Й. (2013), Интеркултурното образование като средство за
намаляване на отпадането на ромските деца от училище, Сборник
с доклади, В.Търново
Радев, Пл., Пл. Легкоступ, А. Александрова. (2011) Основи на
училищната педагогика. Пловдив
Кайл. С. Хейвър, (2014), Класната стая на 21-ви век – по модел
Прилагане на “Разбиране по модел” (UbD) на Уигинз и Мактай,
Колеж по образование Банк Стрийт
Център за междуетнически диалог и толерантност „Амалипе“
(2016) Годишен доклад за дейността на център „Амалипе“ 2016
година

258

ПЕДАГОГИЧЕСКАТА КОМУНИКАЦИЯ:
ВЕРБАЛНА И ВИЗУАЛНА
◆
Организационен комитет
дн Янка Такева
доц. д-р Соня Георгиева
Наталия Михалевска
Добрян Боев
Виктория Тоцева
Научен комитет
проф. дн Иванка Мавродиева
проф. д-р Янка Тоцева
доц. д-р Калина Йочева
Рецензенти:
проф. д-р Гергана Дянкова
доц. дн Йосиф Нунев
доц. д-р София Дерменджиева
доц. д-р Елена Арнаудова
Научен редактор: доц. д-р Калина Йочева
◆
Формат 60x84/16
Печатни коли 16,25

◆
FABER – (062) 600 650
В. Търново 5000, ул. „Гара Велико Търново“ 1
www.faber-bg.com

