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The volume is dedicated to the audacity of those researchers and scientists who
continue to look for challenges in science, despite the coronavirus crisis and the failed
to hold for this reason conference "Engineering and Natural Sciences" - Sliven 2020.
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Technical sciences
NUMERICAL INVESTIGATION MINING WATER
Rositsa VELICHKOVA, Martin PUSHKAROV
Technical University of Sofia,
Sofia, 8 Kl. Ohridski Bld

Abstract
In current paper is present a numerical investigation of mining water. The method which is
used is integral methods. The equations for two-phase turbulent flow are derived by observing a two-fluid scheme. The hypothesis is used that each phase represents a separate fluid
medium and is described by its own (corresponding) system of differential equations. The
type of the characteristic equation and the values of the parameters in it are given. It is given
results from numerical simulations.
Keywords: Numerical investigation, differential equation, mining water

Introduction
The main ecological problem in the mining activity is the generation of wastewater with high acidity and
content of heavy metals, radioactive and toxic elements. For their proper management and protection of
the environment in accordance with environmental standards, a number of studies are being conducted on
innovative methods for treatment of acid mine waters. Passive purification technologies offer a reliable
alternative in this area. They can be modeled according to a wide range of pollutants and can be
effectively implemented in acid mine water treatment processes.
The integrated method is very often used in solving problems for various modifications of turbulent jets.
This is due to the possibility to present the main parameters of the flow in a dimensionless form, valid for
the main section of the flow. It is also widely used in the modeling of two-phase turbulent jets.[Antonov,
1995], [Antonov,2016], [Antonov et all,1990]
Integral conditions for non isothermal turbulent jets.
Using the similarity in the transverse distribution of the parameters, the system of differential equations is
reduced to integral conditions that characterize the two-phase jet.
The integral conditions that describe the propagation of two-phase non-isothermal vertical turbulent jets
in a satellite medium of the carrier phase have the form:


  pU p y

j dy  G
0

(1)

0











0

0

j
2 j
2j
  gU g U g  U 2 y dy    pU p y dy   g2 y dy  I 0

0


 U g
2
 
   gU g U g  U 2 y j dy   2   g tg 
 y
x 


0
0





(2)



 j
j
2j
 y dy  2  U g  U 2 Fx y dy  2  g2 U g  U 2 y dy

0
0
2









(3)

Известия на
Съюза на учените
Сливен, том 35 (1), 2020

8

Announcements of
Union of Scientists
Sliven, vol. 35 (1), 2020


 U p
 
3
j
 pU p y dy  2   p tp 

x
 y
0

0



j
j
 y dy  2  U p Fx y dy  m p gU p

0
2


  2
j dy  2   tp

U
y
 p p
 p Sc
x
t
0

0

(4)

2

  p  j

 y dy
 y 

(5)


 
 
  c pg  gU g Tg  T2 y j dy    U g  U p y j dy   Qy j dy
x 
 0
0
0

(6)

 
 
j
  c pp  pU pT p y dy    Qy j dy
x 
 0
0

(7)









Equation (1) gives the preservation of the content of impurities. Equation (2) expresses the conservation
of the total, the carrier medium and the impurities, the amount of motion. Equations (3) and (4) express
the kinetic energy transfer of gases and impurities.Equation 5 is for conservation of concentration of impurities. The last two equations (6) and (7) give the preservation of the heat content of the gases and
impurities.
Model of turbulence
The solution of the system of equations (1)÷(7) requires the introduction of a turbulence model for
determining the turbulent viscosity coefficients for the gaseous medium and for the impurities. For this
purpose, a model similar to that of [Schets, 1984], described in [Lien,2006], [Velichkoa,2011], is used.



 tg  K x' Ru U gm  U 2



(8)

 tp  K x' RuU pm

(9)

Where it is not a constant value, but is a function of two of the initial parameters: the particle diameter of
the impurities (conditionally accepted as a sphere) and the local concentration of impurities. The
temperature is also affected.
The equations for calculating the parameters of a two-phase non-isothermal vertical jet after processing,
according to [Velichkova, 2011]:
After processing and laying, the following equation of the seventh degree is reached:
7
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Results of the numerical experiment. Analysis of the obtained results.
Influence of pollutant concentration on the expansion of the jet by impurities.
At fig. 1-3 show the obtained results for the expansion of the jet by impurities for three pollutants Fe, Mn and Ni. The conditions under which they were carried out are as follows  0  1,0 ; Dp  45 m ;
U g 0  U p0  1m / s ;

 g 0  1000kg / m3 ;

 p 0 Fe  7870kg / m3 ;

 p 0 Mn  7210kg / m3 ;

 p 0 Ni  8908kg / m3 ;

Tg 0  Tp 0  T2  293K .

The data are taken on the basis of experimental studies, which are described in detail in [6].
The studied cases are for 5, 30 and 60 min data from the experimental conditions. At different times
we have different concentrations, as we have more and more water purification

5min
0.35
0.3

Rp,m

0.25

Fe

0.2
Mn
0.15
Ni
0.1
sample
vessel

0.05

0
0 5 10 20 30 40

x/y0

Fig. 1 - Expansion of the jet of impurities at 5 min
The figures show that the widest layer of impurities is in iron. This can be explained by its highest
concentration of the three pollutants studied. The boundary layer of manganese follows and there is the
least expansion in nickel. This again follows the dependence of the concentrations measured in the
experimental studies. In all three cases considered, the expansion of the boundary layer by impurities
does not exceed the diameter of the experimental vessel (300mm) given in the figures. From fig. 3 at 5
min, when the concentration of the particles is highest, it is seen that the boundary layer of iron is exactly
the same as the diameter of the experimental flask. With an increase in the minutes and a corresponding
decrease in the concentration of pollutants in the treated mine waters, a decrease in the boundary layer in
terms of impurities can be seen.
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30min
60min
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0.3
0.3
0.25

0.25
Fe
Mn

Rp,m

Rp,m

0.2
0.15

0.2

Fe

Mn

0.15

Ni

Ni
0.1

0.1

sample
vessel

sample vessel

0.05

0.05
0
0

0

5 10 20 30 40

x/y0

0 5 10 20 30 40

x/y0

Fig.2.
Expansion of the jet of impurities at 30 min

Fig. 3
Expansion of the jet of impurities at 60 min

Influence of the flow rate on the attenuation of the impurity rate
At fig. 4- 5 are given the obtained results for the flow of impurities for three pollutants - Fe, Mn and
Ni - are given. The conditions under which they were carried out are as follows: Dp  45 m ;
U g 0  U p 0  1 и 2m / s ;  g 0  1,16kg / m3 ;  p 0 Fe  7870kg / m3 ;  p 0 Mn  7210kg / m3 ;  p 0 Ni  8908kg / m3 ;
Tg 0  Tp 0  T2  293K .

The studied cases are for 1 and 2 m / s velocity leakage.

1.2
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0

2m/s
2.5
2
Ni
Fe
Mn

0 5 10 20 30 40

x/y0

Fig.4
Attenuation of the impurity velocity at 1 m/s
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Fig.5
Attenuation of the impurity velocity at 2 m/s
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Both figures show that the attenuation at higher speeds is faster. It can also be seen that, at higher
pollutant densities, it is have a faster attenuation of the rate of impurities.
Conclusion
In the presented article is given some numerical results which can be helpful for investigation of purifying acid mining water. This can be helpful to prevent the environment from such a contaminant which
can overlay in the soils and water.
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ЧИСЛЕНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА РУДНИЧНИ ВОДИ
Росица ВЕЛИЧКОВА, Мартин ПУШКАРОВ
Анотация:
В настоящата статия е представено числено изследване на руднични води. Използван е интегрален метод за решение. Уравненията за двуфазно турбулентно течение
са получени чрез спазване на двуфлуидна схема. Използва се хипотезата, че всяка фаза представлява отделна флуидна среда и се описва от собствена (съответстваща)
система от диференциални уравнения. Дават се видът на характеристичното уравнение и стойностите на параметрите в него. Дават се резултати от числени симулации.
Ключови думи: Числено изследване, диференциално уравнение, руднична вода
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CORRELATION AND REGRESSION RELATIONSHIPS BETWEEN
THE COMPOSITION AND THE PHYSICO-CHEMICAL
CHARACTERISTICS OF CERAMIC MATERIALS (BRICKS), PRODUCED WITH THE PARTICIPATION OF BULGARIAN LIGNITE ASH
FROM TPP
Nikolay Angelov ENEV
niko7@abv.bg
Technical University – Sofia, Faculty of Engineering and Pedagogy of Sliven,
59 “Burgasko shosse” Blvd., 8800 Sliven, BULGARIA
Abstract:
The study examined the statistical dependencies between the ash content of TPP as a component in the testing of ceramic mixtures for bricks consisting of a constant amount of clay 63%
and coal 10% and a variable amount of ash from TPP 1.35 to 13.50% and sand from 25.65 to
13.50%, on the main characteristics Apparent volumetric density. пр.. 10-3 kg/m3, Water absorption ВП % and Apparent open porosity of Ппр.. %, firing in 4 temperature modes – 900,
950, 1000 and 1050 oC. Correlation relationships between the ash participation, the temperature regimes and the main quality characteristics of the bricks have been established. On this
basis, regression equations and graphical regression models are developed for approximate
determination the quality indicators according to the participation of ash and the temperature. Conclusions are drawn about the degree of influence of the quantitative ash content from
TPP and the temperature on the tested characteristics of the ceramic materials.
Keywords: Ceramic materials, ash from TPP, Apparent volume density, Water absorption,
Apparent open porosity, correlations, regressions.

КОРЕЛАЦИОННИ И РЕГРЕСИОННИ ЗАВИСИМОСТИ МЕЖДУ
СЪСТАВА И ФИЗИКОХИМИЧНИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА КЕРАМИЧНИ МАТЕРИАЛИ (ТУХЛИ), ПРОИЗВЕДЕНИ С УЧАСТИЕ
НА БЪЛГАРСКА ЛИГНИТНА ПЕПЕЛ ОТ ТЕЦ.
Николай ЕНЕВ
niko7@abv.bg
ТУ – София, ИПФ – Сливен, бул. “Бургаско шосе” 59, 8800 Сливен, БЪЛГАРИЯ
Анотация:
В проучването са изследвани статистическите зависимостите между съдържанието
на пепел от ТЕЦ като компонент при изпитване на керамични смеси за тухли, състоISSN: 1311 2864, volume 35 (1), 2020
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ящи се от постоянно количество глина 63 % и въглища 10 % и променящо се количество на пепел от ТЕЦ от 1,35 до 13,50 % и пясък от 25,65 до 13,50 %, върху основните
характеристики: Привидна обемна плътност пр..10-3 kg/m3, Водопоглъщаемост ВП %
и Привидна открита порестост Ппр. %, изпечени при 4 температурни режима – 900,
950, 1000 и 1050 оС. Установени са корелационни зависимости между дяловото участие на пепелта, температурните режими и основните качествени характеристики
на тухлите. На тази база са разработени регресионни уравнения и графични регресионни модели за определяне на качествените показатели в зависимост от участието
на пепел и температурите на спичане. Направени са изводи за степента на влияние на
количественото съдържание на пепел от ТЕЦ и температурата на спичане върху изследваните характеристики на спечените керамични материали.
Ключови думи: керамични материали, пепел от ТЕЦ, привидна обемна плътност, водопоглъщаемост, привидна открита порестост, корелация, регресия.
1. Въведение
Отделяните и натрупващи се огромни количества пепелни продукти като отпадък при производството на ел. енергия от изкопаеми въглища, създават големи проблеми, свързани с нарушаване на екологичното равновесие и опазване на екосистемите. Недостигът на суровини и съвременните тенденции за въвеждане на безотпадни технологии, налага внедряването на нови материали, местни суровини и промишлени отпадъци в производството на строително-керамични изделия. Опит в производството на тухли на основа пепели има в Испания, Франция, Германия, Полша, Русия и др. У нас използването на пепели в производството на строително-керамични изделия
е недостатъчно. Провеждани са опити за прилагане на пепел от ТЕЦ-Сливен за строителни керамични материали и тухли с висока порьозност (Bogdanov et all. 2011). Проучвания върху нови такива в състав до 40% глини и 60% шлаки, пепели и строителни отпадъци са извършвани от
Karamanov, (2014). Проучвания върху състава на композиционни смеси от пепел, глина, въглища
и физикохимичните показатели на получените строителни керамични материали (тухли) са извършвани от Kolchakova, G., et al (2017). Недостатъчни са обаче изследванията, свързани със
зависимостите между участието на пепелите и качествените показатели на тухли, корелационните
и регресонни зависимости, позволяващи да се оптимизират технологичните процеси при
обработване на композиционните смеси за получаване на керамични продукти с определени
качествени характеристики. Регресионните уравнения, даващи корелацията между изследваните
свойства и зададените параметри на експеримента се прилагат широко в икономиката,
социологията, техниката и др. (Cherneva et all. 2010, Madjarov et all. 2010).
Цел на настоящото изследване е да се установят корелационни и регресионни зависимости,
свързани с влиянието на дяловото участие на български лигнитни пепели от ТЕЦ върху основните
характеристики на спечени керамични тухли.
2. Материали и опитни постановки.
За установяване влиянието на български лигнитни пепели от ТЕЦ върху качествените показатели на спечени тухли и детерминирането на корелационни и регресионни зависимости, е проведено изследване с различно участие на композиционни суровини (глина, пепел, пясък и въглища) в 4 състава, означени като ГППВ 1 - ГППВ 4, дадени в Табл. 1. В изследването са включени 16
опита (4 типа смеси при 4 температурни нива на спичане – 900; 950; 1000; 1050 оС). В рецептурните съставки глината (63%) и въглищата (10%) са с постоянно количество. Количеството на пепелта
варира с нарастване от 1,35% до 13,50%. Пясъкът в керамичната маса варира в противоположна
посока (с намаляване) от 25,63% до 13,50%.
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Таблица 1. Рецептурен състав на маси от глина, пепел, пясък и въглища, mass%.
Маси
ГППВ1
ГППВ2

Глина
63
63

Пепел
1,35
2,70

Пясък
25,65
24,30

Въглища
10
10

ГППВ3

63

6,75

20,25

10

ГППВ4

63

13,50

13,50

10

3. Методи на изследване и отчитани показатели.
3.1 Отчитани качествени показатели
Привидна (обемна) плътност (ρпр.). Определена по метода на хидростатично теглене, съгласно БДС EN ISO 10545–3.
Водопоглъщаемост (ВП). Определена съгласно стандарт БДС EN ISO 10545–3
Привидна (открита) порестост (Ппр). Определена като отношение между обема на откритите пори към общия обем на образеца, изчислена в проценти.
3.2 Методи за статистически анализ
Получените при експеримента резултати са обработени вариационно - статистически чрез
програмен продукт STATSOFT Satistics. Средните стойности - (Mean values), стандартното отклонение - (Standard deviation), коефициентът на вариране (Variance), средната грешка (Standard
Error), минималната (Min) и максималната (Max) стойности са определени чрез Descriptive
Statistics – brake down one way ANOVA. Статистическата значимост на разликите между променливите величини е установена чрез ANOVA - Post hoc- LSD test при P < 0.05 (за корелации) и реални стойности на P чрез Ducan multiple range test (за останалите показатели – регресионни уравнения).
Корелационните зависимости между показателите са изчислени чрез Basic Statistics
Correlation matrices - Pearson correlation.
Регресионните зависимости между зависими и независими променливи величини са изчислени чрез Advanced Linear / Non linear models-General Regresiion models – Simple regression и
Polynomial regression.
Индексът (I) на изменение на зависимата променлива величина от независимата величина е
изчислен по зависимостта:
I = Yср / Xср,

(1)

където: Yср - средна стойност на зависимата променлива величина, Xср - средна стойност на
независимата величина.
Коефициентът на еластичност (Е) между зависимата и независимата променливи величини е
изчислен по зависимостта:
E= di (Xср./Yср.),

(2)

където: di - е регресионен коефициент (R); Xср. е средно аритметично на факторен признак;
Yср. е средно аритметично на резултативен признак.
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4. Резултати и обсъждане
4.1. Установени зависимости
Статистическият анализ на осреднените стойности по изследванитге параметри показва, че
Привидната обемна плътност при вариант 4 (ГППВ4) ρпр=1,545 е доказано по-ниска (P<0,001) в
сравнение с останалите варианти (Табл. 2).
Табл. 2. Средни стойности за вариантите на смеси от
ГППВ1-ГППВ4 по показатели N=16
Варианти
ρпр..10-3, kg/m3
ВП, %
Ппр., %
1,61a
21,07a
33,91a
ГППВ1
1,6ab
22,01ab
35,19a
ГППВ2
1,58b
23,92bс
37,78b
ГППВ3
1,545**
25,23c
38,65b
ГППВ4
All Grps M
1,584
23,056
36,378
Std.Dev.
0,031
2,023
2,428
Variance
0,001
4,092
5,893
Std.Err.
0,008
0,506
0,607
Minimum
1,52
19,77
32,22
Maximum
1,63
26,84
40,79
Разликата между варианти 1 и 2 не са доказани, но между 1 и 3 са доказани. Не е доказана
разликата и между варианти 2 и 3.
При показателя водопоглъщаемост, с увеличаване съдържанието на пепел нараства и водопоглъщаемостта, като най-високата стойност, получена при вариант 4 (ГППВ4) средно 25,23% е
статистически доказана с вариант 1 (ГППВ1) и вариант 2 (ГППВ2), но не е доказана с вариант 3
(ГППВ3).
При показателя привидна порестост Ппр., най-високата стойност 38,65%, получена при
ГППВ4 е статистически доказана при P<0,05 спрямо ГППВ 1 и ГППВ2, но не е доказана спрямо
ГППВ3.
Сравнителния статистически анализ за влиянието на пепелта, като компонент при изпитваните смеси от глина, пепел, пясък и въглища потвърждава, че увеличаването на количеството на
пепелта до 13,50% спомага за понижаване привидната обемна плътност, увеличаване на водопоглъщаемостта и привидната открита порестост. Между изпитваните композитни смеси и отчитаните показатели съществуват корелативни връзки и зависимости. Процентното участие на пепелта се
намира в отрицателна зависимост – r = -0,834** с привидната обемна плътност (Табл. 3). При останалите два показателя (водопоглъщаемост r=0,800** и привидна порестост r=0,753**) корелацията е положителна. Това потвърждава становището, че с увеличаване количеството на пепелта,
обемната плътност ще намалява.
Таблица 3. Корелационни зависимости, свързани със съдържанието на пепел при
производство на тухли
Пепел %

Т оС

ρпр..10-3, g/m3

ВП, %

Ппр., %

Пепел, %
Температура, оС

1
0

0
1

-0,834**
0,545*

0,800**
-0,546*

0,753**
-0,546*

ρпр.10-3, kg/m3

-0,834**

0,545*

1

-0,971***

-0,934***

ВП, %

0,800**

-0,546*

-0,971***

1

0,987***
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Пепел %

Т оС

ρпр..10-3, g/m3

ВП, %

Ппр., %

0,753**

-0,546*

-0,934***

0,987***

1

При температурата на спичане корелационната зависимост с показателите е противоположна. Температурата корелира положително с привидната обемна плътност (r=0,544*) и отрицателно
с водопоглъщаемостта (r=-0,546*) и привидната порестост (r=-0,546*). Това показва, че с повишаване на температурата на изпичане се повишава само обемната плътност, но се намалява водопоглъщаемостта и порестостта. Привидната обемна плътност е в много силна отрицателна корелационна зависимост с водопоглъщаемостта (r=-0,971***) и привидната порестост (r=-0,934***). Водопоглъщаемостта е в много силна положителна корелационна зависимост с привидната порестост ( r=0,987***).
Установените корелационни зависимости са от важно значение за установяване на връзката
и тенденциите в изменението на изпитваните показатели при разработването на различните композитни смеси под влияние на променящите се температурни режими.
На базата на високите корелационни зависимости и връзки са разработени регресионни
уравнения за зависимостта между изменението на съдържанието на суровините, изменението на
температурните режими за производство и показателите. Това позволява показателите да се определят ориентировъчно чрез зависимите променливи величини. Привидната обемна плътност
ρпр..10-3, kg/m3 може да се определя с висока точност по-добре чрез процентното участие на пепелта в смесите чрез линейни уравнения и полином от втора степен. Коефициентът на детерминация
R=0,833*** R=0,834*** е достатъчно висок (Табл. 4). Обемната плътност може да се определя и
чрез температурата с линиейни уравнения, но коефициентът на детерминация R=0,545* е значително по-нисък.
Таблица 4. Регресионни зависимости, свързани със съдържанието на пепел
при производство на тухли
Уравнения
R
SEE
F
P
Привидна обемна плътност
ρпр..10-3, kg/m3=1,616-0,0053П
0,833
31,9
0,0000
0,007
-3
3
ρпр..10 , kg/m =1,617-0,0058 П+0,000033П2 0,834
14,8
0,0004
0,012
ρпр..10-3, g/m3=1,301+0,00029Т
Водопоглъщаемост
ВП,% = 21,042+0,332П
ВП,% = 20,142+0,148 П-0,0276П2
ВП,% = 41,703-0,0191Т
Привидна открита порестост
Ппр., % = 34,102+0,375П
Ппр., % = 32,523+1,106П- 0,0484.П2
Ппр., % = 58,734-0,0229.Т

0,545

0,11

5,9

0,0291

0,800
0,827
0,546

0,51
0,84
7,66

24,8
14,0
5,9

0,0002
0,0005
0,0287

0,753
0,813
0,546

0,67
1,04
9,19

18,3
12,6
5,93

0,0007
0,0008
0,0288

Водопоглъщаемостта е също в добра регресионна зависимост и може да се определя чрез
съдържанието на пепел - R=0,800*** и R= 0,827*** и чрез температурата – R=0,546*. Коефициентите на детерминация при определяне на привидната открита порестост чрез съдържанието на
пепел са малко по-ниски (R=0,753-0,813***) в сравнение с останалите два показателя, но разликата не е голяма. Регресионните уравнения са статистически значими при *Р<0,05, ** Р<0,01, ***
Р<0,001.
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При използване на температурата като независима променлива величина за определяне на
привидната порестост няма разлика с другите показатели в коефициента на детерминация. Всички
регресионни зависимости са статистически доказани. Резултатите от регресионния анализ потвърждават установената зависимост и взаимовръзка на показателите Привидна обемна плътност
ρпр10-3, kg/m3, Водопоглъщаемост, % и Привидна открита порестост % с процентното съдържание
на пепел, в сравнение с температурните режими.
На базата на установените регресионни уравнения са създадени графични регресионни модели, за определяне на показателите Привидна обемна плътност ρпр..10-3, kg/m3, Водопоглъщаемост % и Привидна открита порестост % чрез зависимите променливи величини - съдържание
на пепел и температура на изпичане в смесите ГППВ1- ГППВ4.
4.2. Графични регресионни модели за определяне на показателите
Определяне на показателите в зависимост от съдържанието на пепелта в смесите
ГППВ1-ГППВ4
Привидната обемна плътност ρпр..10-3, kg/m3. на продуктите от смесите ГППВ1- ГППВ4 може да се определя ориентировъчно с графичен линеен модел, използвайки процентното участие на
пепелта в смесите. Моделът е с висок коефициент на детерминация – R=0,833 (Фиг.1). Точността
на разработения модел за привидната плътност е в обхвата на вариране на пепелта като независима променлива величина от 1,35 % до 13,50 %.
Водопоглъщаемостта може да се определи ориентировъчно чрез линеен модел (Фиг.1). Коефициентът на детерминация (R=0,799) е достатъчно висок, а моделът е с висока степен на статистическа значимост. Индексът на изменение на водопоглъщаемостта е I=3,79%. Противоположното
съотношение на величините е изразено чрез индекса на еластичност Е=0,21. Индексът на нарастване на водопоглъщателността показва, че с увеличаване на процентното съдържание на пепел с
1%, водопоглъщаемостта се изменя с 3,79%.

Фиг.1. Графичен регресонен модел за определяне на Привидна обемна плътност ρпр..10-3,
kg/m3 и водопоглъщаемостта в зависимост от процентното съдържание на пепел.
Привидната открита порестост, Ппр % при тухлите произведени от смеси на ГППВ1-ГППВ4
се описва много добре чрез линеен графичен модел (Фиг. 2). Моделът може да се използва за ориентировъчно определяне на привидната открита порестост с добра точност. Индексът на нарастване на привидната порестост I=5,98, показва че с нарастване процента на пепелта в смесите привидната порестост нараства с 5,98%. Индексът на еластичност Е=0,13.
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Фиг. 2. Графичен регресионен модел за определяне на Привидна открита порестост в % чрез
дяловото участие на пепел.
Определяне на качествените показатели в зависимост от температурата на спичане
При определяне на Привидната обемна плътност ρпр. в зависимост от температурата на изпичане на изследваните смеси, използваният графичен регресионен модел е линеен (Фиг. 3). Коефициентът на детерминация е по-нисък, но моделът е статистически доказан. В обхвата на температурата от 960 до 1050 оС, интензитетът на изменение на привидната обемна плътност е I=0,00162,
а коефициентът на еластичност Е=336,31.

Фиг. 3. Графичен регресионен модел
за определяне на Привидна обемна плътност ρпр..10-3, kg/m3 и водопоглъщаемост ВП%
в зависимост от температурата.
Водопъглъщаемостта също може да се определя и с линеен регресионен модел чрез температурата (Фиг. 3). В обхвата на температурата от 950 до 1050оС интензивността на изменение на
водопоглъщаемостта е I = 0,024, а индексът на еластичност Е =23,09.
Привидната открита порестост, Ппр% може да се определя ориентировъчно и чрез температурата на спичане на продуктите при обхват на температурата от 950 до 1050 оС. В този обхват на темISSN: 1311 2864, volume 35 (1), 2020
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пературата индексът на интензивност на изменение I=0,037 (Фиг.4). Коефициентът на еластичност
Е=14,63.

Фиг. 4. Графичен регресионен модел за определяне на Привидна открита порестост
в % чрез температурата.
5.Изводи
Получените резултати позволяват да бъдат направени следните основни изводи:
1. Процентното участие на глината (от 1,35 до 13,50 %) като фактор е в положителна корелация с водопоглъщаемостта r=0,800** и привидната порестост r=0,753** и отрицателна зависимост
– r = - 0,834** с привидната обемна плътност. Температурата като фактор корелира положително с
привидната обемна плътност – r=0,544* и отрицателно с водопоглъщаемостта –r=-0,546* привидната порестост r=-0,546*. Привидната обемна плътност е в много силна отрицателна корелационна
зависимост с водопоглъщаемостта – r=-0,971*** и привидната порестост r=-0,934***. Водопоглъщаемостта е в много силна положителна корелацонна зависимост с привидната порестост
r=0,987***. Корелационните зависимости са с висока степен на статистическа значимост при
P<0,05-0,001.
2.Качествата на произвежданите тухли могат да се определят ориентировъчно чрез
разработените регресионни уравнения. Чрез участието на пепелта може да се определя:
Привидната обемна плътност ρпр..10-3, kg/m3 (R=0,833***- R=0,834***); Водопоглъщаемостта
(R=0,800*** R= 0,827***). Привидната открита порестост (R=0,753-0,813***).
3. Чрез разработените графични регресионни модели и индексът на изменение (I) на
показателите обемна плътност ρпр..10-3, kg/m3, водопоглъщаемост ВП%, привидна порестост Ппр%
може да се разработват смеси с композиционен състав и температури на спичане за производство
на тухли с предварително зададени характеристики.
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Technical sciences
QUALITY OF ELECTRICITY BY A PHOTOVOLTAIC SYSTEM
Ivelina Hr. METODIEVA
Abstract:
The present study examines the case of electricity quality in electricity distribution networks
and power supply systems produced by photovoltaic systems. Harmonics are considered to be
the main sources of intervention and a comparison is made with current European and
national legislation.
Кеуwords: photovoltaic system, power quality, interference, flicker

КАЧЕСТВО НА ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА ЕНЕРГИЯ ГЕНЕРИРАНА
ОТ ФОТОВОЛТАИЧНА СИСТЕМА
Ивелина Хр. МЕТОДИЕВА
Анотация
Настоящото изследване се занимава с казуса за качеството на електроенергията в
електроразпределителните мрежи и електроснабдителни системи, произведена от
фотоволтаични системи. Разглеждат се хармониците, като основни източници на
смущения и се прави сравнение с действащото европейско и национално законодателство.
Ключови думи: фотоволтаична система, качество на електроенергията, смущения,
фликер
Увод
Възобновяемите енергийни източници са неизменна част от модернизацията, иновациите и
развитието на технологиите. Един от най-динамично развиващите се източници на енергия от този
тип са фотоволтаичните системи, причината е практически неизчерпаемия ресурс от слънчева
светлина. Целта на държавите членки на Европейския съюз е до края на 2020г. да се достигне 20%
възобновяема енергия от общата необходима, което наложи масовото изграждането на фотоволтаични паркове. Бързото повишаване на нивото на ел.енергия от PV – системи беше забелязано от
инженерите, заради хармоничните смущения, които се проявяват в мрежата. Нелинейните натоварвания са основните хармонични източници [Мет.2020], а фотоволтаичните системи се явяват
като един от най-големите източници на хармоници, следствие на преобразуването на
ел.енергията [Say. et all, 2016].
1. Качество на електроенергията.
Електрическата мрежа на България се захранва с променливо напрежение, което в идеалния
случай се характеризира със синусоидална форма на вълната. Факт е, че това не винаги е така.
Честотата и амплитудата на напрежението варират постоянно. Не са редки случаите, когато напрежението значително се отклонява от референтните си стойности. Всичко това води до нарушаване качеството на електроенергията.
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Качеството на захранването обикновено се определя като способността на електропреносната мрежа да осигурява чист и стабилен поток на енергия като постоянно и достъпно захранване
[ДКЕР, 2018].
Електроразпределителните предприятия са задължени да доставят електрическа енергия на
присъединените към техните мрежи потребители, която да удовлетворява изискванията по отношение показателите за качество, регламентирани в стандарт БДС EN 50160.
 Честота на напрежението:
Това е средната стойност на основната честота на захранващото напрежение, за системи
свързани синхронно към обединената енергийна система, измерена над 10s трябва да е: 50Hz ±1٪
т.е (49,5 Hz ÷50,5Hz) за време от 95٪ от годината т.е. (47 Hz ÷52 Hz) за време от 100٪ от времето
 Отклонения на напрежението:
Отклонението на напрежението представлява бавно изменение на напрежението със скорост
по-малка от 1% за 1s, което се обуславя от изменението на електрическите товари в различните
участъци от ел. мрежа. Отклонението на напрежението е един от най-важните показатели за качеството на електрическата енергия и може да се определи по следната формула [1]:
( )

( )

където [1]

U t  е напрежението на мрежата в разглежданият момент;
U H е номиналното напрежение на консуматора.
 Бързи изменения на напрежението;
Бързите промени в напрежението се дължат на промяна на товара или на извършване на
превключвания в системата. Те не трябва да надвишават 5% от номиналното напрежение на
мрежата в нормален експлоатационен режим. Съществуват условия, при които е възможно
U
няколко пъти на ден да се появяват краткотрайни изменения до 10% от ном . Промяната на
напрежението под 90 % от номиналното се счита за пропадане на напрежението.
 Несиметрия на напрежението:
При нормални условия в продължение на една седмица 95% от средните ефективни стойности за 10 мин. на съставящата с обратна последователност на захранващото напрежението трябва
да бъде в граници от 0% до 2% от съставящата с права последователност на напрежението, като в
частни случаи с присъединени еднофазно и двуфазно свързани уредби на потребители се допуска
несиметрия от 3% на трифазните захранващи изводи.
 Несинусоидалност на напрежението;
Несинусоидалността се характеризира с наличие на хармоници с честота различна от основната. Източници на хармоници са всички съоръжения, при които зависимостта между приложеното напрежение и протичащият ток е нелинейна в следствие на наличието на нелинейни елементи.
В трифазните вериги обикновено възникват хармоници от нечетен ред. Несинусоидалността в
практически условия се оценява посредством измерване. Получените резултати трябва да удовлетворяват изискванията на БДС EN 50160, измерените за 10 мин. средни ефективни стойности за
всяка една от хармоничните съставящи на напрежението за всеки период от една седмица трябва
да бъдат: U3= ± 5%, U5=±6%, U7=±5%, U11=±3,5%, U13=±3%, U17=±2%, U19=±1,5%,
U23=±1,5%. Резултатите трябва да се вместват в 95% от всички измервания. Общият коефициент
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на нелинейните изкривявания (клирфактор) на мрежовото напрежение, изчислен по [2] е необходимо да бъде в границите ±8%
 U 
n

THD 

2

 2

[2]

U1

 Краткотрайно спадане на напрежението:
Внезапно намаляване на напрежението между 90% и 1% от номиналното напрежение, последвано от увеличаване след кратък интервал от време. Обикновено продължителността на спадане е
от 10 ms до 1 min.
 Краткотрайни прекъсвания на напрежението:
За краткотрайни прекъсвания на напрежението се смятат прекъсвания под 3 мин.
 Продължителни прекъсвания на напрежението:
Под продължителни прекъсвания на напрежението се има предвид прекъсване над 3 мин. с
годишна честота от 10 до 50, в зависимост от района.
 Колебание на напрежението:
Колебанието на напрежението представлява разликата между най-голямата и най-малка
ефективна стойност на напрежението при скорост на изменението му, не по-малка от 1% за секунда, отнесена към номиналното напрежение на мрежата т.е
U%

U макс  U мин
.100%
U ном

[3]

Абсолютната стойност на колебанието на напрежението се дава с израза:

U  U t  T   U t   U макс  U мин

[4]

В този случай, колебанието на напрежението предизвиква светлинен дискомфорт (фликер)
оказващ влияние както върху нервнопсихичните процеси в човешкият организъм, така и върху
неговата производителност.
Съоръженията предизвикващи колебание на напрежението са: двигатели или генератори работещи предимно в повторно кратковременен режим и с голяма кратност на пусковия ток; електронни преобразуватели и инверторни системи в схемите на електрическите мрежи; наличието на
ел. дъгови заваръчни апарати и агрегати работещи с дъгов разряд.
 Фликер:
Това е усещане за неустойчивост на зрителното възприятие, предизвикано от светлинен
дразнител, на който яркостта или спектралното разпределение се променят с течение на времето
[6]. Над определен праг фликерът причинява неприятно зрително усещане. Поради тази особеност
допустимите нива на фликера се оценяват чрез неговата строгост.
Дефинират се:
- строгост на фликера за кратък интервал от време ( ) – измерен за период от 10 мин.
- строгост на фликера, измерен за дълъг интервал от време ( ) пресметнат от последователността на 12 стойности на за интервал от време от два часа:
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[5]

Изпълнението на всеки един от изброените показатели гарантира правилното функциониране на електрическите системи и съоръжения т.е. да работят по предназначение без значителни
загуби в производителен режим или излизане извън строя.
Значително влияние върху показателите за качество оказва присъединяването на децентрализирани фотоволтаични източници към електрическите мрежи [Нед, 2005].
2.

Анализ на качеството на електроенергията произведена от фотоволтаична система.

Целта на изследването е измерване и анализ на показателите на качеството на електрическата енергия в електроснабдителна система с присъединена фотоволтаична система. Парка е изграден на територията на община Сливен и е присъединен към електропровод за захранване на промишлено предприятие. Генерираните мощности са предназначени за собствени нужди.
За реализирането на целта е направено измерване с мрежов анализатор с марка Haag, Combiquant. Във възможностите на уреда е да се записват голям брой и различни измервани величини за
продължителен период от време като фликер, хармонични съставки от висш порядък, фактори на
изкривяване, бързи изменения в напрежението респективно събития свързани с напрежението.
Записването е във всички величини/единици за електричество. Използваният измервателен уред
отговаря на всички изисквания според IEC 61000-4-30 (измервания за качество на захранването).
Настоящия анализ се отнася за клеморедна група за вторични вериги в табло с изнесено мерене и генерационна мощност 1.5MWp. Устройството е инсталирано трифазно. Напрежението е
индиректно изведено чрез HT 20000/√ /100√ /100/3V, а токовете са измерени посредством амперклещи с обхват 1-10А ТТ 40/5А.
С цел извършване оценка на измерването са взети под внимание валидните пределни стойности съгласно стандарт БДС EN 50160. Като номинално напрежение, служещо за опорно напрежение при пределните стойности, е използвано напрежение 20000 V.
При измерваните стойности червените линии респективно червените стълбчета//полета сочат 10--минутните средни стойности,, които съгласно EN50160 трябва да се анализират. Сините
линии респективно сините стълбчета/полета показват 200ms-Max-стойност,която се е проявила в
рамките на 10 минути.. Зелените линии респективно зелените стълбчета//полета представляват
200ms-Miin-стойност, която също се е проявила в рамките на 10 минути. Пределните стойности са
обозначени с виолетови линии.
Резултатите от реализираните измервания са представени от фиг.1 до фиг.3, като на първата
са показани, графично, стойностите на трите фази на продължителния фликер. Вижда се, че през
по-голямата част от работния процес, стойностите са в нормални граници, освен в случаите, когато се наблюдава спад на честотата (отчита се на фиг.2). Това води до екстремно повишаване на
фликер, но за кратковременен период.
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Фиг.1 Стойности на продължителния фликер
Изменението на честота и симетрията на напрежението на изследваната заводска централа са показани на фиг.2. Анализа на данните показва повишаване асиметрията на напрежението в зоните на
рязко спадане на честотата. Отклоненията са в рамките на регламентираните граници, с малки изключения.

Фиг.2 Честота и асиметрия на напреженията
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Общото съдържание на хармоници в напрежението THD, показано на фиг.3, по време на
работа е в нормални граници, далеч от допустимите 8%.

Фиг.3 Общо съдържание на хармоници/Клирфактор THD на трите фази
Заключение и изводи:
В резултат на направените експериментални измервания и сравнения могат да се обобщят
следните изводи:
 Фотоволтаичните системи оказват влияние върху качеството на ел. енергията следствие на
хармоничните смущения, които създават.
 Въпреки колебливите стойности, наблюдавани при анализа на честотата на напрежението,
то остава в границите на допустимите регламентирани норми;
 Изменението на дълготрайния фликер е в задоволителни граници;
 Високите стойности на фликера са причина за грешки при управление и регулиране, извършвано в електрическите съоръжения.
REFERENCES:
[1] [Ned., 2005] Nedelcheva St., “Elektricheski mrezhi”, Sofia, 2005г.
[2] Standart BDS EN 50160.
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[4] [DKER 2018] Darzhavna komisia za energijno regulirane, 2018/C 213/02
[5] [Met,2020] Metodieva Iv., Pregled na ustrijstvata kato iztochnici na harmonichni smuschtenia v
elektroenergijnata sistema, Izvestia na TU-Sliven, 2020.
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Technical sciences
OVERVIEW OF THE SOURCES OF HARMONIC INTERFERENCE
IN ELECTRICAL NETWORKS
Ivelina Hr. METODIEVA
Abstract:
The report considers harmonics as one of the main causes of disturbances in the electrical
networks and their impact on the main indicators of electricity quality. Attention is paid to the
current directives and standards regulating their levels. The main sources of artificial disturbances and those caused by renewable energy sources, in particular photovoltaic systems,
are noted.
Кеуwords: harmonic interference, electrical networks, inverter systems.

ПРЕГЛЕД НА ИЗТОЧНИЦИТЕ НА ХАРМОНИЧНИ СМУЩЕНИЯ
В ЕЛЕКТРИЧЕСКИТЕ МРЕЖИ
Ивелина Хр. МЕТОДИЕВА
Анотация
В доклада се разглеждат хармониците като един от основните причинители на смущения в електрическите мрежи и влиянието им върху основните показатели на качеството на електроенергията. Обърнато е внимание на действащите директиви и
стандарти, регламентиращи нивата им. Отбелязани са основните източници на
смущения от изкуствен характер и тези предизвикани от възобновяеми енергийни източници, в частност фотоволтаични системи.
Ключови думи: хармонични смущения, електрически мрежи, инверторни системи
I. УВОД
През последните години, с бурното развитие на електротехнологиите, масовата компютъризация и цифровизация, непрекъснато повишаващите се изисквания за качествено и непрекъснато
електроснабдяване при прогресивно увеличаващ се дял на произведена електрическа енергия от
възобновяеми енергийни източници, отново на преден план излиза въпросът за качеството на напрежението доставяно до потребителите по обществените преносни, респективно разпределителни
системи. Направени проучвания показват, че основната част от смущенията водещи до промяна на
качеството на напрежението се дължат на наличие на прекъсвания, смущения и генериране на
хармоници, както от страна на източниците, така и от страна на потребителите на ел. енергия.
II. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
В европейски и световен мащаб непрекъснато се разработват стандарти и създават директиви регламентиращи нивата на хармоници и качеството на напрежението в електрическите мрежи.
Такъв един стандарт, приет в Европейският съюз и прилаган в България, регламентиращ основни-
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те показатели за качество на напрежението и допустимите нива на хармоници е БДС EN50160.
Някои от по-важните основни показатели регламентирани в стандарта са:
- Несинусоидалност на напрежението;
Несинусоидалността се характеризира с наличие на хармоници с честота различна от
основната. Източници на хармоници са всички съоръжения, при които зависимостта между
приложеното напрежение и протичащият ток е нелинейна в следствие на наличието на нелинейни
елементи или насищане на стоманата, при трансформатори, двигатели или генератори. В
трифазните вериги, обикновенно възникват хармоници от нечетен ред. Несинусоидалността в
практически условия се оценява посредством измерване. Получените резултати трябва да
удовлетворяват изискванията на БДС EN 50160, измерените за 10 мин. Средните ефективни
стойности, за всяка една от хармоничните съставящи на напрежението, за всеки период от една
седмица трябва да бъдат: U3= ±5%,U5= ±6%, U7= ±5%, U11= ±3,5%, U13= ±3%, U17= ±2%, U19= ±1,5%,
U23= ±1,5%. Важно условие е резултатите да се вместват в 95% от всички измервания. Общият
коефициент на налинейните изкривявания (клирфактор) на мрежовото напрежение, изчислен по:
n

THD 

 U

 2

U1

2

[1]

е необходимо да бъде в границите ±8% ( U  е ефективната стойност на хармониците с пореден
номер   2 , а U 1 е ефективната стойност на първия хармоник на напрежението).
Отново съгласно стандартизацията по БДС EN 50160, при нормални условия на работа, за
всеки период от една седмица 95% от средните ефективни стойности на всяка отделна хармонична
съставяща на напрежението за 10 мин. трябва да е по – малка или равна от представените в таблицата както следва:

Табл.1. Стойности на хармоничните съставящи на напрежението на захранващите изводи за
редове до 25-ти хармоник, представени в процент от основното напрежение U1.
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Стойностите на хармоници с ред по-високи от 25-ти не са регламентирани в гореописаният
стандарт тъй като те обикновено са малки и непредсказуеми [БДС EN 50160]. В много от случаите
нивата на хармониците се увеличават в следствие на използването основно на честотни преобразуватели, инвертори и др.
Не са малко случаите, когато част от междинните хармоници предизвикват т.н. „фликер“.
- Несиметрия на напрежението;
За оценка на несиметрията в електрическите мрежи се използват данни за ефективните
стойности на напреженията с права и обратна последователност. Несиметрията на напрежението
за мрежи, ниско напрежение (НН) и средно напрежение (Ср.Н), е 95% от средната ефективна
стойност на напрежението с обратна последователност. За всеки 10 мин, трябва да бъде в
границите 0  2 % от номиналната стойност на напрежението с права последователност, за една
седмица.
- Колебание на напрежението;
Колебанието на напрежението представлява разликата между най-голямата и най-малка
ефективна стойност на напрежението, при скорост на изменението му не по-малка от 1% за
секунда, отнесена към номиналното напрежение на мрежата т.е.
U
 U м ин
[2]
.100
U %  м акс
U ном
Абсолютната стойност на колебанието на напрежението се дава с израза [3]:

U  U t  T   U t   U макс  U мин

[3]

В последният случай колебанието на напрежението предизвиква светлинен дискомфорт
оказващ влияние, както върху нервнопсихичните процеси в човешкият организъм, така и върху
неговата производителност. Най-чувствителни се оказват лампите с нажежаема спирала, при
които се получава мигане на светлинния поток, което е неблагоприятно за зрението на човека.
Съоръженията предизвикващи колебание на напрежението са: двигатели или генератори
работещи предимно в повторно кратковременен режим и с голяма кратност на пусковия ток,
електронни преобразуватели и инверторни системи в схемите на електрическите мрежи,
наличието на електродъгови заваръчни апарати и агрегати работещи с дъгов разряд.
- Бързи промени на напрежението;
Бързите промени в напрежението се дължат на промяна на товара или на извършване на
превключвания в системата. Те не трябва да надвишават 5% от номиналното напрежение на
мрежата в нормален експлоатационен режим. Съществуват условия, при които е възможно
няколко пъти на ден да се появяват краткотрайни изменения до 10% от U ном . Промяната на
напрежението под 90 % от номиналното се счита за пропадане на напрежението.
- Отклонение на напрежението;
Отклонението на напрежението представлява бавно изменение на напрежението със скорост
по-малка от 1% за 1s, което се обуславя от изменението на електрическите товари в различните
участъци от електрическата мрежа. Отклонението на напрежението е един от най-важните
показатели за качеството на електрическата енергия и може да се определи по следната формула:
U t   U H
U t  
.100 ٪
[4]
UH
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където U t  е напрежението на мрежата в разглежданият момент, а U H е номиналното напрежение на консуматора.
III. ИЗТОЧНИЦИ НА ХАРМОНИЧНИ СМУЩЕНИЯ
3.1. Инверторни системи на фотоволтаични централи.
През последните години с насърчаването на производството на ел. енергия от възобновяеми
енергийни източници все по-голям дял от произведената електрическа енергия се дължи на фотоволтаичните електрически централи. Независимо от нивото на присъединяване и генерираната
изходна мощност, тук основен преобразуващ елемент и респективно източник на хармоници се
явяват инверторите.
Според мощността на централата инверторите могат да се разделят на няколко групи:
- Високомощни инвертори – те обикновено са с номинална мощност в порядъка на няколко
MVA, използвани осново за централи присъединени на ниво средно или високо напрежение
- Средномощни инвертори – те са обикновено с мощност няколко КVA и намират приложение основно при фотоволтаични централи до няколко киловата, присъединени на ниво ниско или
средно напрежение.
- Маломощи – от порядъка на няколко вата до няколко киловата, предназначени основно за
работа в офиси като UPS или мини фотоволтаични централи.
Независимо от това каква е мощността на инвертора, поради функционални и конструктивни
особености „произвежданата“ от тях синусоида не е идеална, а с частични изкривявания, дължащи
се основно на използваните полупроводникови елементи и режима им на превключване или управление. Поради тази причина, винаги работещи присъединени към мрежата, се наблюдава повишаване на нивата на хармониците.
3.2. Статични преобразуватели.
По същество към тях спадат честотните регулатори за регулиране скоростта на асинхронните двигатели и софтстартерите, осигуряващи плавен пуск и развъртане на същите тези двигатели.
Във входа на работата си, всички те „модифицират“ синусоидата на токовете и напреженията.
„Модифицираната“ форма на тока и напрежението съдържа в себе си различни хармонични съставящи, оказващи влияние основно върху близко разположеното електротехническо или електронно
оборудване.
Направени изследвания за качеството на напрежението в обществени сгради и диспечерски
пунктове, с осветление реализирано с използване на луминисцентни осветители с обикновенна
пуско-регулираща апаратура, показват силно изразени висши хармоници с нечетни номера, 15-17
и 31-35. Независимо от високото съдържание на хармоници, общия коефициент на нелинейни изкривявания е 1,36% и не превишава пределно допустимата стойност, регламентирана в стандарт
БДС EN 50160.[Бож. 2015 ]
По-голямата част от съвременните електронни устройства използват захранвания работещи
основно в комутационен режим (SMPS). Те се различават от по-старите с това, че традиционният
понижаващ трансформатор и изправител се заменят с импулсно захранване, което по време на
своята работа предизвиква хармонични изкривявания в ел. мрежа. [Cha, 2001]
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3.3. Промишлени източници на хармоници.
Хармонични изкривявания в промишлеността включват непрекъсваеми източници на енергия, задвижвания с променлива честота/скорост за двигатели, програмируеми контролери.

Фиг.1. Променливо трифазно напрежение – добавен 3-ти хармоник
Инсталирането на компоненти като кондензатори за корекция на коефициента на мощност
също може да усили изкривяването на хармоничното резонансно напрежение. Това може да причини големи скокове на напрежението в клемите на кондензатора и да доведе до преждевременната им повреда. [Tre,2014]
IV. ИЗВОДИ
Въз основа на направените изследвания и обобщени резултати могат да се направят следните
изводи:
 С развитието на технологиите се повишават изискванията за качествено електроснабдяване
на потребителите, което налага необходимостта от непрекъснато актуализиране и разработване на
все по нови стандарти за качество.
 Бурното навлизане на фотоволтаични източници в енергийния микс на България, поставя
на преден план необходимостта от извършване на внимателен анализ и преоценка на нивата на
хармонични изкривявания, предизвикани от инверторите на тези системи и въвеждане на качествени нови методи за тяхното снижаване.
 Хармониците от по-висок ред могат да доведат до нежелано изключване на прекъсвачи,
прегряване на кабели и апаратура, както и до преждевременна повреда на оборудването.
REFERENCES:
[1] Vince Trejcel, How to handle harmonics in electrical power systems, 2014.
[2] David Chapman, Harmonics Causes and Effects, 2001.
[3] Bojkov St., Analiz na kachestvoto na elektricheskata energia v obschtestveni sgradi s preobladavaschto luminiscentno osvetlenie, journal „Mashinostroene I mashinoznanie“, vol. 3, 2015, p.
49-53.
[4] Standart BDS EN 50160.
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MODERNIZATION OF HYDROPHORIC PUMP STATION
USING A FREQUENCY INVERTER
Konstantin V. RAYKOV
Abstract:
The article discusses the option of modernizing the existing hydrophore pumping station for clean water. It provides water supply to a five-story hotel complex located in a resort village with limited water resources. The
weak points of the existing control system are analyzed and a technical solution for modernization is proposed,
which provides the best technical and economic indicators.
Кеуwords: pump station, frequency inverter, pure water

МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ХИДРОФОРНА ПОМПЕНА СТАНЦИЯ
ЧРЕЗ ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЧЕСТОТЕН ИНВЕРТОР
Константин В. РАЙКОВ
Анотация.
В статията се разглежда вариант за модернизацията на съществуваща хидрофорна помпена станция
за чиста вода. Тя осигурява водоснабдяването на пет етажен хотелски комплекс, който се намира в
курортно селище с ограничени водни ресурси. Анализирани са слабостите на съществуваща система за
управление и е предложено техническо решение за модернизация осигуряващо по-добри техникоикономически показатели.
Ключови думи: помпена станция, честотен инвертор, чиста вода

Въведение
За осигуряване на сигурно водоснабдяване на високи сгради в населени места с ограничени
водни ресурси се използват хидрофорни помпени станции. Тези станции се състоят от две основни части, които взаимодействат помежду си – помпен агрегат и един или няколко затворени резервоара. Основната специфика на водоснабдителните инсталации е сериозната промяна в консумацията на вода, което е особено характерно за по-големите инсталации. От направените анализи
за потреблението на вода в хотелски комплекси е установено, че максимална консумация на вода
се наблюдава не повече от няколко часа в денонощието обикновено сутрин и следобед.
Изложение
Съществуващата помпена станция се състои от хидрофорна система с две вертикални помпи
Wilo с мощност 5,5 kW [1]. Системата за управление е изградена на базата на програмируем логически контролер (PLC), графичен терминал (HMI) и аналогов датчик за налягане 0 – 10 Bar с токов
изход 4÷20mA. Тъй като мощността на асинхронните двигатели с накъсо съединен ротор задвижващи помпите е сравнително голяма, включването им в електрическата мрежа се извършва с пускател звезда-триъгълник. Това осигурява по-малък пусков ток на асинхронният двигател и съответно по-малък пад на напрежение в захранващата мрежа. Системата за управление използва найпростият метод за контрол на налягането включено/изключено. Изхода на регулатора ще се превключи само когато измерената стойност на налягането достигне предварително зададената. Тъй
като честото включване и изключване на контакторите е нежелано се използват две стойности на
налягането – “стойност на стартиране на помпата“ и “стойност на спиране на помпата“. Стойностите на стартиране и спиране често се избират така, че помпите да работят близо до своята точка
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на най-голяма ефективност. Изискванията за налягането често са определящият фактор, т.е.
„стойността на стартиране на помпата” трябва да бъде зададена така, че да отговаря на изискванията за налягането. Поради това хидрофорната система работи с ненужно голямо налягане през
повечето време.
Консумацията на вода в хотелските комплекси е неравномерна в рамките на денонощието,
което е свързано със сравнително голям брой включвания и изключвания на контакторите в пускателя звезда-триъгълник. Това води до бързото им износване и необходимост от честа подмяна с
нови (през няколко години). От друга страна това е съпроводено с хидравлични удари, които имат
негативно влияние върху помпата и водопроводната инсталация.
Модернизацията на системата за контрол и управление на помпената станция е реализирана
като се използва честотен инвертор тип FR-F700 на Mitsubishi Electric [2]. Той е специално разработен за управление на вентилатори и помпи. Чрез използване вградения ПИД регулатор може да
се осигури точно поддържане на зададеното налягане чрез промяна скоростта на двигателя задвижващ помпата [3].
Честотния инвертор има вградена функция “заспиване“ (sleep) която се активира при зададена минимална скорост на въртене на помпата, при която производителността и е минимална. Това
осигурява по-голям експлоатационен срок на помпата и икономия на електрическа енергия. На
фиг.1 е дадена разработената схема на силовата част на честотния инвертор както и необходимата
защитната и комутационна апаратура.

Фиг.1 Схема на свързване на силовата част на честотния инвертор
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Реализирана е електрическа блокировка на контакторите КМ1 и КМ2 с използване на техните нормално затворени помощни контакти, която не допуска едновременно включване на помпите. Честотния инвертор има вградена функция за редуване работата на помпите. Когато се активира функцията “заспиване” контактора на работната помпа се изключва и след малко времезакъснение се включва контактора на резервната помпа. След спадане на налягането на водата в инсталацията инвертора възобновява своята работа с тази помпа, чийто контактор е бил включен по
време на функцията “заспиване“. По този начин се удължава експлоатационния срок на контакторите, които се включват и изключват без напрежение и ток.
Освен стандартната електронна защита по ток инвертора предоставя допълнителни защити
като контрол на токовия вход (4÷20 mA) при прекъсване на кабела или при повреда в датчика за
налягане. При отпадане на минималната стойност на тока (4 mA) постъпващ на клеми 4 и 5, той
преустановява своята работа и извежда на терминала аварийно съобщение.
На фиг. 2 е дадена схемата на управлението на честотния инвертор. Предвиден е помощен
източник на напрежение 24VDC с малка мощност за захранване на аналоговия датчик за налягане
и релетата К1 и К2, с които се управляват контакторите КМ1 и КМ2.

Фиг.2 Схема на свързване на веригите за управление на честотния инвертор

Превключвателя SA1 служи за стартиране на инвертора чрез подаване на оперативно напрежение (+24VDC) към цифровия вход STF. Заедно с пуска му се стартира и вградения ПИД регулатор. Цифровия вход RT служи за активиране на аналоговият токов вход (клеми 4 и 5), на който се
подава сигнал пропорционален на измерваното от датчика налягане. Зададената стойност на налягането се записва в честотния инвертор като вътрешен параметър – Pr.133. С подаването на оперативно напрежение към цифровия вход CS се активира функцията за автоматичен рестарт на инвертора при малки пропадания на захранващото напрежение в електрическата мрежа.
На лицевата част на електрическия шкаф са монтирани две сигнални лампи тип XB7EV03B
(зелена) и XB7EV04B (червена), които служат за индикация на работното състояние на честотния
инвертор. Зелената свети при работа на една от двете помпи, а червената при наличие аларма за
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аварийно събитие. Тези две сигнални лампи се управляват от релейните изходи на инвертора
A1B1C1 и A2B2C2. Тяхната функция се задава с параметрите Pr.195 (45 - работа) и Pr.196 (99 - авария).
Заключение
Използването на честотен инвертор за управление на налягането на водата при хидрофорни
системи има следните предимства:
1. Точно поддържане на зададеното налягане при промяна на дебита на консумираната от
потребителите вода в широки граници.
2. Липсват хидравлични удари поради плавното пускане и спиране на двигателя задвижващ
помпите, което гарантира по-голям срок на експлоатация на помпите и двигателите.
3. Значителна икономия на електрическа енергия (над 30%) и питейна вода.
4. Опростена и икономична поддръжка на системата за контрол и управление на помпената
станция.
Направената инвестиция за модернизация на помпената станция се изплаща в рамките на една година благодарение на реализираната икономия на електрическа енергия и питейна вода.
REFERENCES:
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CREATION AND ANALYSIS OF SOFTWARE MODELS FOR THE
IMPACT OF CROSSTALK AND ELECTROMAGNETIC INTERFERENCE IN
TWISTED PAIR CABLES IN MATLAB/SIMULINK
Yuri ZHELYAZKOV, Evgeniya VASILEVA
Faculty of Engineering and Pedagogy – Sliven, Technical University – Sofia
e-mail: yurik@mail.bg

Abstract
In this paper, modeling and analysis of the impact of crosstalk and electromagnetic interference of twisted pair cables used in the construction of communication networks is performed.
The performance of a data transmission system using CAT5 cables in different channel and
noise environments was investigated by computer simulation in Simulink environment. The
results of the analysis can be used in practical construction of communication systems using
twisted pair cables when laying power and communication cables in nearby installation
channels at average load values and inability to comply with the recommendations for minimum distances in cable networks.
Keywords: twisted pair cables, crosstalk, electromagnetic interference.

СЪЗДАВАНЕ И ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПРОГРАМНИ МОДЕЛИ ЗА
ВЪЗДЕЙСТВИЕТО НА ПРЕХОДНОТО ЗАТИХВАНЕ И
ЕЛЕКТРОМАГНИТНИТЕ СМУЩЕНИЯ В КАБЕЛИТЕ С УСУКАНИ
ДВОЙКИ ПРОВОДНИЦИ В СРЕДА НА MATLAB/SIMULINK
Юри ЖЕЛЯЗКОВ, Евгения ВАСИЛЕВА
ТУ - София, ИПФ – Сливен, e-mail: yurik@mail.bg
Анотация
В настоящата статия е извършено моделиране и анализ на въздействието на преходното затихване и електромагнитната интерференция на кабели с усукани двойки
проводници използвани при изграждането на комуникационните мрежи. Изследвана е
производителността на система за предаване на данни с използването на кабели
CAT5 при различни канални и шумови среди чрез компютърна симулация в среда на
Simulink. Резултатите от анализа може да се използват при практическо изграждане на комуникационни системи използващи кабели с усукани двойки проводници при полагане на силови и комуникационни кабели в близки монтажни канали при средни
стойности на товара и невъзможност от спазване на препоръките за минимални отстояния в кабелните мрежи.
Ключови думи: кабели с усукани двойки проводници, преходно затихване, електромагнитна интерференция.
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1. ВЪВЕДЕНИЕ
При изграждане на комуникацията в индустриалните мрежи се използва стандартен кабел от
усукана двойка проводници категория 5 или по-висока като предпочитана преносна среда. Проектантите на мрежово оборудване са изправени пред предизвикателството непрекъснато да подобряват производителността на мрежата, като усъвършенстват технологиите за предаване, като запазват съществуващите физически кабелни носители, за да осигурят защита на инвестициите за
съществуващите инсталирани кабелни инсталации на основата на кабели категория CAT 5. Системните администратори и проектантите на инсталации могат да реализират значителни икономии
на разходи за материали или време за монтаж, като комбинират комуникационни и силови проводници в един монтажен канал или ги изграждат много близо до оборудване с висока плътност.
Въпреки това, тази икономична практика прави окабеляването силно уязвимо по отношение на
шума, свързан с електромагнитната интерференция [1]. Основните явления, които влияят на характеристиките на локалните мрежи се състоят от множество фактори с различна физическа природа които се свеждат до параметрите на усуканата двойка проводници – дължина, затихване,
прислушване NEXT и FEXT [2], характеристично съпротивление, обратно затихване, Delay Skew
и параметри на смущението от EMI.
2. СЪЗДАВАНЕ НА ПРОГРАМЕН МОДЕЛ В СРЕДА НА MATLAB/SIMULINK ЗА
ВЪЗДЕЙСТВИЕТО НА ПРЕХОДНОТО ЗАТИХВАНЕ МЕЖДУ ЧИФТОВЕТЕ В КАБЕЛ С
УСУКАНИ ДВОЙКИ ПРОВОДНИЦИ ИЗМЕРЕНО В БЛИЗКИЯ КРАЙ NEXT
На Фиг.1 е показана блокова схема на NEXT в Simulink на най-високото йерархично ниво.
Този модел на Simulink се състои от генератор на произволна двоична последователност като източник на сигнала, предавател 100BaseTX за преобразуване на информационната последователност в кодиране MLT-3 на кабела на усуканата двойка, кабел с усукана двойка проводници от категория CAT5 и приемник 100BaseTX. За визуализиране на резултатите от симулацията са поставени три осцилоскопа в модела след информационната последователност, предавателя и приемника.

Фиг.1 Модел на прислушване в близкия край NEXT
Резултати от направените симулации за въздействието на преходното затихване между
чифтовете в кабел с усукани двойки проводници измерено в близкия край NEXT.

Фиг.2 Преходно затихване
NEXT при отстояние от мин.
стандарт 10,2 dB на честота
86MHz

Фиг. 3 Преходно затихване
NEXT при отстояние от мин.
стандарт 8,9 dB на честота
63MHz

Фиг. 4 Преходно затихване
NEXT при отстояние от мин.
стандарт 6,5 dB на честота
8MHz
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Резултатите от симулациите показват, че с увеличаването на честотата прислушването в
близкия край намалява. Стандартите нормират само минималната стойност на NEXT параметъра.
Кабел с усукани двойки проводници отговаря на изискванията на стандарта, ако в целия диапазон
на работната честота измерената стойност NEXT не е под определената в нормите.
3. СЪЗДАВАНЕ НА ПРОГРАМЕН МОДЕЛ В СРЕДА НА MATLAB/SIMULINK ЗА
ВЪЗДЕЙСТВИЕТО НА ПРЕХОДНОТО ЗАТИХВАНЕ МЕЖДУ ЧИФТОВЕТЕ В КАБЕЛ С
УСУКАНИ ДВОЙКИ ПРОВОДНИЦИ ИЗМЕРЕНО В ДАЛЕЧНИЯ КРАЙ FEXT.
На следващата фигура е показана блокова схема на модела на FEXT в Simulink, представляващ една от двете усукани двойки проводници на най-високото йерархично ниво. Този модел на
Simulink се състои от генератор на произволна двоична последователност като източник на сигнал, предавател за преобразуване на информационната последователност в напрежение, генератор
на двоични произволни последователности като източник на FEXT, предавател за преобразуване
на двоичната последователност в шум от прислушване, кабел с усукана двойка от категория 5 и
приемник.

Фиг.5 Модел на прислушване в далечния край FEXT
Резултати от направените симулации за въздействието на преходното затихване между чифтовете в кабел с усукани двойки проводници измерено в далечния край FEXT.

Фиг.6 Преходно затихване FEXT при дължина на
линията 20м.

Фиг.7 Преходно затихване
FEXT при дължина на
линията 50м.

Фиг.8 Преходно затихване FEXT при дължина
на линията 80м.

В резултат на направените изследвания в симулационния модел е установено, че параметърът FEXT зависи от дължината на кабела с усукани двойки проводници. Две кабелни линии, които
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използват едни и същи елементи но имат различна дължина ще имат различни значения на прослушването в далечния край. FEXT намалява с увеличаване на дължината на линията. Резултатите
показват, че с увеличаване на честотата намалява прислушването в далечния край.
4. СЪЗДАВАНЕ НА ПРОГРАМЕН МОДЕЛ В СРЕДА НА MATLAB/SIMULINK ЗА
ВЪЗДЕЙСТВИЕТО
НА
ВЪНШЕН
ИЗТОЧНИК
НА
ЕЛЕКТРОМАГНИТНА
ИНТЕРФЕРЕНЦИЯ В КАБЕЛ С УСУКАНИ ДВОЙКИ ПРОВОДНИЦИ
На фиг.9 е показана блокова схема на модела на влиянието на EMI върху TP кабел в
Simulink, на най-високото йерархично ниво. Този модел се състои от генератор на произволна
двоична последователност като източник на сигнал, предавател за преобразуване на информационната последователност в напрежение, генератор на двоични произволни последователности като източник на EMI, предавател за преобразуване на двоичната последователност в шум от електромагнитна интерференция, кабел с усукана двойка от категория 5 и приемник.
Резултати от направените симулации за въздействието на външен източник на електромагнитна интерференция върху кабели с усукани двойки проводници.

Фиг.9 Модел на влиянието на ЕМИ върху кабел с усукани
двойки проводници
Резултати от направените симулации за въздействието на външен източник на електромагнитна интерференция върху кабели с усукани двойки проводници.

Фиг.10 Обобщен резултат от въздействието на
ЕМИ върху кабелите с усукани двойки проводници
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В резултат на направените изследвания в симулационния модел е установено, съответствие
между практическите измервания и резултатите от симулациите при въздействие на източник на
електромагнитна интерференция върху кабелите с усукани двойки проводници. Резултатите от
симулациите показват, че вариациите на сигнала на приемната страна се засилват с увеличаване
на използваните стойности на натоварването и намаляване на отстоянието между изследваните
кабели и източника на ЕМИ. Промяната на сигналното напрежение е максимална при непосредствен контакт между TP кабела и източника на смущения.
5. ИЗВОДИ И ЗАКЛЮЧЕНИЯ
Разработени са програмни модели в Matlab/Simulink, които дават възможност да се оценят и
анализират влиянията на FEXT, NEXT и ЕМИ при кабели с усукана двойка проводници.
Резултатите от симулациите показват, че ако проводниците не са плътно или неравномерно
усукани, резултатът е висок Near End Crosstalk. С увеличаването на честотата прислушването в
близкия край намалява.. Кабел с усукани двойки проводници отговаря на изискванията на стандарта, ако в целия диапазон на работната честота измерената стойност NEXT не е под определената в нормите.
В резултат на направените изследвания в симулационния модел е установено, че параметърът FEXT зависи от дължината на кабела с усукани двойки проводници, като с увеличаване на
дължината и честотата намалява прислушването в далечния край.
В резултат на направените изследвания в симулационния модел е установено, съответствие
между практическите измервания и резултатите от симулациите при въздействие на източник на
електромагнитна интерференция върху кабелите с усукани двойки проводници.
Получените резултати от симулациите могат да се използват при полагане на силови и комуникационни кабели в близки монтажни канали при средни стойности на товара и невъзможност
от спазване на препоръките за минимални отстояния в кабелните мрежи.
ЛИТЕРАТУРА
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Social sciences
STUDENTS' ATTITUDES TOWARDS THEIR PARTICIPATION IN
DECISION-MAKING PROCESSES
Ofeliya Ivanova KANEVA

Abstract:
Modern pedagogical studies raise challenges for the management of education, justified by
the growing independence of the school, increasing social requirements, the necessity for
renewal by introducing innovative methods and so on – this all requires a new approach to
in-school management and co-management. The successful school should plan, encourage,
evaluate and improve children's participation in decision-making - in the context of a
globalizing world on one hand, and on the other hand it should admit the student as a subject
in the processes. In addition to that, it is reasonable to raise the question about what is the
position of the learner him/herself regarding the participation in decision-making processes
and to examine the attitudes, looking for answers, whether a change in approach and the way
children's participation is understood is necessary for the school community to enable the
real application of modern pedagogy at all levels and in all areas.
Keywords: children's participation, decision-making, management through inclusion of
children, school management

INTRODUCTION
The existence of children in a process with growing personal responsibility is raising a new social
and pedagogical challenge nowadays. The professional interest in the opportunities for stimulating the
abilities of a child, for establishing the personality of the young person, and for accumulating new
approaches in the context of both positive education and development and the management of the
processes at micro and macro level is part of the new paradigms. in education (and not only in it).
The expansion of pedagogical and organizational innovations, the development of the of the school
independence, the blooming of the social requirements, the need for systematic renewal through the
introduction of innovative processes, impose a new approach to the internal school management and comanagement. The need to develop autonomy of educational structures is related to the democratization
and the resulting possibility for co-management by parents, the community, and students. In today's
globalizing world, the school management is required to create conditions toward changing the quality of
life in studying community, to provide a supportive, formative, corrective environment for each student,
to attract and motivate as partners all stakeholders - including children. In addition to that, for its success
the school (and not only) should plan, encourage, evaluate, and improve children's participation in the
decision-making.
Practices of student participation in decision-making concerning the status of students in the
operation of the school management and the processes of education and care are seen in the late
nineteenth century and the first half of the twentieth century. All of them are related with the creation of
schools, which are different from the traditional ones, trying different new ideas in the field of education
and training1. First sets the beginnig in 1889 by Cecil Reddie in Abbotsholm, followed by John Badley in

1

Nikolova, N., 2018. Analytical philosophy on education - history, methods and perspectives. Philosophy, 27 (2), pp. 191-202.
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1893 at Haywards Heath, again in UK2, Hermann Lietz in Ilsenburg, Germany since 18983, Edmond
Demolins in France since 18994, Werner Zuberbühler in Glarisegg, Switzerland since 19025, Paul Gebs
in Odenwald, Germany since 1919 and Alexander Neill in Great Britain since 19246.
Without going into details, a lot of the highlights of these reformist schools are the interpretation of
the child and the student as a subject in the processes of education and care; stimulating students'
initiative and entrepreneurship, freedom and self-government, education for social responsibility and
democracy. In this aspect, the schools (some of them exist, although modified even now) of John Dewey,
of Ovide Decroly, the school of Hellen Parkhurst, Summerhill of Alexander Neill and others are
especially distinguished, in which the fundamental ideas of personal happiness, self-government and
democracy are central to the concept of continuous improvement of society.
In this regard, theoretical grounds for children's participation in decision-making can be found in
the liberal philosophy of education, with basic values such as equality and personal autonomy, which in
terms of participation in decision-making is manifested in the following dimensions:
• equal educational opportunity for all;
• expressing the spontaneity and activity of the student in compliance with the wishes, interests, and
needs of students;
• freedom of choice;
• own code of relationship at school
• self-expression and self-affirmation of the student without interfering with others;
• integrating civic with personal education goals;
• cultivating ethical means to achieve one's own goals;
• freedom of association of students;
• special obligations to minorities and diversity;
• decentralization of schools;
• autonomy and diversity in educational practices.
The right of the young person to participate in decision-making processes is justified by several
international and national regulations, including the UN Convention on the Rights of the Child. In them,
the term 'child participation' refers to the involvement of children in decisions that affect their lives, the
life of the community, and the society in which they live. Children's participation involves encouraging
children and young people to think for themselves, to express their views, and to interact. Furthermore,
children's participation can refer to both public and personal decisions; it can be formal or informal, with
a larger or smaller scope, one-time or systemic. Children's decisions can have a direct impact on the
planning and creation of a service, as well as on the development of a particular policy. The forms and
models of children's participation are diverse and differently applied in each community, region, and
country, as well as with different degrees of involvement of children in the decision-making process.
Encouraging children's participation enables children to express their views and fully to participate
in decision-making processes in policy development for their future, as well as to build an active civil
society.
The main value in the development of ideas for children's participation is the awareness and
understanding of the role of the child as a creator of his/her development. This new role is related to

2

Brandreth, Gyles Daubeney & Henry, Sally Karen. Bedles Society, 1967
Todorova-Koleva, MP, Hermann Leitz and German educational boarding schools - past and present, 2016
4
Toynbee, A., History Research Volume 3, Hristo Botev Publishing House, Sofia, 1995, ISBN 954-445-371-7
5
Tomasello, M., 2017. The origins of human communication. liters
6
Sofronov, II and Vihareva, TV, 2015. Features of the non-traditional Summerhill school. Reviewers: Beknazarov Rakhim
Agibaevich, Dr. East. Science, Professor, pp. 41
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his/her greater activity as a consequence of more intensive development, respectively abilities, which
must be recognized institutionally without fear of losing authority7.
Taking into account the set of factors, including the theoretical basis of the reformist schools, the
legal framework in international (and not only) world, the philosophy of education, the evaluation of the
child as a subject in the processes, and the dynamics of the modern pedagogical course, it is reasonable to
raise the question of what is the position of the learner himself regarding his participation in decisionmaking processes and to explore his attitudes.
A. Survey of children's opinion
By emphasizing the meaning of children's participation, their involvement must be directly linked
to their own first-hand experience and identified by the children themselves as a key area of interest. To
assess and analyse this an empirical survey of children's opinions on participation in decision-making
processes is organized and conducted.
The methodological approach of the study is based on quantitative methods for collecting primary
data through standardized questionnaires in two identical language versions - in Bulgarian and in English.
The aim is to measure the real children's participation - both in the country and abroad, both in the
educational, institution and in the family environment, the social and health sphere, the administrative
environment, the judicial system, the regulation of order, as well as the public space in the face of the
media, but with a main emphasis on the school environment.
The target of the study are children from Bulgaria and abroad, of Bulgarian and foreign origin, aged
7 to 18 years in terms of their opinion about their participation in the decision-making process. The age
limit is in line with the emphasis on the school environment. The scope of the questionnaire used is
defined to be as operational as possible for each school age, but it is assessed that some children may still
have difficulty coping adequately with the answers, so the survey still allows for adult assistance, in case
of need - at the discretion of the interviewed child.
The actual survey includes the distribution of the questionnaires on paper and electronically on the
territory of the six economic districts in the country, as well as outside Bulgaria. 2400 paper
questionnaires were distributed in Bulgaria. The actual survey is conducted in the period April - July
2018, and by the end of June the survey through paper questionnaires was conducted in full, and until
July there is an opportunity to collect data through electronic surveys. By the end of June 2018, 1810
questionnaires in Bulgarian on paper, and 68 answers from the English versions of the questionnaire was
completed.
The survey was conducted through a questionnaire, containing 15 questions, designed in a childfriendly way. Most of the questions are closed, one is open. In three of the closed questions, there is a
possibility for an additional answer through the option "other", in which the interviewed child has the
opportunity to indicate an answer other than the provided options. Five of the questions provide more
than one answer.
The survey was designed on paper not only editorially but also visually, in a way that is suitable for
children.
The established orchestration of the research supports the analysis with its character of ascertaining
research about the degree of participation of children in the decision-making process, with the main
emphasis on educational organizations, allowing to reveal the presence and functionality of children's
participation in the educational institution, while directing opportunities for data analysis on the
effectiveness of leadership and cooperation relationships; for the involvement of the children in the idea
of human resources of the educational institution, as well as for the motivation of the participants in the
process; the recognisability of the forms of children's participation and others.

7

Aleksieva, E., 2019. Proposal for the second edition of "The child of the XXI century and presentation of the proposed to
professionals of the XX century", 2019, ISBN 978-954-463-215-1
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The processing and summarizing of the results of the conducted surveys include manual
manipulation of each survey on paper for the digitalisation of the indicated data. For research purposes,
the responses were processed and analysed in SPSS and Excel.
The summary shows that the distribution by gender is relatively even, which is why it is assumed
that the results by gender do not differ significantly in the answers, and in the analysis, data are sought
and shown by age and/or by type of institution (largely age determines what type of school the child is
in). Most answers come from primary schools in Bulgaria – 43 %, followed by high schools – 33 %, 11
% from other types of schools, 11 % from primary schools. Almost 1 % of the respondents indicate that
they are not students and 1 % do not indicate an answer (Fig. 1).

Fig. 1
The school environment is the second most important (after the family) for the children. Young
people feel it is important and it is relevant to have the right to participate in decision-making processes.
For this reason, the focus of the analysis is mainly on these two environments, and the others are
monitored only as a reference. The main benchmark is family/parents. As it was already found that the
ISSN: 1311 2864, volume 35 (1), 2020
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results by gender did not differ significantly in the answers, age data were searched and displayed. It is
also taken into account that age determines the type of school in the indicators formed in the
questionnaire.
Children indicate that adults are sometimes inclined to listen (39.8 %) and take young people's
point of view seriously. Overall, data outweighed positive attitudes, with “always” (18.3 %) and “most of
the time” (22.8 %) answers being far more common than “never” (3.1 %) and "Hardly ever" (7.2 %) (Fig.
2).

Fig. 2
Specifying in-depth the "adults", the questionnaire is of interest to parents, teachers, health workers,
social workers, members of the judiciary, police, media, municipal and ministerial officials. The answers
show continuation of the positive trend established in Q4, as it becomes clear that young person perceives
with the greatest importance the role of parents and most accurately assesses the child-parent relationship.
The highest percentage of respondents think that points of view are listened to and taken seriously by
parents "always" (38.2%), followed by answers "sometimes" (25.3%) and "most of the time" (26.1 %). In
comparison, health professionals and teachers are the other group of adults who enjoy high marks in
children's responses (Fig. 3).

Fig. 3
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The questionnaire is interested in expressing the young person's opinion and that is why Q5
introduces a study of the possibility "does not concern me" in the answers as a contrasting position and an
additional basis for an analysis of the child's point of view. As expected, the results are low in the
categories of parents (0.3 %), teachers (1.1 %) and health professionals (5.6%). The volume of social
workers (17.5 %), the judiciary (28, 6 %), police officers (23.3%), municipal employees (27.1 %) and
ministerial employees (30.1 %) still stands out. (Fig. 4).

Fig. 4
Unexpectedly high are the results in the category of media - 25.5% mainly due to the active
presence of the media in the daily life of young people in the XXI century - given the NSI data from 2016
that Bulgarian children spend an average of 3-4 hours a day in front TV or computer, a total of about 25.7
hours/week on the one hand, and on the other hand the fact that the child of the XXI century exists in a
completely new environment - the "global network" Internet, which significantly affects the development
of the younger generation. The widespread use of Internet tools, the expansion of the virtual environment
is an integral part of the personal lives of young people studying in the modern school. The global
information network changes the attitudes for communication in communication. Millennium learners
born after 1995 have grown up in an environment where information technology is an integral part of
everyday life8.
The data confirms the understanding that for the young person the influence of the local
government and ministerial administrations, as well as the police and forensic specialists, is not
noticeable in everyday life while emphasizing the importance in the presence of parents, teachers, and
health professionals. It is also possible to assume that precisely because of the tangibility of the presence
of the media in everyday life, the responses of children in this category are unexpected and surprising - a
phenomenon that is worthy of further examination and analysis.
The survey develops and expands the scope of interest in children's participation in decisionmaking, locating the usual places for children - family, school, neighbourhood, etc. The functions
imposed in Q5, raised by an adult, are questioned by environment in Q6 “How much influence do you
feel you have over decisions taken by adults? To what extent can you influence and change them?” The
tendencies in the answers again emphasize the leading position of the family (large influence 36.2%,
8

Kaneva, O., The Child of the XXI Century and presents the proposed to professionals of the XX century, 2019, ISBN 978954-463-215-1
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some influence 32.3%) and the school (large - 18.2%; known - 33.1%). In all other possible categories,
the respondents indicate "little influence" and "I have no influence", incl. the neighbourhood - over 20%
(Fig. 5).

Fig. 5
In Q7, the survey asks the question in reverse, seeking children's views on the active role of adults:
“How much do you believe that the following organizations and adults help to protect children’s and
young people’s right to be heard and taken seriously?” The question presents the world of adults in a
combination of individuals and institutions, but at the same time includes only those sites that can be
recognized in direct connection with children's participation in decision-making - parliament,
ombudsman, NGOs, a national telephone line for children 116111 of the one side, and on the other those
student formations created with the direct initiative and/or intervention of the adult - the local children's
parliament, the school council, the youth parliament. It is noteworthy that the results are equal in the
distribution for all three organized forms of child participation in all 9 possible nuances of the answer
(Fig. 6).

Fig. 6
It could be assumed that the specific form of organization is not important for the respondents,
what's important is the essence of the process. There is no accumulated weight more than 20% in any of
the positive answers, and the response are relatively harmoniously divided in the shades "small extent",
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“some extent", "more than some" and "large extent"- on average about 11-12%. The definite possibility
"very large extent" is poorly valued - 3-6%.
On the other hand, the large accumulation of "I don't know" and "I'm not sure" answers in the
categories parliament, ombudsman, non-governmental organizations, and 116111 - on average about 40%
- is impressive. And in these categories, the "very large extent" opportunity is underestimated and has
little effect on the multitude. In contrast, the "no" answers are at least twice as high as the "very large
extent" ones.
Governmental, both national and international, and non-governmental organizations are expected to
play a major role in providing the necessary conditions and information for children's participation. It is
no coincidence that children's participation in decision-making processes is one of the most discussed
children's rights and is cited as a key principle of the UN Convention on the Rights of the Child. At the
same time, the results presented so far highlight the different views of children in this regard: in addition
to creating mechanisms, environment and encouraging participation, the presence of children's
representatives in certain institutions, forums and/or other places for the formation of policies and
decision-making is a sufficient condition to ensure participation. Participation must be real, filled with
content and respect by the adults themselves and the institutions they represent. The answers emphasize
that the presence of children is not participation. They demonstrate a poor knowledge of opportunities
and forms of participation and the right of children to have their voices heard on issues that affect them.
Q8 deepens the interest of the survey by encouraging the placement of the answers given so far in
the time frame of a year ago: “In the past 12 months have any of the following people told you that you
have a right to express your opinion, to be heard and taken seriously?” It is possible to indicate more
than one answer, which most respondents benefit from (Fig. 7).

Fig. 7
The results are again categorical for a possible answer "parents" (69.9%) and "teachers" (53.4%).
The family community is presented here in a more specific way, adding other family members (34%) and
siblings (29.6%) in addition to parents. The level of dialogue between peers on the topic is unexpectedly
low - only 25.2% indicate the possibility of "other children and young people". The lowest result is
related to the representatives of the municipal administrations (2.6%), which once again emphasizes the
distance of the children from the local government in this survey.
Expanding and deepening the scope of the research interest, the survey seeks the motivation to
participate in decision-making and the motivational drivers of young people. Veronika Petrova defines
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that motivation is part of behaviour and is the result of the individual's interaction with a specific
situation; it transforms different interests and qualities into a successful community of the same type,
coping with challenges and achieving its goals9. In this regard, Q9 "Do you feel motivated to take part in
decision-making?" aims to assess the condition of the respondents themselves in terms of their active
involvement in decision-making processes, which is further developed in Q10 "What motivates you to
take part in decision-making?” (Fig. 8).

Fig. 8
The results strongly emphasize the active position of the young person in terms of participation the answers in Q9 "always" (25.6%), "most of the time" (24%) and "sometimes" (31.7%) discourage the
influence of others - "Never", "almost never", "I'm not sure" (total 15%). In search of motivational
engines, the answers of Q10 are analysed, in which it is possible to indicate more than one possibility
(Fig. 9

Fig. 9
Here once more can be seen the strong desire of the young person to generally participate - with a
predominance overall answers (58.8%), followed by the opportunity to participate in the development of
the world (21.2%) and to be part of the opportunities created (19.8%), to be informed (15%). In this spirit
are the answers to help in different ways to solve important cases (17.5%), to do good (12.7%). Only four
respondents indicated that they did not feel motivated (0.2%).

9

Petrova, V., 2018, Motivation - an engine for a successful team, Center for International Distance Learning,
https://www.onlinekursove.bg/blog-post/?blog_id=378
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To the only open question Q11: How/What do you expect to change in these processes that are the
subject of your active participation? 52.9 % of the participants do not indicate an answer or answer "I
don't know", "I'm not sure". 9.7 % answered with "nothing". In general, it is noteworthy that only about
1/3 of the respondents exercised the right to enter a personal position and a specific opinion on the
question. In general, the variety of answers does not form specific trends in statistical dimensions, but
additional research and analysis of the types of answers (potential product of individual work) could
build on the collected data and form guidelines not only for pedagogical specialists but also for social
workers, psychologists, and other experts working directly with children. The fact that answers such as "I
don't know", "no answer", "I have no opinion" prevails, can be reported as a signal of lack of dialogue
and participation in decision-making processes (Fig. 10).

Fig. 10

Fig. 11

Continuing to research the situation of child’s opinion, the questionnaire is interested in the usual
residence environment - school. In today's world, where the points of contact between children and adults
are dynamically moving away in time, the real opportunities for interaction in a measurable and clearly
defined/planned space can be challenging. Q12 " How often your opinion was asked and taken seriously
about the activities in your school during the present school year?” provides additional information from
a different point of view of what is sought in Q8 (to express your opinion, to be heard, and to be taken
seriously?), Q6 (How much influence do you feel you have over decisions taken by adults? To what extent can you influence and change them?
and Q5 (How often do you think the following adults listen to your views and take them seriously?
The categoricalness of the respondents is indicative: “not once” (30.8%) and less than 10 times
(38.9%) are more than 2/3 of all answers (Fig. 11). Only 1/10 of the respondents indicate more than 20
times, which reduced to the length of the school year is on average 2-3 times/month.
Deepening the interest in the school, Q13 studies " How many of the teachers in your school are
interested in your views on school matters?". Once again more than half (64.8 %) of the answers are in
line with the current trends - "not even one" (25.9 %) and "between 1 and 5" (38.9 %). Somewhat less
than 1/10 of the top participants answered "all of them" (9.1 %). 1/5 of the answers (21.1 %) are indicated
for “no answer” (Fig. 12).
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Fig. 12
The growing independence of the school, the need for systematic renewal through the introduction
of innovative processes require a new approach to internal school management and self-government. As
can be seen from the data presented so far, according to the children's opinion, the school environment
does not show significant sensitivity to the innovative opportunities associated with children's participation.
In today's globalizing world is expected from the school management to create conditions for
changing the quality of life in the studying community, to provide a supportive, formative, corrective
environment for each student, to attract and motivate as partners all stakeholders - including children.
Because of that, Q14 “Does your school have a form of organizing children that helps them express
themselves, be heard and respected?”, aims to establish the existence and types of organized forms for
encouraging, improving, and realizing children's participation in decision making. The fact that 1/3 of the
answers state the absence of any form in the school, and the remaining 2/3 indicate more than 5 of the
possible forms is directly related to the statement previously mentioned, that the participation of children
in the decision-making process, is carried out as a practice only in individual schools; on a system level,
there are serious problems with this participation. The presence in the practice of the student councils
(37.7%) is in a ratio of 2: 1 compared to that of the student parliaments (21.4%), and the other mentioned
forms have a rather exotic presence in the sample with less than 5%. weight (Fig. 13).

Fig. 13

Fig. 14
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Asked in Q15 "Have you ever had the opportunity to participate with your own opinion on
decisions related to the curricular content and the learning process in your school? ”, only half of the
students (47 %) confirm that they have had at least one experience with decision making. A small number
of respondents failed to answer this question (2.9 %), which once again gives reason to believe that respondents express a willingness to participate in decision-making processes (Fig. 14).
As a general observation, the empirical study confirms that children's participation in decisionmaking is limited and there is no established standard practice about it.
At first glance, the positive answers seem high, but this is only for the questions they ask for opinions on a declarative level (as a feeling), and in practice, it is seen that the share of children confirming
practices in school is low.
The results broken down by gender do not have significant differences in the answers, which only
confirms the universality of the topic for students, its comprehensiveness and adequacy to one of the
main shares of the participants in the educational process - children. The presence of young people in the
process of growing personal responsibility is only a new social and pedagogical challenge. The data
demonstrate a solid basis for developing professional interest in opportunities to stimulate the abilities of
a child, to establish the personality of the young person and to accumulate new approaches in both positive education and positive development, as well as the level of management of educational processes
(and not only in it). As a managerial basis, finding effective solutions to ensure adequate protection of the
interests of children in the modern educational and social environment is justified by the presented data.
They once again shed light on the timely and certain commitment in the educational management, regarding the inclusion of children in decision-making processes.
The results of the data analysis show that according to children, adults are sometimes inclined to
listen and take seriously the point of view of young people (39.8 %, Q4). However, considered as a distribution by age, the sociological analysis shows that this trend is different in children under 9 years of
age, where the weight of the same indicator is 29 %, on the other hand, for all other ages the result is at
least 42 % (Fig. 15):

Fig. 15
The predominance of parental presence in the sample for the frequency of listening to young people
was statistically derived. With applied sociological rigor in the analysis, it becomes clear that the parental
criterion is unambiguously valid for all age groups, but that of teachers decreases with increasing age of
the child (Fig. 16):
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Fig. 16
Trends in Q6 Responses “How much influence do you feel you have over decisions taken by
adults? To what extent can you influence and change them?” again, emphasize the leading position of the
family (over 68% in total) and the school (over 51% in total).
Traced as a weight by age categories, however, the variations in the youngest and oldest students in
the school are visible; the influence weakens at the age of 10-12 and 13-15 years. Family data again remain stable, regardless of the age group. The influence in the usual environment of residence - the neighborhood - increases in proportion to the age of the child (Fig. 17).

Fig. 17
When a detailed analysis was made of Q7 " How much do you believe that the following
organizations and adults help to protect children’s and young people’s right to be heard and taken
seriously" above, it became clear that the School Council is the most frequently mentioned answer and
gains the most serious trust among the students answering the questionnaire. In this regard, following the
indicator "School Council" of Q7 by linking the accumulated answers with the age of the respondents, it
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becomes clear that with increasing age of the respondent, it increases the faith in the school council. Except for the answers for the age group 7-9 years, the other age distributions are in relative synchrony with
the frequency of the answers for each of the possibilities (Fig. 18):

Fig. 18
According to Victor Vroom, people with a strong need for power and enforcement, as well as people with a low need for independence, are indifferent to the opportunity to participate in the decisionmaking process. On the other hand, people with values of equality and democracy and those with a strong
need for independence are motivated and increase their productivity by participating in decisionmaking10. Motivation to participate and motivational drivers are examined directly by Q9 "Do you feel
motivated to participate in decision-making?" And Q10 "What motivates you to participate in decisionmaking?". Graphically, the correlation between Q9 and Q10 can be represented by Fig. 19

Fig. 19

10

Vroom, V.H. (1965). Motivation in management. American Foundation for Management Research.
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As shown by the data in the following graph, there is a decrease in the definite motivation to participate (19 %) in the range of ages of 13 – 15, while the readiness of participants (32 %) is emphasized in
the oldest students. It is noteworthy that 1/3 of the respondents in each of the age categories indicate
"sometimes" (Fig. 20):

Fig. 20
Andrew Kydd emphasizes that mistrust can hinder cooperation and on this basis, develops a theory
of encouragement. According to the same, encouragement is possible between reliable players in balance
who are more likely to take risks to achieve cooperation than distrustful participants 11. According to the
data from the accumulated answers, the most reliable for each child age category are the parents (2/3),
followed by the teachers, in whom the encouraging presence decreases in early adolescence (13-15
years). As the age of the respondents' increases, so does the impact of encouraging other family members,
siblings as well. The same trend is observed in the encouragement of other young people - the gradation
is not less than 7 % between each age category (Fig. 21):

Fig. 21

11

Kydd, A. (2000). Trust, reassurance, and cooperation. International Organization, 54 (2), pp.325-357.
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Placed on a common stage, the data from the survey on the degree of children's participation in decision-making in educational organizations highlight the insufficient preparation of pedagogical specialists for children's participation as a resource of social development and educational potential (Fig. 22)

Fig. 22
The main observations of sociological data can be summarized as follows:
• Children between the age of 7 and 18 (that attend school) consider it important for them to be involved in decision-making process, especially when they are with their family or at school. Only 2 %
consider that their participation in decision-making in these circles does not concern them, and for the
rest, it is important. By comparison, between 18 and 30% say that participation in the decision-making
process in other communities (such as social workers, police, journalists, judges, and prosecutors) does
not apply to them.
• About overall 40% of the students consider that their point of view is always or most often taken
seriously by older people (regardless of the community). The share of children who share that their opinion is always taken seriously is always lower among students at puberty (13-18 years) than younger children (up to 13 years).
• About 64% of students consider that they are most or always listened to by their parents, and 56%
say that they are heard with the same frequency by their teachers. While there is no significant difference
in the responses of parents of different ages regarding the frequency of hearings from parents, the frequency of hearings from teachers is significantly lower among students over the age of 13 compared to
younger ones.)
• According to the children, the most well-known organization which should take care of and protect their rights is the School Council, that’s the reason they mostly believe in this institution its function.
There are no significant differences in attitudes about the functions and beliefs in the School Board between children of different ages.
• Children express strong motivation and willingness to participate in decision-making processes as
the main motive for this is their desire to participate (59 %) to develop the world (21 %) and create opportunities for improvement (20 %). In addition, they believe that the diversity of opinions in decisionmaking (18 %) is important for the process itself and have a strong desire to contribute to their participation.
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• In the last 12 months, however, children have been mostly encouraged by their parents (70 %).
Only half of them say teachers have done so.
• In practice, about 1/3 of the students in school share that their opinion has never been taken into
account and none of the teachers is interested in their opinion.
• Only half of the students confirm that they have had the decision-making experience at least once.
Based on everything presented so far, the statement can be formed that a change in the attitude and
how children's participation in the school community is understood is necessary, to be able to apply
modern pedagogy at all levels and in all areas. The lack of experience, practice, and attitudes for
interaction and specific communication with children is visible as a white spot in the answers for the
children themselves - meaning it is necessary to form bilaterally skills, approach and attitudes for
interaction - both on the part of adults and the part of children. It is necessary to further capacity building
(but also attitudes) not only among pedagogical specialists in the school environment but also among
employees in-state/municipal institutions - for skills in partnership with children and the creation of space
and mechanisms for children's participation.
B. Challenges to decision-making processes with children
The school can be a factor in social progress and the use of pragmatism as a universal progressive
method of problem-solving. For this aim, it is necessary to promote research intelligence,
instrumentalism, liberalism, advocacy for democracy – i.e. preparing the young person for free
expression of opinion to form a quality public opinion. All this, without neglecting the main emphasis in
the developments of Alexander Neill - happiness, which should be a determining factor in making
decisions about raising a child. This is because, according to Neill, the source of this happiness is
personal freedom.
The role of local government and the management of individual institutions is crucial to show that
not only the institutions are interested, but they are ready to work for change, based on the suggestions of
the children and on the priorities important to them, their concerns and the feedback they receive. The
study shows that, in general, children have the opportunity to put their concerns to the attention of
parents, teachers, politicians, and institutions but so far, they have only minimal impact and the
opportunity to have a real impact on government or local government policy or the sectoral institutions,
including the school. It can be believed that the inert reactions of the institutions demotivate children and
make them withdraw from the right to participate. The degree of real listening and commitment to give
due attention to the positions expressed by children still needs to be improved and institutions need to be
trained and encouraged to build these partnerships and to create space and effective opportunities for
children's participation. But as mentioned earlier, children's capacity should also be developed and
encouraged in an effective partnership, true adequate and efficient management of the spaces for
participation in decision-making processes.
The institution that most actively provides information to children and young people should be the
school. The reason is that children at this stage of their age have the strongest connection with this
institution and it would be easiest to implement strong and well-organized practices for giving and
receiving information from children. In schools, the biggest difficulty is that children's representation
depends entirely on school management. At the same time, it is in the school that best practices related to
feedback mechanisms can be found, while in other institutions and units such are usually lacking. In
general, however, the degree of success and activity of children's participation in places and within the
school depends very much on the school authorities or other adults and their willingness to support
children.
As it can be seen from the data presented, there are significant challenges for the participation of
children under 13 and disadvantaged children, which is why special commitments should be made in
educational terms to encourage the participation of children with special needs and younger learners.
The existing forms of child participation are not unambiguously understood neither by the directly
involved child-participants, nor by the other children, nor by the adults. Understanding can be considered
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both at the personal level and at the institutional level, as demonstrated by the data from the presented
survey of children's opinions. As a result, interaction cannot be seen or is significantly low as an
accumulation in the local government, in the judiciary, in the police, in the media, in the central
government, including in parliament.
C. Children's participation as a managerial opportunity
Children show positive interest to participation in decision-making, as well as speak in favour of
the opportunity given to participate in decision-making. Students are able to research (to make
observations, to conduct interviews, to work with documents), to have analytical thinking
(argumentation, drawing up diagrams, graphs) and to design (drawing and modelling). Children involved
in the process of critical thinking can actively challenge the ideas proposed for their consideration. Many
researchers note the impressive ability of children to express their thoughts honestly, independently, and
enthusiastically while demonstrating the ability to perceive someone else's point of view. Sheridan
Bartlett12 describes the abilities of children acquired at different stages of psychological development and
also emphasizes several competencies needed to participate in solving the problems of local selfgovernment. By analysing the competencies of children of different ages, such as the ability to take into
account the perspective of another individual, the ability to perceive complex systems, the ability to
understand the principles of logical thinking - the author concludes that opportunities for participation in
decision-making must be provided to children aged 7-12.
Both in theory and practice, many myths and arguments can be found to support or challenge
children's participation in decision-making processes. This could initiate consideration of the reasons
supporting or rejecting participation, as well as outlining an indicative list of activities to be followed as
part of children's inclusion programs and so on. From the managerial point of view, however, it is worth
following the main positive reasons, among which the most distinguished are:
• the ability to take into account the alternative point of view (Salvadori 13, Alparone, and Rissotto14
describe how children become acquainted with the points of view of others through interviews, as well as
in the process of role play);
• the ability to make a collective decision (Breitbart15 and Speak16 describe cases in which children
jointly develop formal principles of the decision-making process, choose their representatives. Working
as a team, children formulate ideas and analyse results, and also show interest in solving similar problems
in other groups17). However, it should be borne in mind that sometimes children face the same problems
as adults.

12

Bartlett, S., 1999. Children's experience of the physical environment in poor urban settlements and the implications for policy, planning and practice. Environment and Urbanization, 11(2), pp.63-74
13
Salvadori, Ilaria. (1997). Adragon in the neighborhood: City planning with children in Milan, Italy. Social Justice 24(3):
192—202. 65. Schwab, Michael. (1997). Sharing power: Participatory public health research with California teens. Social
Justice 24 (30)
14
Alparone, Francesca Romana, and Antonella Rissotto (2001). Children’s citizenship and participation models: Participation
in planning urban spaces and children’s councils. Journal of Community & Applied Social Psychology 11(6)
15
Breitbart, Myrna Margulies (1995). Banners for the street: Reclaiming space and designing change with urban youth. Journal of Planning Education and Research 15
16
Speak, Suzanne. (2000). Children in urban regeneration: Foundations for sustainable participation. Community Development Journal 35 (1)
17
Lorenzo, Ray. (1997). Case study on children designing the future in a disadvantaged rural setting, Aspromonte, Italy. In
Children’s participation: The theory and practice of involving young citizens in community development and environmental
care, by Roger A. Hart, London: Earthscan
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• The opportunity of social and political mobilization. Studies show that children have a limited
understanding of the socio-political situation and often do not know how to defend their point of view18.
Meanwhile Schwab19 notes that this skill comes with the age, and older children are better adapted to
express their interests. Typical social and political mobilization strategies used by children are
establishing contacts with stakeholders, connecting with local authorities, connecting with public
organizations.
Children's thinking may be different in different conditions of participation, although the scope is
the same. The social significance of the reflection itself is one aspect of the importance of the process
itself, the meaning and effectiveness for the children themselves is different, and the individual impact on
each participating child is, of course, the third section of each child's participation.
Tracking generated datasets can (and must) include indicators that highlight the selection of
participating children, the regulation of participation, the level of respect for the proposals they generate,
the possibility of involving more young people, the transparency of the process and the responsibility of
the children themselves to the child population.
The presented data from the research highlights on the lack of mechanisms for respecting the
opinion of children in the development and implementation of policies for them. In this regard, school
organizations should be encouraged to reap some benefits from developing strong and productive
cultures, such as:
• Better coordination of the organization/school towards achieving its vision, mission, and goals.
• High motivation and loyalty of staff (internal users).
• Increased team cohesion.
• Promoting consistency and coordination and control within the organization
• Forming the behaviour of staff/internal users, which allows the organization to be more efficient.
Students' participation in decision-making processes can be defined as mental and emotional
involvement in group situations that encourage them to personally contribute to the team's goals and
share responsibility. The main ideas of this management move are commitment, contribution, and
responsibility. Mental and emotional participation presupposes not so much the physical as the
psychological significance of the thinking person in the management process, and not only the skills and
competencies.
According to Gerison Lansdown20, the best way to promote students' responsibility is to give them
certain rights and freedoms. If children understand that their voices are heard and taken seriously, they
will be able to express their opinion on their own and this basis will be more serious about the opinions of
others.
Children, like all people, make decisions all the time. Therefore, it can be argued that their
participation does not complicate the decision-making work much. In addition, many children, especially
in developing countries, have a large number of responsibilities, so the granting of additional rights
related to their participation is not superfluous, but entirely in the context of the natural course of events.
In the decision-making process, children learn to listen to and respect the opinions of others. Thus, these
skills help children and adults to understand each other better, which contributes to improving
relationships and reducing the number of conflicts.
The presented data from the empirical study emphasize the timely and certain commitment in the
educational management in terms of the inclusion of children in decision-making processes. At the same
time, the simultaneity, multicolour, layeredness of children's experiences are highlighted to make it clear
that they are in contrast to most of the communication channels used, which creates conditions for
inefficiency, resource intensity and demotivation in participants. The presented data substantiate the
18

Sutton, Sharon Egretta, and Susan P. Kemp. (2002). Children as partners in neighborhood placemaking: Lessons from intergenerational design charettes. Journal of Environmental Psychology 22
19
Schwab, Michael. (1997). Sharing power: Participatory public health research with California teens. Social Justice 24 (30)
20 Lansdown, Gerison. (2002). The participation of children. Changing Childhoods: Local and Global. by Montgomery,
Heather, Rachel Burr, Martin Woodhead (eds.). The Open University and John Wiley & Sons, Milton Keynes, UK
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managerial basis for searching and finding effective solutions to ensure adequate protection of the
interests of children in the modern educational and social environment.
CONCLUSION
The management of education raises high expectations and requirements for pedagogical science in
general. At present, on the one hand, it must perform tasks through the most modern systematic approach,
on the other hand to ensure successful professional development of teachers, on the third hand to meet
modern socio-economic needs and specifics of work in educational institutions. But the philosophy of
management always emphasizes the so-called. public foresight, through which the management of
education is burdened with commitments for generations to come - both socially and theoretically,
economically and administratively, incl. with regard to educational policies as well.
By researching the attitudes of students regarding their participation in decision-making processes,
a sustainable holistic approach can be formed, in which children and young people have a high-quality
and regulated contribution to personal and socially significant decisions. It became clear that the
theoretical basis successfully articulates the possibilities for involving the child in the decision-making
process, emphasizing the positive contribution both to the child's inner world and to the educational
system and the community as a whole, proving it with the good practices of Dewey, Neill, Parkhurst, and
others. Each of these experiments (for its time) was deprived of a sustainable holistic approach, in which
children have the opportunity to gradually engage with adequate responsibilities (in addition to rights) in
social systems where good practice is implemented; to be able to achieve direct impact on the planning
and development of specific tasks, services, activities, programs, strategies, and so on.
It was clarified that children's participation in decision-making takes place as a practice only in
individual schools, and at the system level, there are serious problems related to this participation. The
main difficulties can be found in the lack of macro and micro educational and socio-pedagogical policies
for children's participation, as well as the insufficient training of pedagogical specialists, to effectively
support the process of (student self-government and) children's participation in decision-making. At the
same time, it is necessary to form bilaterally skills, approach, and attitudes for interaction - both on the
part of adults and children, and it has already been proven that the most effective environment for this is
the school organization.
It is indisputable that the school environment in modern times is developing and exists in an
inseparable connection with the socially significant elements and processes at local, regional and
transnational level - both in political and in community-personal reading. For this, it is necessary to
further build both capacity and attitude among employees in state and local institutions - for skills in
partnership with children and the creation of space and mechanisms for child participation.
The data prove the influence of the local government and ministerial administrations, as well as the
police and forensic specialists is not noticeable for the learner in everyday life. Besides, it highlights the
fact that for the young person the specific form of organization in the political world (parliament,
ombudsman, even non-governmental organizations) is not important, but the essence of the process is
important. All this emphasizes the different views of children and raises doubts about the attitude of
adults to include students in attendance rather than participation, questioning the understanding and
knowledge of adults about the opportunities and forms of participation of young people. It is, therefore,
reasonable to emphasize that participation must be real, filled with content and respect by the adults
themselves (and the institutions they represent).
All this gives grounds to claim that it is necessary to enrich the scientific summaries and the public
debate on issues affecting the pedagogical, philosophical, legal, and ethical aspects of children's
participation and finding effective solutions to ensure adequate protection of children's interests in
modern times, educational and social environment. By methodological point of view, it is important to
emphasize the clarity of the goal; the comfort for the children at meetings, structuring the events; earliest
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possible participation of children; providing training to support children acquire the necessary skills;
participative methods developed in collaboration with children; helping the elderly when needed;
strategic sustainability developments.
The development of modern pedagogy confirms the feeling that the idea of involving children in
decision-making and life management in the organization or the local community is viable. In each
presented school or model of children's participation, there is a certain social philosophy and new
understandings of freedom, happiness, democracy, and so on. These are (recognized) basic human values.
Thus, the changes regarding the vision of children's participation adequately follow the changes in the
development of man and society.
At the same time, it is realized that children grow much faster than professional progress can. That
is why it is very important to understand the children's reading of the pace. In this way, in combination
with the competencies of adults, professional leaps can be built, anticipating children's needs - to
optimize the waste of resources and to base qualitative progress on development in the management of
education.
Meanwhile, there is no lack of motivation among individual pedagogical representatives, which is
why it is assumed that there are conditions for a positive approach and development of children's
participation at the school level.
Children's participation seeks and expects increased effectiveness and quality from the education of
civic competencies, the rationality of personal choice, adequate preparedness for growing responsibilities,
the promotion of cooperation and interaction, increased social responsibility, and social progress in
general. This is a pursuit of self-improvement and exercise for a broad public activity through inclusion
of pedagogical research space in the context of building a European Knowledge-based Economy process.
Taking into account the fact that education management is targeted at providing an integrative and
interdisciplinary approach, it is scientifically true to claim that children's participation in decision-making
is a pedagogical innovation with a solid foundation in the theory and management of education. And as
such, it connects with the basics of management, economics, finance, educational management, human
resource management, trends in the development of educational policy, and pedagogical counselling of
children, students, teachers, and parents. Thanks to the network of knowledge, competencies and abilities
areas thus identified, the work on children's participation in decision-making processes have every reason
to be and to become a challenge and a circumstance that satisfies high public expectations and attitudes in
a modern and operational way with responsible look and commitment to the future.
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INTERACTIVE TEACHING METHODS AS AN INNOVATION
IN THE MODERN EDUCATIONAL SPACE
Snezhana St. KONSULOVA1, Gabriela N. ATANASOVA2
Faculty of Engineering and Pedagogy – Sliven, Technical University – Sofia
e-mails: snejanakonsulova@yahoo.ru1, gabito___@abv.bg2
.
Abstract
This article discusses the place and importance of interactive methods in the modern educational space, theoretical foundations, levels of knowledge, classification and specificity, prerequisites for effectiveness. A comparison is made between a traditional and an interactive
learning model. We are looking for the optimal option for working with students.
Keywords: interaction, interactive training methods, brainstorming, SWOT analysis, avalanche, aquarium

ИНТЕРАКТИВНИТЕ МЕТОДИ НА ОБУЧЕНИЕ КАТО ИНОВАЦИЯ
В СЪВРЕМЕННОТО ОБРАЗОВАТЕЛНО ПРОСТРАНСТВО
Снежана Ст. КОНСУЛОВА1, Габриела Н. АТАНАСОВА2
ИПФ – Сливен, ТУ – София
e-mails: snejanakonsulova@yahoo.ru1, gabito___@abv.bg2
Анотация
В настоящата статия се разглежда мястото и значението на интерактивните методи в съвременното образователно пространство,теоретични основи, равнища на
прочвление, класифициране и специфика, предпоставки за ефективност. Прави се съпоставка между традиционен и интерактивен модел на обучение. Търси се оптималният вариант за работа с учениците.
Ключови думи: интеракция,, интерактивни методи на обучение, брейнсторминг,
SWOT – анализ, лавина, аквариум
УВОД
По своята същност обучението би следвало да се реализира като интеракция (взаимодействие между дейностите на учителя и тези на учениците). Взаимодействие по време на което не
просто се осъществява трансфер на информация за факти и закономерности, включени в учебното
съдържание, а целенасочено и организирано тази информация се трансформира в практически
използваеми знания. Също така взаимодействие, което е ориентирано към личностно формиране и
израстване и овладяване на адекватни, познавателни, комуникативни и поведенчески стратегии в
подкрепящата активното учене среда. Съвременните модерни технологии се нуждаят от
специалисти с високо ниво на самоорганизация. Под умения за самоорганизация се има предвид,
умения за поставяне на цели, внимателно планиране на дългосрочната перспектива. Това е
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показател за личностната зрялост на човек, съвкупност от природни и социални качества на
личността, даващи израз в особеностите на волята, интелекта, в мотивите за поведение и
организиране на дейността. (Димитрова, 2014)
Практиката показва, че оптимизирането и ефективното реализиране на процеса на обучение
предполага откриване на оптимален баланс между традиционните и съществуващите алтернативни идеи и модели с оглед постигане на по – пълно и адекватно съобразяване с индивидуалните
потребности и интереси на учениците.
КЛАСИФИКАЦИЯ НА ИНТЕРАКТИВНИТЕ МЕТОДИ НА ОБУЧЕНИЕ














Според Иван Иванов интерактивните методи на обучение са:
Ситуационни методи – използват се за имитация на професионална или организаторска
дейност за учебни цели – метод на конкретните ситуации (кей-стъди), казус, симулация, игра, ролева игра;
Дискусионни методи – анкета, беседа, брейнсторминг, дискусия, обсъждане, дебати;
Опитни (емпирични) методи – метод на проекти, експериментни, моделиране и други методи, провеждане в условията на диалог – сравнение.
Според друга класификация на активните методи и техники Л. Попова ги разделя на:
Методи и техники за събиране на информация – пирамида, лавина, записване на идеи,
SWOT – анализ, светкавица, завъртане или кръг, светофар, разделен постер, допитване с
картончета;
Методи и техники за генериране на творческо обобщаване на идеи – мозъчна атака, съчинения, мозъчни карти, рисуване на идеи; Дискусионни методи – дискусия, панелна дискусия,
решаване на казуси, дебати, „ аквариум“, решаване на казуси, „сачмен лагер“;
Игрови методи – ролеви игри, симулационни игри, ситуационни игри, игри-драматизация;
Методи и техники за обобщаване на информация – трите най – важни неща, разделен постер, допитване с точки,“дисонанс“;
Методи за ръководене на учебния процес – презентиране, „ барометър на настроението“;
Методи използвани в професионалното обучение – метод на подражанието, „пет стъпала“,
учебна задача, метод на водещия текст,проектен метод, „учебна работилница“.

СПЕЦИФИКА НА НЯКОИ ИНТЕРАКТИВНИ МЕТОДИ НА ОБУЧЕНИЕ
SWOT – анализ – определя се като интерактивна техника, при която отделната личност или
група изследва характеристиките: силни страни, слаби страни, възможности и опасения на определена личност или проблем. Осигуряват се условия за взаимен обмен на информация, опит, за
интеракции между участниците за решаване на определена задача, за взаимно обогатяване на тяхната култура и взаимоотношения. Чрез този метод се правят успешни опити за анализиране на
важни въпроси от педагогическата теория и практика.
Лавина ( Снежна топка) – метод, при който устно или писмено се поставя проблем. При
писменият вариант листът преминава през всички ученици, като всеки записва мнението си. Накрая се прочита информацията събрана чрез лавината. По този начин се достига до пълно и подробно представяне на исканата информация. Учителят може да направи някои допълнения, ако
има нужда. Така се обогатяват знанията на всички участници.
Мозъчна атака (брейнсторминг) – метод, който дава възможност за кратко време да се
приложат голям брой идеи за решаване на даден проблем. При него времето за генериране на идеи
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е отделено от времето за оценяване на тяхното качество, което освобождава изявата на креативните способности.
Аквариум – интерактивен метод, чрез който се постига общо решение чрез консенсус. При
него в центъра на залата или класната стая група ученици – експерти (рини) – дискутират по даден
проблем, който преди това е бил обсъден в обособените групи. Останалите ученици наблюдават и
си водят бележки относно съдържанието и процеса на обсъждане, междуличностна динамика,
стратегии за вземане на решения и др. Като техника е възможно да се използва и при наблюдаване
и обсъждане на ролева игра, интервю или симулация.
ДИДАКТИЧЕСКИ ДЕТЕРМИНАНТИ ЗА ИЗБОР И СЪЧЕТАНИЕ НА МЕТОДИТЕ НА
ОБУЧЕНИЕ










По – важни детерминанти от които зависи изборът на методите на обучение са:
целите, които си поставя ръководния субект;
спецификата на учебната дисциплина;
типът на урока;
типът на учебната задача;
възрастовите и познавателните способности на учещите;
компетентностите на преподавателя и учещите за прилагане на отделните методи;
предпочитанията на двата субекта;
наличието на съответната материална база;
разположение на местата за работа и др.

СЪПОСТАВЯНЕ НА ТРАДИЦИОНЕН И ИНТЕРАКТИВЕН ОБРАЗОВАТЕЛЕН МОДЕЛ
Традиционната образователна практика е основана на предпоставката, че знанието е нещо,
което може да бъде предадено непосредствено от учителя на учениците. Пасивната, ориентирана
към четене, писане и слушане педагогика с традиционно съдържание и организация се приема
като норма.

ТРАДИЦИОНЕН
ОБРАЗОВАТЕЛЕН
МОДЕЛ

ИНТЕРАКТИВЕН
ОБРАЗОВАТЕЛЕН
МОДЕЛ

• Усвояване на информация, необходима за
успешно представяне на изпита.
• Идентификация и решаване на проблеми в
структурирана и статична обкръжаваща
среда.
• Прилагане на знания и умения
• към специфични случаи и ситуации.
• Основава се на взаимодействието
• „учител – ученик“.
• Учителят прави индивидуалните оценки и
атестации и осигурява обратна връзка.

• Осъзната потребност от информация.
• Идентификация и решаване на проблеми в
неопределена и динамична среда.
• Приспособяване към информационните
ресурси. Превръщане на информацията в
годен за приложение ресурс.
• Основава се на взаимодействието „ученик
– ученик“ с работа в екип.
• Учителят и ученикът съвместно правят
индивидуалните оценки и атестации и
осигуряват обратна връзка.

Фиг. 1
Известни са изследвания, които доказват, че човек усвоява различно количество информация
за едно и също време:
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 при слушане – 10%;
 при гледане – 20%;
 при слушане и гледане – 40-50%;
 при активно участие – 80-90%.
Затова ученето в процеса на обучение трябва да е активно, а не пасивно.
ЕФЕКТИВНОСТ ОТ ПРИЛАГАНЕТО НА ИНТЕРАКТИВНИТЕ МЕТОДИ НА ОБУЧЕНИЕ
Ефективността на обучението зависи от много фактори, един от които е ангажираността на
ученика в свързани в обучението действия. Традиционната образователна практика е основана на
предпоставката, че знанието е нещо, което може да бъде предадено непосредствено от учителя на
ученика. Пасивната, ориентирана към четене и писане педагогика с традиционно съдържание и
организация се приема като норма. На теория се поощрява „участващото“ и интерактивно, манипулативно, съсредоточено върху ученика, съсредоточено върху резултата обучение, но тези практики се срещат често в действителността.
Ефективността на интерактивните методи на обучение се изразява в следното:

съсдават се
условия за
превръщане
то им в
активен
субект;

ограничава
се
пасивността
на
учасниците
в учебно –
възпитателн
ия процес;

повишава се
културата на
общуване;

увеличават се
шансовете им
за свободно
личностно
развитие;

изграждат се
важни
социално
значими
личностни
качества и др.

Фиг. 2
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Представените класификации на интерактивните методи и техники на обучението представляват само една малка част от съществуващите в научната литература. Активните методи са подходящи както за теоретични занятия, така и за практически. Те намират добро приложение при
учениците от гимназиален етап, което произтича от факта, че въздействат много мотивиращо върху обучаваните, повишават желанието им да бъдат активни в учебния процес и да бъдат отговорни
за резултатите от собственото си обучение.
Научните изследвания, резултатите от които са представени в настоящата публикация,
са финансирани от Вътрешния конкурс № 192ПД0011-16 на ТУ- София-2019 г.
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THE “ATTITUDES” FACTOR AND DROP-OUT OF SCHOOL
Marlena Y. DANEVA, Marina K. NIKOLOVA
Abstract:
Dropping out of the Bulgarian educational system by Roma children and represents a serious
social concern. a change in attitudes among the main participants within the educational
process, towards itself, is required to achieve positive results in the fight against school dropout. However, an intervention in attitudes towards education is equally necessary for both
Roma and Bulgarian families. A profound intervention in attitudes is required among all
communities regarding education and upbringing of children and students that would
efficaciously account for ethnic/cultural difference in the community, and allow for
desegregation and improvement of the living standards of Roma community at all.
Кеуwords: Roma, attitudes, children, school, dropping out of education system

ФАКТОРЪТ „НАГЛАСИ“ И ОТПАДАНЕТО ОТ УЧИЛИЩЕ
Марлена Й. ДАНЕВА, Марина К. НИКОЛОВА
Анотация:
Отпадането от образователната система в България от деца и ученици от ромски
етнос е проблем на обществото. Промяната в нагласите в основните участници в
образователния процес към самия него, има водеща роля в постигането на позитивни
резултати срещу отпадането на децата и учениците. Интервенцията на нагласите в
българските семейства е толкова нужна, колкото и в ромските. Необходима е дълбока интервенция на нагласите в ромската и другите общности относно образователно-възпитателния процес на децата и учениците с ромски произход предвид етнокултурната специфика на общността и с оглед на десегрегацията и жизненото благополучие на ромската общност като цяло.
Ключови думи: роми, нагласи, деца, училище, отпадане от образователната система
Увод
Стратегическите и оперативните цели на Министерството на образованието и науката са в
изпълнението на целите на Стратегията „Европа 2020“ [2]. Мерките на държавата и институциите
като цяло не могат напълно да решат проблемите за отпадането на ромските деца от училище.
Това е така, защото те не работят на нивото за промяната на нагласите на заинтересованите страни. Налице е напрежение в някои сфери от участниците в т. нар. Механизъм за обхват (Постановление на Министерски съвет № 100 от 8 юни 2018 г). То се получава, поради вменените им функции на стожери на буквата на закона, без да се извършва практически значима дейност по промяна
на нагласите на всички релевантни страни. Необходима е интервенция на нагласите в семействата
(включително и на децата в тях) от български и различен от него, етнос. Приоритетът на образователната политика у нас е да се планират и реализират мерки и дейности, които да задържат децата
и учениците в риск от отпадане, независимо от вида на причините[3]. Това не може да промени
възгледите и нагласите в основните действащи страни, следователно създава съпротиви. ОсъзнаISSN: 1311 2864, volume 35 (1), 2020
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ването на проблема за отпадането на ромските деца от училище, като застрашаващ бъдещето на
нацията ни, може да бъде онази твърда и устойчива основа, върху която да се развиват и различните политики и административни мерки.
Причини за отпадане на ромските деца от училище.
В представената от Министерски съвет „Стратегия за намаляване дела на преждевременно
напусналите образователната система“, подробно са определени причини за отпадане на деца и
ученици от образователната система [3]. Като основни се посочват следните: причини, породени
от икономическата конюнктура (безработицата, ниските доходи, пониженият жизнен стандарт и
бедност, миграция); социални причини (родителска незаинтересованост деца в риск; причини,
породени от неграмотност); образователната конюнктура; етно-културни нагласи в обществото,
институционална конюнктура и системата на здравеопазване в страната. Особеност в традицията,
свързана с ранните бракове е момичетата на възраст около 12-13 г. да спират да посещават училище, поради ранен брак, бременност или раждане.
Формиране на нагласи.
Съгласно тълковния речник Cambridge Dictionary понятието „нагласи (attitude)“ се определя като
чувство или мнение за нещо или някого, или начин на поведение, причинен от това чувство или
мнение, поведение, формирано от предразсъдъци.
R. A. Baron и D. E Byrne считат, че в ранна датска възраст детето няма или има много малка
реакция на видимите характеристики на членовете на своето семейство и малцинство [Baron, R.A.,
Byrne.D.E.,121]. Ако детето забележи, че майка му проявява негативни реакции спрямо околните
индивиди, то постепенно ще изгради свои негативни реакции към подобни индивиди. Процесът на
създаване на нагласи е продукт на социалната среда от ранно детство. Те се формират освен това
и чрез сравнението „ние – другите“, като стандартът винаги е „ние“, т.е. субективно формиране на
нагласата. Не на последно място нагласите се влияят и от генетични фактори, наследствени нагласи [4,124]. Те се преодоляват най-трудно. Веднъж формираните нагласи в едно дете влияят на неговото поведение, желания и мотивация. Включително към учене. Опитът да се променят нагласите се възприема като насилиe към личността и събужда негативни реакции, обикновено нерационални. Наранява се усещането за свобода. Именно в това следва да се търси балансът в интервенирането на нагласите. Цитираните автори предлагат формула за позитивно влияние върху нагласите [4, 140-143]. Вместо да се фокусират усилия върху промяната на неправилните нагласи,
ефективно би било да не се демонстрира по никакъв начин различието в гледните точки. Дейностите за промяна в нагласите би следвало да са фокусирани върху надграждане на това, което е
считано и от двете страни за добро и градивно.
Децата до 10 годишна възраст се оприличават в поведението си на своите родители, но след тази
възраст определено се влияят много повече от своите приятели и приятелски кръг. Нагласата „за“
или „против“ нуждата образование, антисоциалните прояви, противопоставянето на нормите на
обществото, асоциалното себеутвърждаване, се манифестират като продукт на желанието за еднаквост с групата, със значимия кръг [5,317].
Нагласите в ромското общество към образование.
Въпреки, че при трите най-големи етнически групи у нас - българи, турци и роми, се наблюдава повишаване на образователното равнище, най-слаба е тази промяна в ромската общност. Част
от тях тръгват на училище без да говорят добре официалния български език и без да са усвоили
основните знания и умения, необходими за справяне в учебния процес. Патриархалните норми на
свръх-контрол върху поведението на момичетата и жените също водят до ранно отпадане на момичетата от училище [6,7]. Момичетата на възраст около 12-13 г. често спират да посещават училище.
Интегрирането и социализирането на учениците е проблем, върху който трябва да се работи.
Голяма част от тях живеят в затворена общност, като не се обръща достатъчно внимание на езико-
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вото и социалното им общуване. Особеностите на етнокултурната среда в която растат, неминуемо оказва влияние върху социализацията и адаптацията им в училище. [1,57].
Образованието не присъства в достатъчна степен в ценностната система на ромската общност. Голяма част от родителите не са образовани и не считат за необходимост децата им да посещават училище. По този начин нагласата за липсата на значимост на образованието се пренася
от поколение на поколение и навлиза дълбоко като цялостно разбиране в общността. Родителите са част от училищния живот и като такива е необходимо да са запознати с процесите, протичащи в училището. Необходимо е да се повиши образователната, здравната, административната и
комуникативна култура на част от родителите от етническите малцинства. Те трябва да се приобщават към образованието и социализацията на децата им в училище. [1,57].
Концепцията на родителите, че детето не се нуждае от образование, се отразява върху мотивацията му. Те проектират своите възгледи и убеждения върху детето, което постепенно усвоява
техния модел на поведение и не възприема училището като ценност. Незаинтересоваността на
родителите по отношение на образованието на децата им е основен проблем. В последните години
поради миграцията на семействата в търсене на работа обезлюдяват все повече училища.
В този ред на мисли ние считаме, че следва да се интервенират нагласите на ромските семейства с фокус към една дълбока вътрешна промяна за ползата от образование и интегриране в
днешното общество. Тя би следвало да върви успоредно с дълбока промяна в нагласите в семействата на останалите етнически групи за приемане на ромските деца. Именно след разместване на
най-дълбоките пластове във възгледите на хората за неприемането на различните, ще може да се
създаде почва за работа с ромските деца така, както и с всички останали. Считаме, че колкото повече и по-всеобхватно семействата са ангажирани с образователния процес, както лично, така и
като подкрепяща среда за децата си, толкова повече ще се инкасират положителни резултати в
постиженията на децата им. Известно е, че децата, напускащи преждевременно училище, ако не
бъдат въвлечени по друг начин с образователно-възпитателен процес или не попаднат в интригуваща среда с интензивни социокултурни стимули, претърпяват снижаване на коефициентът си на
интелигентност, което във времето може да се запази като тенденция.
Акцентирането върху прийома „вършене на нещата заедно“ като прийом за промяна в нагласите, както от децата в семействата им, така и от възрастни в мултикултурни екипи, може да повиши взаимното сближаване на етносите. Тогава можем да очакваме и по-здрава основа в семейната среда, която подкрепя посещението на училище и приемането на различията в клас от останалите деца с друг етнос. Недопустимо е отделяне на обучението от възпитателния процес, който
винаги тече в семейната среда и се допълва в училище. Добрият пример на родителите - роми за
положително отношение към образователния процес и възпитанието на децата им следва да бъде
провокиран и затвърден с помощта на всички заинтересовани страни в рамките на семейството и
общността. Възпитанието на детето е процес с целенасочени действия и очакван резултат – възрастен с възприети ценности на родителите и на общността в която се възпитава. Родителите се
възпроизвеждат чрез децата си, не само физиологично, но и като индивид с морално-нравствени
ценности и качества, в случая – възпроизвеждане на неграмотни и малко грамотни родители с отрицателно отношение към ползите от образование. Факторите, които благоприятстват детското
развитие са както добро физическо здраве, двигателна активност и здравословно хранене, така и
изградена привързаност към значим възрастен. Основни предпоставки за това са образованието на
родителите и особено на майката, нейната психична и нравствена стабилност, разнообразната среда – културна, социална, както и обективни обстоятелства за подкрепа на ученето и играта. При
необразованите родители тези фундаментални фактори за развитие на детето, липсват или са незабележимо присъстващи.
Промени в нагласите следва да се предприемат и относно другите етнически групи деца и
техните родители. Както е известно, образователната интеграция не е еднопосочен, а е многопосочен процес. Нагласите за отхвърляне на различното и на негативните исторически образи следва
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да се засегнат в значим размер и да се доведат до промени. Семействата на деца с неромски етнос
също могат да бъдат много бедни. За такива може да се извършва интервенция в нагласите за съвместна работа с „другите“ чрез мултиетнически екипи. Българският етнос да започне да получава
нужната помощ и внимание в семейството си от ромски деца и техните родители. Отново интервенцията на нагласите е на ниво семейство, защото там се формират най-трудно разрушимите
нагласи, влияещи на поведението в живота на личността.
Проектът Хедстарт през 1965 г. в САЩ въвежда програми за компенсаторно образование за
деца, определени като деца в риск. Той има седем годишна програма, фокусирана върху езиковите
компетентности на децата от слоевете на обществото с нисък социално-икономически статус и
именно затова определени като деца от уязвими групи. Интересни са изводите от проекта: децата
от така определените уязвими групи са с езикови дефицити, получават неподходящи учебни стратегии в училище, техните родители използват неефективни методи на контрол. Когато през 1969 г.
се е провело годишното оценяване на включените деца в проекта Хедстарт, се е установил много
малък ефект от тази интервенция в конкретните слоеве на обществото. Предимствата са били с
краткотраен ефект и са се стопили в следващите няколко години [8,119]. Не е градивно това да се
повтаря в образователните политики у нас - чужд печален опит, от който да си вземем поуки.
Парадоксът на образователната сегрегация.
Натискът върху образователната система е от родителите с български, не с ромски етнос.
Дълбоко са вкоренени пластовете в нагласите за неприемане на различието. Ние считаме, че в този аспект следва да се предприемат мащабни интеркултурни събития със смесено етническо присъствие. Да се изгражда един обществен образ на приемане на участията при „вършене на нещата
заедно“.
Според Евростат, Румъния, България, Унгария и Словакия са страните с най-висок дял на
раждаемостта на майките тийнейджъри, съответно: 12,3%, 11,9%, 9% и 8,4%. Гърция и Холандия
са с относително ниски проценти, съответно 3,2% и 1,3%. През 2015 г. Най-много раждания от
момичета на възраст 10-14 години са в Румъния - 351, следвани от България - 138 и Франция -117.
В другата крайност са Гърция са само 30, а в Холандия 0. [8,5].
Нагласите на ромския етнос за ранните бракове и майчинство стоят в основата на визирания
феномен и не са национална характеристика на държава, а етнически модел на предразсъдъци,
култура и поведение.

Таблица 1.
Относителен дял на напусналите по степени на образование [7, 96]
От друга страна, по данни на Национален статистически институт към 25.04.2019 г. общо
учащи в България за учебната 2017/2018 г. са 730 576, от които са напуснали образователната система в същата година 21 805. [7,95] Относителният дял на напусналите е нараснал. В този дял са
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включени и заминалите в други държави. Това изследване предоставя възможност да установим и
потвърдим тенденцията за нарастване дела на напусналите образование.
Тревожен е фактът, че за последния изследван период 2017/2018 г. отпадналите от образователната система, поради нежелание да учат и поради семейни причини от 1-ви до 4-ти клас са
3200, а от 5-ти до 7-ми клас са 3252, или общо 6452 деца от 21 805 напуснали. Това съставлява
29,59% от напусналите за 2017/2018 г. При анализ на данните за относителния дял на напусналите, според степента на образованието им (табл. 1) става ясно, че най-голям дял се пада на възрастта от 5-ти до 8 клас, т.е. възрастта на ранните бракове и ранните раждания [7,10].
От представените по-горе изследвания и съпоставянето помежду им, стигаме до извода, че
във възрастта 10 - 14 г. децата/учениците са най-уязвими на въздействие, водещо до отпадането
им от образователната система. Основните причини за това са: от семеен характер; традиции в
етноса и нежелание за учене.
Семейните причини и нежеланието да се учи са сред основните индикатори за отпадане от
системата на ромските деца поради негативни нагласите в етноса към ценностите в образованието
и в спецификата на етнокултурата.
Заключение и изводи
С цел недопускане на отпадане от училище на деца от ромски етнос е необходима активна
дейност в посока на интервенция на нагласите за образование, както от образователните институции, така и от релевантните институции в това взаимодействие. Това би следвало да се реализира
паралелно с нормативни промени, гарантиращи родителската ангажираност и от двете етнически
групи – ромска и българска. Резултатите от такава синергия ще визират реални дейности, чрез
които да се постига промяна в нагласите у родителите от двата етноса в мултикултурен план. Необходима е интервенция на нагласите в семействата и на децата с ромски, и на децата с други етноси, особено с преобладаващия български.
Социализацията на ромската общност не може да бъде извършена насила. Важно е сегрегираният дял от нашето обществото да стане нужен на останалата част от същото това общество.
Българският етнос, като преобладаващ в страната, е необходимо да придобие осъзната потребност
от активно и равнопоставено взаимодействие с ромския. Последният да осъзнае, че подобряване
на живота им и добрата реализация на децата им зависи в голяма степен от тяхното желание и
усилия за образование. В това отношение вече има доста примери.
Дълбоката интервенция на нагласите в обществото е важно да стане фундамент, върху който оперират мерките за превенция на отпадането на ромските деца от образователната система.
Осъзнаването на отпадането на ромските деца от училище като застрашаващ бъдещето на нацията
ни проблем от всички в страната ни, може да бъде онази твърда и устойчива основа, върху която
да се развиват и различните политики и административни мерки.
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Abstract:
The presented material addresses an important issue, such as that of motives and motivation
in human behavior. Formation and development of positive motivation for learning in
students is a very important and responsible process. It is necessary for students to be
actively involved in the process of acquiring new knowledge and formulating habits, skills
and competencies. The new generation of students is handling new sources of information
such as computers, laptops, tablets. Often their classic lesson is boring. Therefore, every
teacher must consciously use these new technologies. In this way, students will satisfy the
need to work with an electronic device, and the other more important task - they will be
motivated to learn. They will be conscious, wanting and seeking to learn more, to know more.
How to do it. Here are broken down the main types of motives for learning and combining
them into motivation to learn.
Keywords: motive, motivation, learning, motives for learning, motivation for learning,
activity.
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В представения материал се разглежда един важин въпрос, какъвто е този за мотивите и мотивацията в човешкото поведение. Формиране и развитие на положителна
мотивация за учене у учащите е много важнен и отговорен процес. Той е наложителен, за да могат учащите да участват актинно в процеса на усвояване на нови знания
и формилане на навици, умения и компетенции. Новото поколение ученици боравят с
нови източници на информация като компютри, лаптопи, таблети. Често класическият урок им е скучен. Затова всеки учител трябва съзнателно да използва тези нови
технологии. По този начин учащите ще задоволят потребността да работят с електронно устройство, а другата по-важна задача – те ще се мотивират за учебна дейност. Ще бъдат съзнателни, искащи и търсещи да научат повече, да знаят повече.
Как да се направи това. Тук са разгрезани основните видове мотиви за учене и обединяване им в мотивация за учене.
Ключови думи: мотив, мотивация, учене, мотиви за учене, мотивация за учене, активност.
1. Въведение
Интересът към мотивите на поведение, към мотивационната сфера на човека е проявяван
твърде отдавна. Може да се каже, че той е толкова стар, колкото са стари науките за човека. Философи, етици, педагози, психолози не са отминавали този проблем от древността до днес.
Днес все по-често се говори за мотивацията на учащите, че тя не е достатъчна или изцяло
липсва. Обясненията, които се дават са, че това се дължи на недостатъчна им заинтересованост и
липса на интерес към ученето като цяло. Защо това е така и какво може и трябва да се направи, за
да станат учащите по-активни, търсещи знанието и стигайки до успех. За да си отговорим на тези
въпроси, първо трябва да изясним какво всъщност представлява мотивът и мотивацията и защо те
са толкова важни, за да е успешен процесът на учене.
2. Мотиви и мотивация за учене
В поведението на човека действа не един, а цяла система от мотиви, затова се използват понятията мотивация и мотивационна сфера. Сложността на проблема за мотивите винаги е респектирал учените. Трудностите в тази област са колкото обективна, толкова и субективна причина за
късната систематична разработка на този проблем. Едва в края на ХІХ век психолозите Теодюл
Рибо, Карл - Георг Ланге и Уйлям Джеймс, правят първите опити за проучване на мотивационните фактори на човешкото поведение. Т. Рибо разработва въпроса за мотивационните сили в развитието на личността, които водят до това, което днес се нарича динамична психология.
Х. К. Уорън определя мотива като „съзнателно преживяване“, или „подсъзнателно условие“,
което в дадена ситуация е фактор, участващ в детерминацията на индивидуалното или общественото поведение [Obuhovsky, 22].
Мотивът според определението на К. Левин е „психичен процес, който ни стимулира отвътре да поставяме целта и подбираме съответните средства за действие“ [Obuhovsky, 38].
Голяма част от авторите (С. Л. Рубинштейн, Е. Н. Баканова и В. А. Иванникова, Д. В. Колесов, Л. И. Божович, А. Г. Ковалев, К. К. Платонов) разглеждат мотивите като потребност. Основанията им за това са, че:
 между потребност и мотив са възможни далечни и опосредствени отношения;
 потребността дава тласък за възникване на мотива;
 потребността се превръща в мотив след опредметяване, т.е. след намиране предмета
за нейното удовлетворяване;
 потребността е част от мотива;
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 потребността е и мотив [Ilyn, 65].
Друг голям изследовател на мотивите - С. Л. Рубинштейн, ги разглежда като цел. Свързва ги
с позицията, ориентацията, жизнения смисъл и житейска стратегия на човека в неговото индивидуално битие. Мотивите, според него, са психически продукт от взаимодействието на субекта с
природната и обществената действителност, от усвояването на социалния опит на човечеството и
поради това тяхното формиране е подчинено на психологическия закон на интериоризацията. „В
процеса на отразяването на явленията от външния свят, става и определянето на значението им за
индивида и заедно с това на неговото отношение към тях. Поради това, предметите и явленията от
външния свят изпъкват не само като обекти на познанието, но и като двигател на поведението,
като негови подбудители, пораждащи у човека подбуди за дейност – мотиви“ [Rubinstein, 244].
Мотивът се разглежда от други автори (Х. К. Уорън, С. Д. Смирнов, К. К. Платонов, П. М.
Якобсон, Д. Йорданов) като осъзната подбуда. Много автори изтъкват, че човек не винаги осъзнава мотива или мотивите, които лежат в основата на собственото му поведение, въпреки, че са
осъзнати в миналото. Привичното действие се извършва с намалено участие на съзнанието, със
съкратена, малко съзнавана в момента мотивация, но тя е изграждана съзнателно, с максимално
участие на съзнанието.
Мотивите за учене са комплекс от най-разнообразни мотиви (подбуди), които възникват в
процеса на екстериоризацията и интериоризацията и обуславят учебната дейност на човека, постиженията му и социалното му поведение [Dictionary of Psychology, 295]. Те най-често се определят като структурна връзка на разнообразни, динамични елементи и подчертават взаимната обусловеност и структурна зависимост на отделните мотиви. Формирането им е резултат от цялостното образование и възпитание, в хода на индивидуалното жизнено развитие.
Различните мотиви за учене се намират в определена субординация или са разнозначни и
имат различно значение за ученето.
Мотивите за учене се развиват с възрастта и в този процес могат да бъдат установени три
основни етапа:
 на първия етап мотивите трябва да се търсят в самото учене.
 на втория етап – в живота в учебното заведение.
 на третия етап – в обкръжаващия свят, в бъдещата професия. Тези етапи се проникват взаимно и така възникват многообразни индивидуални пътища за развитие и типове мотиви за
учене.
Х. Льове различава в мотивите за учене пряко целевите мотиви, които се отнасят до непосредствения резултат на действието, от опосредствено целеотнесените мотиви, които са резултат от
по-далечни цели.
Мотивите за учене са твърде различни по своя характер. Те са диференцирани в три вида:
Първият вид се определят като отрицателни и лежат вън от учебната дейнст. При този случай, учащите се учат без готовност, без вътрешен подтик, а само за да избегнат някои неприятности или неудобства. Резултатите от такава дейност са незадоволителни.
Вторият вид мотиви за учене също са заложени вън от учебната дейност, но вече имат положителен характер. Те имат две форми. Първата е свързана с морални и граждански съображения. Втората форма се изразява в тясно лични мотиви, при които ученето се схваща като сресдтво
за постигане на лично благополучие.
Третият вид мотиви за учене се характеризират с това, че те са заложени в самата учебна
дейност. В тяхната основа се намира стремежът да удовлетвори любознателноттта, да се знае все
повече и повече [Jakobovich, 98].
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Без да се отрича значението на втория вид, несъмнено най-голямо е значението на третия
вид мотиви.
Добрата подготовка на учащите не може да се постигне, без да се формира у тях съзнателно
отношение към ученето, което означава да се изградят положителни мотиви за учене. Веднъж
формирани тези мотиви сами ще станат действен фактор за подобряване качеството на обучението, преди всичко на усвояване на знания и съзнателност при ученето.
Л. Десев разглежда мотивите за учене като „вътрешни подбуди, главно осъзнати, по силата
на които учащият усвоява знания, умения и навици, изпълнява своите задължения“ [Obuhovsky,
126].
Когато се търси обяснение на човешкото действие и поведение е необходимо да се търси
връзка с подбудите на различно равнище, с тяхната реална преплетеност и сложна взаимовръзка.
„Да се търсят мотивите на постъпката само на едно равнище, в една плоскост значи, човек съзнателно да се лишава от възможността да разбере психологията на хората и да си обясни поведението им“ [Rubinstein, 26].
В учебната дейност най-често действа цял комплекс от мотиви, едни от тях са свързани с
близки цели, а други с по-далечни. За да се реализират по-далечните, трябва да се мине през поблизките. Учителят трябва за работи за осъзнанието на учащия така, че истински действен мотив
за него да стане този, свързан с по-далечната потребност. Първата категория мотиви А. Н. Леонтиев нарича „само разбирани“, а втората категория – „реално действащи“. Тези две категории мотиви са тясно свързани една с друга. Възможно е „превръщане“ на първи тип във втори. При това
„само разбираните мотиви“ при определени условия могат да станат „действени“.
Обучението и възпитанието, според А. Н. Леонтиев „се заключава именно в това да се създава правилно съчетване на „разбирани“ и „еално действащи“ мотиви, а заедно с това и в умението
навреме да се предава по-голямо значение на успешния резултат от дейността, с което да се осигури и преход към по-високия тип реални мотиви“ [Leontiev, 509-510].
Мотивите, включително и тези за учене, се опират на следните отношения, които определят
поведението на учащия: първо - страх от лицето, което предявява изисквания; второ - уважение
към него и трето - уважение към самото изискване.
Една от най-важните задачи от психолого-педагогическа гледна точка, е изграждането на устойчиви отношения, които имат решаващо значение за формиране на значими мотиви. За успех в
ученето основна роля има отношението към изискването и изискващия и съответната мотивация
на дейност и поведение. За да се включат актовно в учебна дейност, за учащите е важно да разбират и осъзнават условието на задачите, които им се поставят, т.е. да станат значими за тях, да придобият отклик и опорна точка в тяхните преживявания [Rogov, 153].
Характерните черти на мотивите за учене могат да бъдат формулирани по следния начин:
 насочване към нови знания, като подбудител за учебна активност;
 удовлетворение от учебно-познавателната дейност и неудовлетворение от постигнатото;
 положително емоционално отношение към ученето;
 преодоляване на трудности при решаване на учебно-познавателни задачи;
 стремеж към проникване на причинно-следствените връзки при изучаване на факти
и явления.
Понятието „мотивация“ в педагогическата психология и педагогика се използва в три различни случая:
 Мотивация – това са целите и причините, поради които човек прави своя избор на
поведение и определя действията си. Обикновено, това поради което човек прави
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нещо, се свежда до изпълнението на задача или дейност, постижение в личния му
живот, заемане на социален статус, постигане на влияние и др.
 Мотивация е мисловният процес, на основата на който човек формира поведението
си, за да постигне своите цели. Човек разбира другите чрез осмисляне на личните си
потребности, мотиви, интереси, емоции, ценности, вътрешни позиции.
 Мотивацията е социален процес, посредством който някой променя поведението на
друг [Encyclopedia of Psychology, 662]
Мотивацията за учене трябва да се разглежда като динамична система от мотиви, които в
борба за йерархия доминират в различни моменти от време, в различни ситуации.
В мотивацията за учене се включват следните мотиви [Manchev, 203]:
 осъзнати мотиви – тези, при наличието, на които учащият знае защо ще трябва да
изпълни изискванията за учебна активност;
 неосъзнати мотиви, които проявяват своята подбудителна сила независимо от това,
че учащият не си дава точна сметка, защо е необходимо да проявява психологическа
и физическа активност за осъществяване на учебната дейност;
 разбираемите мотиви дават отговор на учащия „защо“ трябва да извърши определена учебна работа, въпреки, че не това осъзнаване в момента го подбужда, към точно
тази активност;
 действащи са тези мотиви, които подбуждат към определена дейност пряко и към
друга, чийто мотиви само се разбират. В момента те подбуждат към осъществяване
на другата дейност косвено;
 вътрешните мотиви последователно се разглеждат като: процесуални (подбудителната им сила има импулсивност, насочена към процеса на дейността); резултативни
(като подбудителни импулси, насочени към резултата от дейността) и за саморазвитие (целящи развитие на собствените качества и способности);
 общественозначимите мотиви са смислообразуващи и се подразделят на: алтруистични (свързани със стремежи за активност); мотиви за отговорност (свързани с
нравствената извисеност на чувствата);
 личностнозначими мотиви са групирани в: мотиви за оценка, когато учащият изпълнява учебна дейност с единствена цел определена оценка; за самоутвърждаване, т.е.
за доказване и самодоказване; за благополучие, изразяващи се в стремеж за постигане и на други цели, достигайки обаче целта от пряката учебна работа.
Съществуват хабитуална и актуална мотивация за учене. Докато първата е относително затвърдена в смисъл на нагласи, то втората трябва да се разбира като структура от активни мотиви,
която възниква в определена ситуация като резултат от външни и вътрешни дразнители [Dictionary of Psychology, 296].
В конкретна учебна ситуация никога не се актуализират само отделни мотиви, а винаги определена мотивация, която може да бъде разбрана и обяснена само в единство и взаимодействие с
хабитуална нагласа към ученето.
Интензивността и успехът на ученето зависят съществено от съчетаването на тези мотиви,
отношенията, между които се изменят в процеса на развитието.
Аспектът „време“ характеризира диапазона на преживяването на мотива и се отнася или до
актуални процеси, или до бъдещи събития, например практическа жизнена цел. Аспектът „насока“
развива конкретното доминиране на мотивацията за учене ориентирана или към самата личност,
или към обществото, или към лична изгода, или към обществени изисквания.
Всики учител знае, че ученето е по-ефективно, когато е по-скоро активен, отколкото пасивен
процес. Психофизичното усилие при отрицателна мотивация за учене е значително по-голямо,
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отколкото при положителна. Изследванията на проблемите на ученето показват, че успехът в никакъв случай не зависи само от интелектуалните функции, а в голяма степен се обуславя от мотивационните фактори като издръжливост, готовност за учене.
Мотивацията за учене не е само подтик и начало на ученето, но и резултат от него. Затова
ученето трябва да се управлява по такъв начин, че мотивацията за учене да стане важна предпоставка за интензивно учене и същевременно положителен резултат от съзнателно планиран процес
на обучение.
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DEVELOPING EMPATHY IN TEACHING ENGLISH
AS A FOREIGN LANGUAGE FOR YOUNG LEARNERS
Korneliya B. KOSTOVA

Abstract:
The article reveals a research on empathy among two groups of learners-8-9 years old and 911 years old who study English as a Foreign Language at a primary school, as most researchers consider that empathy can be educated, influenced and developed best at childhood. The relation between empathy, foreign language teaching and learning has been studied and its importance has been analyzed. 52 young learners from secondary School “Hristo
Botev”, the town of Sliven took part in the experiment. They were divided into 4 groups, basing on age groups and sex for the sake of the experiment. Young students amused themselves
during the five educational sessions and liked the educational environment, which they assessed via a questionnaire surveyed. Four educational events out five were assesses as Comprehension tasks by testing, adapted to the foreign language level and the age group of the
participants. The results of the experiment pointed out to very good level of comprehension
when visualization is involved and relatively low results in Listening comprehension. So, listening comprehension proved to be a weakness which requires the united efforts of both
teachers and young learners to be improved. The results of the study and the analysis of the
empathy variables showed that children at that age are not confident enough yet and that
girls are relatively more confident than boys. All learners are even tempered and tolerant to
the ones in their educational environment. Young learner are very sensitive and susceptible to
rudeness, they can easily be hurt, therefore, resilience should be developed and it can be
educated via visual resources and listening comprehension tasks, educational games, based
on therapy-oriented literature for children. Young learners of English as a foreign language
have a positive, humanistic attitude to life and society and their behavioural responsiveness is
well developed. They readily socialize, easily make friends, they are good at non-verbal
communication and demonstrate it through mutual sharing, mutual smiling, laughter
reaching a high level in “the social intimacy model”. After each session the young learners
were interviewed and filled in a 5-point Likert’s questionnaire, which gave the researcher
access to their opinion and she studied how they felt during the experiment. SPSS version 8.0
was used for the sake of the statistical analysis.
The current experiment offers a methodological comprehension approach for young learner,
it drew important conclusions on empathy and comprehension and their application in
Foreign language teaching and learning. Hopefully, the study would be beneficial for English
teachers in Primary School and University Students studying pedagogy including English
Foreign language teaching and young learners.
Keywords: empathy, foreign language teaching and learning, socialize, mutual smile, educational objectives, learner-centred, communicative approach
1. Introduction:
The current article addresses English teachers in Primary Schools and University Students studying
pedagogy including English Foreign language teaching (FLT). It offers methodologic approaches in FLT
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as story usage in English classes, presented as films, audio sessions or puppet shows. They are meant to
exercise positive effect on young students, aid them in gaining foreign language acquisition, educate
them in moral values, trigger out empathy, demands improving resilience and socialization. The author’s
point of view is that teaching English as a foreign language would be more successful if the learning processes is socially oriented and student-centred, taught on the base of the communicative approach, including the application of interactive methods and using the Internet and the ICT (Information Communication Technologies). The educational events should be beneficial for the learner from a multi-pedagogical
point of view and should strive after reaching results, related to the application of psychologically positive influences and motivators, subordinated to the educational objectives and the curriculum. The learning contents should address individual issues and moral values, it is expected to be empathy oriented.
As there is a close relation between language (language conveys meaning) and society, the social
nature of language is considered important to FLTL (foreign language teaching and learning), basing on
the idea that ”the human is a social animal” and communicates through language, thus achieving social
inclusion. According to H. Brown, the social aspect of language is very important for FLTL, as.the second language learner experiences “social transactions” related to “ acculturation” with the target culture
and language he/she studies. “Transaction reaches beyond the self to others. A variety of transactional
variables comes to bear on second language learning: imitation, modeling, identification, empathy, extroversion, aggression, styles of communication and others.” (H. Douglas Brown:1989) Empathy is the process of “putting yourself into someone else’s shoes”, of reaching beyond the self, understanding or feeling what another person is understanding or feeling. It is a prerequisite for harmonious life in society, for
lack of conflicts, for mutual respect, for peaceful coexistence.. Both verbal and non-verbal communication facilitate the processes leading to empathy. Verbal communication is language used in practice, nonverbal communication, includes eye-contact, smiling, laughter, blinking, the way we sit, stand and dress
up, to name just a few constitute the “soft skills”-so important for one’s job satisfaction and social appreciation. “In more sophisticated terms, empathy is usually described as the projection of one’s own personality into the personality of another in order to understand him or her better. Empathy is not synonymous with sympathy. Empathy implies more possibility of detachment; sympathy connotes an agreement
or harmony between individuals.”(H. Douglas Brown:1989). Empathy aids understanding and
“responding to the emotions of others to successfully communicate emotion” The concept of empathy as,
"feeling into" was first coined by Titchener (1909), referring to it as a process of humanizing; of reading
or feeling ourselves into others.”(Spreng, McKinnon, Mar, & Levine, 2009).
Guiora (1972b:142) defined empathy as “ a process of comprehending in which a temporary fusion
of self-object boundaries permits an immediate emotional apprehension of the affective experience of
another”. The affective is related to the cognitive, on some occasions. Hogan (1969:309) describes empathy as “a relatively discreet social phenomenon”. Psychologists added two features that are indispensable
to empathy: awareness and knowledge of one’s own feelings and identification with another person (Hogan:1969). Empathy is one of the roots of successful communication as one should have the ability to
understand the others’ affective and cognitive status to carry out communication successfully. Communicative acts are transmitted through language and its meaning. In Guiora’s view, to be able to understand
the others’ emotional states we need to “permeate” our ego boundaries, to be able to send and receive
communication messages”. Oral communication is emphatic; it gets immediate feedback as the listener
can ask the speaker questions, concerning any dubious ideas he/she encounters, so that the meaning can
be clarified. In reading, the writer conveys the messages, using “cognitive empathy”, therefore there is
not immediate feedback, therefore the writer should assess the reader’s knowledge, needs and state of
mind, without any immediate feedback. A foreign language learner often encounters certain communication barriers in his/her endeavours to convey meaning in the foreign language, based on empathy. There
are so many occasions on which the meaning is misinterpreted by a native speaker, due to direct translation from the mother tongue on the part of the foreign language learner or insufficient knowledge of idioms and phrasal verbs. Guiora et all ( 1972a,1972b) found a version of MME-Micro-momentary Expression test, measuring degrees of empathy which successfully predicted authenticity of pronunciation of a
foreign language. Naiman, Frohlich and Stern (1975) developed empathy-based battery of tests, while
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trying to discover the characteristics of the “good foreign language learner”( Hogan’s empathy scale:
1969).The field dependence and field independence have been shown to highly correlate with empathy.
Can teachers foster empathy so that their learners to achieve foreign language progress and become proficient? Or they can just predict who would be a successful language learner? These questions have been
discussed for more than a decade and researched by linguists, pedagogists, foreign language teachers and
methodologists but have remained still unanswered so far.
2. Methodology
Guiora defined empathy as ‘‘the intellectual or imaginative apprehension of another’s condition or
state of mind (Hogan, 1969). supported the idea that empathy is an important aspect of interpersonal
behavior and moral conduct and (b) provided further evidence for the validity of an empathy scale. Three
factors predominate as requirements in developing successful empathy in relation both to Foreign
language acquisition and successful communication in society: 1. tolerant, even-tempered disposition; 2.
ascendant, sociable interpersonal style; and 3. humanistic socio-political attitudes. Factor analysis of
Hogan's Empathy Scale, scored in Likert format, yielded four factors: 1.Social Self-Confidence, 2.Even
Temperedness, 3.Sensitivity, and 4.Nonconformity. Correlations with 16 different personality measures
and a set of 12 adjective rating scales confirmed the factors' unique psychological meanings. Though,
empathy can be defined cross-culturally. Different cultures express empathy in different ways. The current article studies empathy in FLTL in the Bulgarian context and it is specifically grounded on the idiosyncrasy of the Bulgarian young learner of English as a Foreign Language. The experiment was preoccupied with intellectual intelligence education, emotional impact development and raising empathy. The
empathy was measured by the modified by the researcher psychometric questionnaire” An Index of
Empathy for Children and Adolescents, Child Development”(Bryant, B.: 1982) based on empathy
indexes. The questionnaire included 22 items for evaluation on the dichotomous scale with “yes”/”no”
answers.
Our experiment was carried out on empathy assessment applying “the method employed was a 5
point Likert scale questionnaire and interviews and has sufficient reliability and validity “ ( Spreng et.
Al.2009), consisting of the following five variables : Confidence/ Social confidence 2. Even
temperedness;3.Tolerance4. Sensitivity 4. Non conformity 5. Humanistic attitude 6. Humanistic attitude
7. Sharing: Mutual smiling, laughter (non verbal communication and social intimacy model). 8. Foreign
Language comprehension of the contents of the educational events. We used a modified version of the
IRI (Davis, 1983) to measure momentary emotional empathy, with certain changes of the original. The
comprehension grades (variable 8) were measured via by the legal educationa system for Bulgraia, where
the lowest positive mark is Average 3 and the highest : Excellent 6. The educational events were video
recorded. SPSS version 8.0 software was used for processing the experimental data.
Our experiment was also based on the study “Strangers Sharing Humour” by Jean R. Smith, Hugh
C. Foot and Antony J. Chapman from the Institute of science and Technology. In 1976 they carried out a
detailed research on how children 8-11 made up friends when offered to share a humorous story.( in a
humour stricken naturalistic pleasant environment, using Atgyle and Dean’s (1965) model of social intimacy, grounded on non-verbal communication that uses engagement in conversation for adults and intask oriented lab setting). To the empathy scale offered by Guiora and Hogan, the researcher added the
Chapman, Foot and Smith’s :1976 variable, coined from their experiment, based on the experimental design used as a part of a research project, investigating children’s non-verbal behavior in humour situations ( Chapman, Foot and Smith :1976) and Atgyle and Dean’s (1965) model of social intimacy.
3. Design and Description of the experiment:
The material on the curriculum is often found boring and brings anxiety to young learners of English. Ann P. Davies ( University College, Cardiff) finds out that experimental situations, set in an environment different from the classroom raise students’ attention, the tasks set are better fulfilled and the
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child’s personalities brings out the best he/she is able to, depending on the individual abilities. Therefore,
our experiment was set both indoors and outdoors- in the classroom and in the open, in the autumn of
2019 at “ Hristo Botev” secondary School, the town of Sliven. The population consisted of 52 learners
altogether, divided into two groups- 8-9 year old and 10-11 year old students who were studying English
as a foreign language on levels A1-A2.26 girls and 26 boys participated, each group consisting of 13 boy
and 13 girls, respectively. They attended the following comprehension educational events-auditory “
Hansel and Gretel” and Puppet show “ Cinderella” outdoors and “ Robin Hood” cartoon and “ The Penguins of Madagascar” indoors. The results were summarized for all the groups as average total values,
corresponding to the first 7 variables. The 8-th variable comprehension grades was graded for each group
age separately. The cartoon “Robin Hood” investigated the young learners’ levels of empathy, compared
to a documentary on Rainforests, projected for them. “Each educational event, save for the documentary
was followed by a questionnaire aimed to study both empathy, resilience to complex life situations and
their assessment of the educational event.
On measuring empathy levels the following variables were used: 1. Confidence/ Social
confidence; 2.Even temperedness; 3.Tolerance; 4. Sensitivity; 5. Non conformity; 6. Humanistic
attitude; 7. Behavioural responsiveness, were defined in terms of duration scores of mutual laughter,
mutual smiling, looking at the other child’s face, eye-contact. Additionally, sub-variable measured were
the distance between the subjects, seating orientation and time spent looking away from the educational
event. The texts and contents were carefully selected for the sake of the experiment- they allowed developing empathy, they were adapted to the FL level. The young learners’ comprehension was carefully and
meticulously evaluated (variable 8. Comprehension results). – comprehension tests were delivered. The
feedback was based on filling in a questionnaire using the 5 -fold Likert’s scale. ( I strongly agree. I
agree. Neutral. I disagree. I strongly disagree). The researcher got sure that the students understood clearly the questions, therefore she carefully explained them to the participants, supporting the learners during
the survey process.
Further, a modified version of “An Index of Empathy for Children and Adolescents, Child
Development”(Bryant, B.: 1982), measuring empathy indexes was applied to test empathy which
included 22 items measured on the yes/no dichotomy scale. It was used to confirm the results of the
empathy evaluation or to reject them.
The current study was designed to research what variables of empathy and behavioral responsiveness is determined between the members of the dyads. 26 boys and 26 girls who participated in the educational events For the purpose of the statistical analysis. 13 boys and 13 girls were treated as subjects
and the rest were considered companions. Each subject was observed during his/her four attendance of
the events - once with a chosen friend, once with a stranger and once on her/his own for the sake of filling in a questionnaire/interview. Strangers were chosen by the researcher from classes other than the subjects’ after I was convinced that the participants in the experiment did not know one another, except possibly at sight. The order of testing was randomized across the subjects. They took part in four educational
sessions. During each session, the English foreign language learner while watching the educational event
was supposed to demonstrate certain levels of empathy and socialization, so that to give information concerning the study the variables, chosen for the sake of the experiment. The educational events were presented in a balanced design, then were followed by a discussion and a questionnaire. The questionnaire
consisted of 20 questions, addressing the seven variables to be tested. The learners were permitted to
choose where to sit - at the tables, on the floor or to stand.
Tested variable 1: Confidence. The levels of confidence are low at this age. Girls are more
confident and rely on each other more than boys
Tested variable 2: Even-temperedness: Children at this age are calm, easy going, relaxed and unworried, they get angry if encounter injustice.
Tested variable 3: Tolerance-children are able to tolerate opinions and behavious they dislike to a
relatively small extent
Tested variable 4: Sensitivity- children feel liable to be offended or hurt.
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Tested variable 5: Non-conformity as a-failure or refusal to conform to a prevailing rule or practice.
At that age "youngsters are rejecting rebellion and nonconformity in favour of becoming ‘model
citizens’". That variable is hardly applicable to that age group,
Tested variable 6: Humanistic attitude-children find the individual is worth, creative and respect the
other. They need to gain the capacity to overcome hardships, pain and despair, building up. resilience.
Tested variable 7. :Behavioural responsiveness, related to humour-styles and socialization -Girls
would look more at their companions and engage in more eye-contact than boys- that finding for adults (
Argyle& Cook:1976), was argued by researchers of children’s behavior (Chapman:1973;1974; Levins
and Sutton-Smith:1973); The presence of a companion who is a friend would enhance responsiveness in
subjects and this effect would be most marked. During the presentation of non-humorous films, subjects
would look relatively less at the screen and more at their companions, when a friend is their partner.
Tested variable 8: Comprehension results. The students would be given a comprehension test at
the end of every educational event. Their grades would be calculated and compared.
4. Results and Discussion:
Tested variable 1. As predicted, the levels of confidence are relatively low at this age. Girls are
more confident and rely on each other more than boys ( f=8,01 f; df=1,22;p<.01) and are more engaged
and trustworthy than boys( f=7,31;df=1,22;p<0,25) This was the only sex differentiation.
Tested variable 2..Even-temperedness. A preponderance of zero score prevented data from solitary
condition being combined in parametric statistical analysis with data from two other empathyinfluencing, social conditions. As it was expected, considering the following variables, young English as
a foreign language learners were even-tempered. They are calm and easy- going, relaxed and unworried.
They were responsive with a stranger companion:
1. calmness ( f=5,35;df=1,22;p<.005)2. ; easy going ( f=8,86;df=1,22;p<.01);
3. unworried( f=19,06;df=1,22;p<.001);
4. relaxed ( f=18.95;df= 1,22;p<.001);
5. get angry if encounter injustice( f=16.37;df= 1,22;p<.001);
6. expressed pity on the protagonist’s misfortunes( f=8.78;df= 1,22;p<.01);
Tested variable 3. :Tolerance-children are able to tolerate opinions and behavious they even dislike. Children at the age 8-11 are tolerant to each other: -tolerance to peers ( f=18.95;df= 1,22;p<.001); tolerance to teachers and educational establishments ( f=16.37;df= 1,22;p<.001);
Tested variable 4. Sensitivity children feel liable to be offended or hurt. ( f=22.38;df=
1,22;p<.001)as predicted. They are very sensitive, can easily be frustrated and feel quite uncertain as a
whole. The results show that the foreign language learners were very sensitive and immediately reacted
with high levels of sensitivity to the contents and the problems set by the two educational events.

Tested variable 5. Non conformity as refusal to conform to a prevailing rule or practice. At this
age young learners do not experience non conformity. That variable was found non- applicable for this
age group, therefore it was not researched as the participants neither understood the idea, nor showed no
signs of non-conformity during the first session.
Tested variable 6. Humanistic attitude-children appreciate imagination, respecting others- peers,
teachers, principal, parents and grandparents, animals, nature: - reverence to imagination (f=13,72;df1,22;p<.001);-positive respect to others (f=15,22;df-1,22;p<.001); - building up resilience (f=16,14;df1,22;p<.001). After the presentation of the cartoon ‘ Robinson Hood” and the audio file of “ Hansel and
Gretel”, the results showed that young learners demonstrated a high level of humanistic attitude.
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Tested variable 7: Behavioural responsiveness- involves humour and is related to socialization:
During the presentation of the documentary, subjects would look relatively less at the screen and more at
their companions, when a friend was their partner:( f=9,73;df-1,22;p<.01) eye-contact ( f=18,72;df1,22;p<.001). The young English as a Foreign Language learners looked more at the cartoon (humorous)
film:( f=28,98; df-1,22;p<.001) than at the documentary film. Friends were arranged side by side, as
compared to face-to-face-(considered more intimate and close seating position by by Agyle:1969; Chapman:1976); strangers sat one behind the other and had no facial communication being out of sight; we
studied interactions for social condition by the documentary film material on looking (f=6,02;df1,22;p<.025) and eye-contact ( f=11,04;df-1,22;p<.01). The experiment examined how learners reacted
when their intimacy was disturbed by an external agent. Their seating position was changed systematically in order to observe the effect on the levels of responsiveness- friends were seated apart, and were not
given the chance to sit close together. Girls responded more than boys on looking and eye-contact
(f=5,22; df-1,40;p<.05), the companion who was a friend, not a stranger enhanced responsiveness. If
seated far apart learners-friends tried to compensate for the disturbed intimacy, they looked more at each
other and engaged in more eye contact than when seated near together. The tendency for them to engage
in more eye contact was nonsignificant :( f=4,01;df-1,40;p<.10.) With a friend they laughed more mutually(f=5,21;df-1,40;p<.05); smiled more mutually: (f=22,04;df-1,40;p<.001).
Tested variable 8: Comprehension results. The students were given a test at the end of every educational event. Their grades were calculated and compared. Four of the five educational events were assessed. The documentary was not assessed as it served only as a comparison for the non-verbal communication index in Variable 7.- behavioural responsiveness.
Table: 1. English as Foreign language learners from “Hristo Botev” school, the town of Sliven- Comprehension Grades
Educational event

8-9 years old group of 26 EFLL
Mark
13 boys
13 girls
Excellent 6
5
6
Very Good 5
4
4
Film Cartoon “Robin
Hood”
Good 4
3
3
Average 3
1
Poor 2
Mark
13 boys
13 girls
Excellent 6
6
7
Film Cartoon “The PenVery Good 5
6
4
guins of Madagascar” –
Good 4
1
2
selected episodes
Average 3
Poor 2
Mark
13 boys
13 girls
Excellent 6
7
8
Very Good 5
4
3
Puppet show
“Cinderella”
Good 4
1
2
Average 3
1
Poor 2
Auditory/listening com- Mark
13 boys
13 girls
prehension “ Hansel and Excellent 6
2
3
Gretel”
Very Good 5
3
1
Good 4
4
3
Average 3
1
2
Poor 2
3
4

10-11 years old group of 26 EFLL
Mark
13 boys
13 girls
Excellent 6
5
8
Very Good 5
3
2
Good 4
4
2
Average 3
1
1
Poor 2
Mark
13 boys 13 girls
Excellent 6
8
7
Very Good 5
4
6
Good 4
1
Average 3
Poor 2
Mark
13 boys 13 girls
Excellent 6
6
7
Very Good 5
5
3
Good 4
1
2
Average 3
1
1
Poor 2
Mark
13 boys 13 girls
Excellent 6
4
4
Very Good 5
4
3
Good 4
2
2
Average 3
1
3
Poor 2
2
1
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The results of the comprehension graded tasks point out to the great importance of the visual audio
3 D effect causes on the learner when watching a film, the meaning of the story is interactively conveyed
to the learner’s senses and the comprehension is at a significantly higher level as compared to the listening comprehension- the task which the learners found difficult and the results show lower grades. Listening comprehension in English as Foreign Language Learning has always been the most challenging task
and the hardest skill to be acquired by most of the learners at all ages as it involves applying a lot of linguistic skills and good auditory knacks. In these cases, the listening comprehension tests was adapted to
the Foreign Language level and the age group, nevertheless, it proved to be the most difficult task during
the experiment which was proven by the assessment results.
In terms of the tested variables, save for variable 8, we found out evidence that girls smiled more
than boys, they are engaged more in non-verbal communication and behavioural responsiveness. At this
age girls are more concerned than boys in sharing the social situation, more empathic in certain respects
and therefore engage in more mutual smiling and sharing than boys- that is the only sex difference and
there are no such differences on any other measure or variable. All learners are very sensitive and demonstrated higher levels of humanistic attitude. All children are not confident ; non-conformity is not applicable to that age group. The companionship of a friend would enhance responsiveness more than the
companionship of a stranger. The absence of sex differences on looking and eye contact behaviours appear to be a function of empathy being presented auditorily. Young learners were more responsive with a
friend companion than with a stranger companion- they expressed fear more often than not, engaged in
more mutual eye contact, reacted stronger, smiled more at the happy ending. The experiment yet showed
that young learners of English as a foreign language were tolerant and even-tempered. The tested variables were confirmed. For friends it appeared that far seating position was not sufficiently intimate; their
increased looking and eye contact served to restore intimacy to an acceptable level. Other measures of
responsiveness showed similar though non-significant trends. In the study, using auditory material,
Chapman 1975 found that learners who respond most are those who sit as close to one another as possible. In our study learners sat close enough to see each other. During the sessions using the film material,
the mode of the presentation of empathy stimuli was easy due to the visual resources. As a result the
learners’ attention was attracted to the screen while with the auditory material the young learners had
more freedom to interact because there were no stimuli demanding visual fixation for appreciation of
empathy. Auditory material therefore might promote empathy reactions and a more intimate social environment than a film educational event, which is predominantly visual.

ISSN: 1311 2864, volume 35 (1), 2020
Union of scientists in Bulgaria - branch Sliven

ISSN: 1311 2864, том 35 (1), 2020
Съюз на учените в България - клон Сливен

Известия на
Съюза на учените
Сливен, том 35 (1), 2020

Announcements of
Union of Scientists
Sliven, vol. 35 (1), 2020

Film Cartoon “Robin Hood”
girls… 1
girls…0

2

2

3

boys… 1

0
Poor 2

6

4

boys… 1

3

3
2

Puppet show “Cinderella”

8
4

4
4

6

Average 3

8

Good 4

girls…

3

boys…

1

5

girls…

5

boys…

10

12

Very Good 5

14

Excellent 6

2

3

girls…
boys…

2

boys…
0
Poor 2

1

4

Average 3

6
Good 4

4

4
3

4

0

4

1
3

5

Poor 2

Average 3

3
2
10

Good 4

15

Very Good 5

Excellent 6

boys…

3
2

2

1

3

2

4

4

4

4

4
2

2

1

girls… 1
3

4

3

Auditory/listening
comprehension
“Hansel and Gretel”

4

3

2

2

Film Cartoon “The Penguins of
Madagascar” – selected
episodes
girls…

87

3
8

girls…

2
10

Very Good 5

12

14

Excellent 6

boys…

4
3

2
1

0
Poor 2

3
4

5
Average 3

1

3

3

2
10

Good 4

Very Good 5

15
Excellent 6

To reject or to confirm the results of Questionnaire, modification of IRI Davis:1983 questionnaire
and to allow an in-depth research, we carried out a sub-research, measuring the young foreign language
learners’ empathy via the modified by the researcher psychometric questionnaire” An Index of Empathy
for Children and Adolescents, Child Development”(Bryant, B.: 1982), measuring empathy indexes. As
we have already pointed out, the questionnaire included 22 items for evaluation on the dichotomous scale
with ‘ yes”/”no” answers. Three aspects of empathy were formed: "Understanding feelings" (6.6 for 8-9
years old and 7.4 for 10-11 years old), "Feeling sad" (5.1 for 8-9 years old / 4.9 for 10-11 years old),
"Responding with crying ”(3.9 for 8-9 years old and 3.8 for 10-11 years old). There is no difference
(0.55) in the comparative analysis in the age aspect in the manifestation of empathy. Girls developed
empathy at a higher level than boys. (-1.03). Bryant's methodology examines the level of empathy, the
statements examine whether children understand the emotions of others, whether they empathize with the
sadness of others, their way of reacting to empathy. The correct answers of each child are the sum of
points of each subject, according to which the average value of the measured variable "level of empathy"
was statistically processed. The T-value Sig is important for the research results in the statistical
processing. (2-tailed). When it is less than 0.05 (T <0.05) we have a statistically significant difference
between the measured variables / indicators. It is proved that in “Understanding emotions” there is a
statistically significant difference (T0.05) and “Feeling sad” (T> 0.05) “Reaction with crying” (T> 0.05)
there is no statistically significant difference between the two age groups. The children increased their
level of empathy by (0, 6) at the end of the experiment, which indicates that the stories of the educational
events exercised a positive effect.
Conclusion:
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Firstly, from linguistic point of view in English Foreign Language Teaching, the listening comprehension task has been considered the most difficult one and the results of the assessment of the young
learners, subject to the current research support it. Their grades are lower if compared to the other comprehension tasks, which demonstrated the students’ significant progress. As a conclusion, a problem zone
for the learners aged 8-11 has been identified and careful is needed for overcoming that weaknesses, developing listening skills and improving listening knacks. Secondly, the impact of the visual aids is obviously positively influential. Learners are motivated to learn further if they make progress: the higher their
grades are, the greater interest they take in visual educational events., which was supported by the fact
that achievement motivated them highly. English teachers should use visual methodology broadly while
teaching to allow active, dynamic comprehension, engaging the learners’ senses.
Thirdly from pedagogical and psychological point of view the experiment shows that empathy can
be developed, raised and used in FL education. The tested variables of the experiment were confirmed
and the learners’ levels of responsiveness were found to be sufficiently high. Results indicate that auditory material enhances empathy and social responsiveness. The seating orientation proved to be insignificant. The mode of presentation of the educational events led to differences in the results- the films and
puppet show were more influential, triggering out empathy than the auditory material which rose higher
levels of social responsiveness as encouraged non-verbal communication. Our findings led to the idea
that intimacy is not static; Argyle and Dean’s (1965) model proved not satisfactory, depending on the
circumstances in which it was applied. If the balance of the social intimacy is disturbed by altering the
distance between the subjects, then social responsiveness is changed along other dimensions in an effort
to restore the natural level of intimacy. The tested variables“Understanding emotions” which showed a
statistically significant difference (T0.05); “Feeling sad” (T> 0.05) “Reaction with crying” (T> 0.05) with
no statistically significant difference between the two age groups shows that children gain understanding
of emotions and feeling while growing up. Young learners increased their level of empathy by (0, 6) at
the end of the experiment, which indicates that the educational events exercised a positive effect on them.
Empathy, as an interpersonal interaction, is due to the way parents raised their children at an early
age (Waxler; Stern). Lack of emotional communication in childhood is associated with future
manifestations of emotional or other violence and / or sadistic attitudes. Another negative manifestation
is that children become hypersensitive to the emotions of others. The development of empathy is a long
and complex process, but with purposeful educational work can achieve good results for age not only in
English as a foreign language teaching but in other subjects as well. The quality of interpersonal
relationships plays a key role in maintaining health. Childhood and adolescence are periods of influence
and the creation of emotional habits that are important for life afterwards should contribute to their
successful application on a larger scale.
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OUTLINES OF ENGLISH AS A FOREIGN LANGUAGE TESTING AND
ASSESSMENT IN HIGHER EDUCATION
Kornelia Boncheva KOSTOVA
Abstract:
The current article accentuates on the benefits outweighing certain weaknesses of the etesting and assessment via web-based platforms in supervised examination e-environment.
The comparative study was carried out in two different Bulgarian Universities – University
”Prof. Asen Zlatarov” Burgas and Technical University Sofia in 2019-2020. Altogether, 100
University students took part in it, divided into two experimental groups: one examined in supervised and one examined in unsupervised e-environment, respectively; two control groupsof
students who were tested traditionally by paper-and-pencil tests. The research discipline was
“General and Business English” taught on the academic curriculum as a Foreign Language.
Students enrolled in the bachelor degree classes took part in the study. The experiment proved
both the cognitive, emotionally notable benefits and student progress of e-testing as compared
to paper-and-pencil one and confirmed that e-based testing and examination improves students’ motivation to learn, leads to experiencing more positive emotions during the course of
testing, raises their confidence, copes with fear and anxiety to a great extent, triggers out a
sense of achievement. As a result the degree of drop out equals to null and the participants
wish to continue studying English further, they consider the course is relevant to real life and
is a step towards improving their professional development.
Keywords: E-assessment, e-test, pencil -and-paper test, educational efficiency, learner autonomy, self-assessment, fighting stress and anxiety, foreign language acquisition, supervised eenvironment, overcoming weaknesses, ethic values, cheating.
1. Introduction
Most University disciplines and school subjects are experiencing changes in the process of transition to digital education and distance learning. In modern Foreign Language teaching emphasis is laid on
competency-based, communicative approach. The dynamically developing communication and information technologies have been successfully integrated into Foreign language teaching via computerbased learning, distance learning, e-testing. The pandemic Covid 19 broke out and enhanced these processes, making them more intensive and urgent. E-testing and examinations proved to be an integral part
of the digitalized Foreign language education and their improvement towards reaching efficiency in higher quality is a prerequisite for constant advancements in the education sector. Though most of the supporters of distance learning agree that“ online education allows students to study at their convenience
fitting around their work and other obligations which may not be otherwise possible”(Woldeab et
al.,2017) there are still other points of view which do not support it, some even point out that the lack of
physical communication with teachers and peers exercises negative effect on the learner from a psychological point of view. E-testing as an integral part of e-learning is used successfully both as a means of
examiners’ control, learner’s self-control and as a teaching method of advancement in English language
acquisition: The European Council (2006/C172/01) conclusions on the European Indicator of Language
Competence ask for measures for objective testing of skills in first and second foreign languages based
on the Common European Framework of Reference for Languages (CEFR).(Council Conclusions on the
European Indicator of Language Competence. OJ C172, 25/07/2006. Page 1). Related to this directive of
the EC is the directive young people to gain language competence in their mother tongue, foreign lanISSN: 1311 2864, volume 35 (1), 2020
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guage, mathematic, digital skills, etc. This raises the problem that only the students who have good command of digital skills, self-discipline and the ability to learn autonomously can take advantage of Distance learning and e-testing. English teachers in Bulgaria have chosen various web-based platforms to
teach as Zoom, Microsoft teams, Moodle, Rosalyn, SkypeM1, “Prof. Asen Zlatarov”-Burgas and Technical University Sofia collaborated with Blackboard Inc., to ascertain smooth implementation of modern
education through e-Learning. It proved helpful to promote e-Learning and e-testing in our academic curricula, becoming indispensable in Foreign language teaching and testing in Bulgaria.
The current article accentuates on the benefits outweighing the weaknesses of e-testing, assessment
and evaluation in supervised examination e-environment. The comparative study was carried out in two
different Bulgarian Universities Burgas - University” Prof. Asen Zlatarov” and Technical University Sofia in 2019 and 2020. Altogether, 100 University students took part in it. They were not preliminary selected and were divided into two experimental target groups: one working in a digital environment, who
were examined via e-tests and two control groups, tested in the traditional way by paper-and-pencil tests.
The research discipline was “General and Business English” taught on the academic curriculum. Students
enrolled in the bachelor degree classes took part in the research. The experiment proves both the cognitive and emotionally notable benefits of e-testing as compared to paper-and-pencil one and points out to
the fact that e-based testing and examination raises students’ motivation to learn, leading to positive emotional experiences during the course and evaluation process. Moreover the e-environment is beneficial as
it raises the learners’ confidence, fights stress and anxiety to a great extent, they feel a sense of achievement. The analysed results also point out that University students in the Bulgarian context had not
reached that state of conscientiousness to keep to certain ethic values yet and that they would cheat when
examined if they are given the chance. An anonymous questionnaire, filled in by every student after the
test led to the conclusion that unsupervised e-tests are to be considered unreliable, if not invalid and that
students with poor grades, who have weak performance are liable to cheating.
2. Motivation, Interest and Engagement
The concept of motivation in ELL has been studied for a very long time. Learning through testing
has also been approached, especially in the context of Distance or Blended Learning. Self- directed learning offers students the opportunity to experience autonomy and take personal responsibility for their
learning’ (Hiemstra,1994;Rumble’,2001) Motivation concerning second language learning has been associated with success in foreign language acquisition. “Motivation is “an internal process that gives behavior energy, direction and persistence in research (in other words, it gives behavior strength, purpose,
and sustainability).”( Reeve, Johnmarshall (2013). Understanding motivation and emotion (6 ed.). Hoboken, NJ: Wiley.)
Learning a foreign language requires time, energy, discipline and dedication. The most popular
language learner motivation research in sociolinguistics belongs to Gardner and his followers. Gardener
and Dörnyei suggest L2 motivation can be divided into three distinct phases: the social psychological
period, the cognitive-situated period and the process-oriented period.(Reeve, Johnmarshall
(2013). Understanding motivation and emotion (6 ed.). Hoboken, NJ: Wiley.) In Gardner’s socioeducational model, individual differences were key factors affecting L2 acquisition. He laid emphasis
also on the cultural context and its influence on people's attitude and motivation in FLL Clément & et.all
defended the theory of linguistic self-confidence. An online trend identified by researchers laid a focus
away from the lecture style approach to a learner centred, self-directed approach (Howell,Williams
&Lindsey,2003). Another group of researchers defended the view that “bandwidth capabilities increased
was the development of rich multimedia content such as video, audio, web-cameras and moving pictures
(Paulsen,2003). Self-directed, autonomous learning and self-selected multimedia formats are the very two
important features of Distant Learning which positively influence motivation. They reflect directly on the
students’ performance and their results.
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Motivation of students in Higher education is more specific than the average learner’s motivation
and it is related to the andragogy theory. Life situation of the University students involves coping with
adult people’s responsibilities, they have enough empirical experience and everyone has previously developed a level of English language fluency. The requirements of English Foreign Language Curriculum
at academic establishments, concerning General, Business English or English for specific Purposes are
student oriented towards the achievement of a practical-functional level of EFL competence and involves
also investigation of the reasons why the adults take the course. Higher education motivators and inhibitors differ from the school-age ones“ the adult students look for life-long learning that allows a formal
education without the constraints of attending a face-to-face traditional class” (Smith-Winking& Diaz,
2004) Judging from interviews carried out between 2017-2020, most University students intend using
English both at their workplace or for personal goals. Highly motivated students apply for employment
either abroad or at Foreign companies, based in Bulgaria. Lynch (2004) defend the idea that, “self- regulatory attributes; motivation, Internet self-efficacy, time management, learning assistance management
are important for retention in web-based courses. Motivation is the combined influence of self-efficacy,
goal-orientation and focuses on students’ reasons for wanting to learn ( Pintrich &Schunk as cited in
Lynch and Dembo,2004)
3. Testing in EFLTL
Foreign language teaching in Bulgaria underwent great changes during the last 20 years, which had
begun in 1989 after the fall down of the Berlin Wall and the ensuing period of “democracy”. Tests previously included reading, dictation, translation, grammar and a dialogue or a monologue, based on a variety
of methods -the Grammar-Translation method dominated, the audio-Lingual Method, the Silent Way,
Suggestopedia, etc.. More recently the methodology of testing has been subordinated to the assessment of
the four basic language skills- Reading, Writing, Speaking and Listening. Speaking and Writing reproductive and representative skills were assessed in accordance with the introduction of the communicative approach in FLT ( foreign language teaching). On evaluating learners’ receptive skills-Listening
and Reading; including Grammar and Vocabulary, examiners find using WLT (web-based language tests)
quick, reliable and effective and reliable. On assessing reproductive skills, examiners cannot avoid the
human factor. Gradually, the delivery medium in Bulgaria changed from paper-and-pencil tests in the
traditional classroom, through CBT (computer-based tests) to e-tests, carried out via the www(world
wide web). At present, most universities in Bulgaria practice Blended learning and assessment, as the
transition to e-testing demands hi-fi technology, high bandwidth and reliable equipment for supervision,
which most Universities cannot afford to buy.
Though some scholars do not support e-testing, in the Bulgarian context it is gaining popularity due
to its efficiency. “While computerised tests are not intrinsically better than paper-and-pencil tests, there
are some distinct advantages of the testing administration process (Parshall et al, 2002). The virtual test
started replacing the traditional one due to its benefits and less drawbacks. Although we still use both
types of tests in Bulgaria, it is obvious that e-tests belong to the future. Hopefully, learners will reach
moral and ethic maturity and examiners would not be concerned whether to choose supervised or unsupervised version of delivery. E-testing can be practiced in English language teaching both as a method of
assessment control and as a practical pedagogical method “learning from my mistakes”.E- testing has
remained a theme of interest for many Foreign language teachers, designers, psychologists and researchers. The modern “net-generation” of students are used to digital education, e-courses and e-testing as they
have grown up glued to the screen. Bulgarian students studying English spend a lot of time solving various problems in tense situation behind the computer/the mobile phone or any other digital device and
have developed knacks good enough for testing in digital environment, therefore the face-to-face approach bores them. They feel more anxious when examined in a real classroom and demonstrate passive
behaviour when their teachers apply traditional methods and approaches.
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4. Definition of e-testing.
Though there are many definitions on the topic, if an e-test is any test that replaces paper-based
ones delivered on a computer screen, using simply the transfer of paper tests to the computer with little or
no change, then the test can be attached as a pdf file on the web-based platform or be posted by e-mail-it
is not a proper e-test as there is almost no difference between such a test and the paper-based one. An
outstanding definitions of e-testing says: “E-testing is a rapidly growing area of e-assessment involving
the delivery of examinations and assessments on screen, either using local systems or web-based systems” ( www.e-assessmernt.com) E-tests may include variations that” could not be easily replicated on
paper, such as video or audio clips, and animated quizzes. Further possibilities for e-testing include the
use of full ICT interactivity. This often uses ‘virtual situations’ requiring the candidate to process information to arrive at the required solution.” (www.e-assessmernt.com) There should be difference between
the e-tests delivered by e-mail and by web-based platforms, as tests delivered by e-mail share almost the
same features with the traditional ones” but using the Web as their delivery medium adds specific advantages while their delivery medium complicates matters.” (Roever,2001)
5. Types of tests in EFLTL
There are various kinds of tests, traditional and electronic, standard and non-standard; revision,
placement, general, diagnostic, progress checks, end-of-lesson, credit, etc.. According to the delivery
mode, the tests studied in the current experiment were paper-based, supervised e-tests and unsupervised
e-tests, sent by e-mail or a web-based platform. Blackboard was mostly used with its variety of test types:
Either/or; True/False questions and responses, such as “Yes/No” or “Agree/Disagree- used to study and
analyse the students’ opinion and course evaluation. Essay writing requires a substantial written answer
from the student and good typing abilities, assessed still manually in Bulgaria. Yet, concerning essay
writing, there is an existing robust product in the market -property of ETS, consisting of an algorithm for
automated and immediate feedback on essay-writing performance (holistic score and annotated diagnostic feedback). “Automatic computer-based marking of subjective, free-text responses still operates at
basic levels of character or rule recognition but at present we do not have it at our disposal. For this reason, testing was more or less subjective and depended on human marking, albeit online marking or expensive researching and piloting of more advanced, essay-marking software exists. A variety of mid-term
tests and e-tests for self-assessment were used as short answer, writing was manually graded; PP presentations or file response were uploaded as a file by the learners to answer certain questions. During the
course there were tasks requiring the arrangement of jumbled sentences, which allows learners to choose
the correct order of words and arrange them in a sentence or type a word. Almost every unit in the course
used matching question type that demands matching items in one column with the corresponding items in
a second column. For evaluation and examination multiple choice answer was the mostly used question
type, it proved to be efficient, students reported they liked it as they had saved time and efforts clicking
on the correct answer, compared to coping with the many pages of scrolling, required by the reading
comprehension tasks. Tasks like e-games, ordering, quiz bowl were reported as interesting and entertaining.
6. Advantages and disadvantages of e-testing
From examiner’s point of view e-testing has always been easy but challenging; though much effort
and workload are involved during the design process, making up, typing both the e-test and the instruction, putting the test on a sound pedagogical foundation, taking into consideration the language level, the
learners’ characteristics, pre-linguistic knowledge, grading systems, etc. From a students’ point of view
e-testing allows better opportunities than pencil-and paper ones. “The test taker perspective is reflected in
the following aspects: scheduling of tests, speed of test execution, accessibility, availability, skills requirements, active learning and other types of motivation and engagement. “( www.e-assessment.com)
When we are discussing the strong and weak points of e-testing compared to P&P ones, we consider the
fact that assuring academic integrity, avoiding cheating during the exams/tests has always been the examiners’ greatest concern. Although supervised e-testing is still in the process of gaining momentum, credi-
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bility and popularity in Bulgaria, it has failed to be applied in a number of Bulgarian universities and colleges so far, for various reasons the main of which is lack of funding, good equipment or software. “Electronic testing could improve the effectiveness, i.e. improve identification of skills, and efficiency, by reducing costs (financial efforts, human resources etc.).( http://www.jrc.ec.europa.eu/ EUR 23057 EN –
2007 Ângela Guimarães Pereira, Friedrich Scheuermann” On e-Testing-an overview on main issues)
Though e-testing has a lot of advantages, it puts certain barriers. Some researchers support it, others oppose to it. The debate “Whether the advantages of CALT (computer -assisted language testing) outweigh
the disadvantages” is a matter (Chapelle,Douglas,2006) to be solved in the future, depending on the users’ needs and requirements for e-testing, as well as on the students’ readiness to learn. Disabled learners
find e-testing more attractive as educational games are used instead of a test and the games score is
marked, they also reveal that they like e-testing better than the traditional one, as the computer never
blinks, never irritates the learner. From pedagogical point of view, both e-test and traditional test have a
regulatory, formative function, success is dependent on the students’ motivation to learn a foreign language as it indirectly evaluates the learner’s abilities for self-control, autonomous learning, self-planning,
time management, mind mapping and discipline. Some instrumental advantages of e-testing are controlling the difficulty; elimination of subjectivism on the student’s part – shyness,
speech/articulation/pronunciation difficulties, mental burden; control of fear and anxiety, which improves
students’ motivation, make learning more efficient and effective; provide a flexible schedule of grading;
increase the teacher‘s control over all students, save time; offer instant results, provide the teacher’s
attention to each learner; enable the learner to repeat it many times, to analyse his/her mistakes, i.e. “ improve the communication between the participants. “E-testing offers greater flexibility allowing learners
take their assessments at any time when they are ready to be assessed and not just at a point in time dictated by examinations and awarding bodies. The flexibility of location and test times, leads to greater
learner engagement.” (www.e-assessmernt.com) Still other advantages concerning e-testing environment
encompass simultaneous reporting of the results for all students on equal basis: test data is sent immediately to the examiner, the score is processed instantly via an automated marking system. Keeping
electronic diary and records for successive inquiries or references is useful, easy tracking of the student’s
progress is allowed, storing and sorting out types of mistakes and weak points during the educational and
training processes aid both the learner and the teacher. Other strengths are early diagnosis of problems,
creating a personal portfolio for each student, which allows the teacher to apply better individualization
and differentiation, compared to traditional testing. Learners are offered to take advantage of the
individual organization of their learning process according to their needs, learning styles and personal
plans, which aids the development of autonomous learning. The purpose of the test in addition to assessing knowledge, skills and language competence is future planning- comparing students’ achievements, reporting the results, analysis and drawing conclusions on the teaching methods used. The advantages of e-tests can be summarized as follows:
1.
2.
3.
4.
5.

Save time and money (costs on paper, ink and administration)
Offer enough online records;
Are easy to be used many times and regularly up-dated
Are cheap
Offer fast feedback, instant grading/reporting the results, immediate diagnostic feedback and
plan for improvement
6. Real assessment of the learners’ knowledge and skills on equal basis
7. Lack of subjectivism
8. Timely correction of the learning gaps
9. Controlled difficulty
10. Properly designed, approbated and suited to the language level
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11. Elimination of the students’ drawbacks, disabilities, psychological tension and burden like
stammering, etc.as well as of the teacher’s weaknesses
12. Decreasing fear and anxiety to a certain extent due to friendly household environment and the
ease of the home
13. Every student can be diagnosed and personal portfolio is kept with identified problem zones
(individualization and differentiation in teaching)
14. The e-register calculates and keeps the learners’ scores, comparing the results with other students’ ones
15. Allows better accessibility and equality
“Accessibility is related to tests by test takers with disabilities. Advantages: possibility of using
adaptive devices is improved (e.g. screen readers, Braille displays, screen magnification, self-voicing we
browsers, etc.); visual aids go beyond text.”Further challenges and disadvantages of e-testing can be the
lack of a computer or a digital device; dependency on the Internet or the platform and its administrator,
possibility of system failure; a need may arise to install extra applications in the computer of the testtaker; student‘s lack of motivation or self-discipline arising from poor digital competencies; a mental
burden, a learner’s difficult life situation,the student cannot afford to buy a computer or a digital device
Some tests may have to be carried out under supervision, therefore in dedicated premises and at specific
times, otherwise choosing the individual learner’s place, time and pace of test taking is an advantage,
which allows mobility to the learner. Reading comprehension is tiresome, due to the constant scrolling
and the drawbacks of the screen. Though some researchers consider that online testing could lead to eliminating the need for staff and teachers, nobody denies that e-testing, grading and register-keeping saves
teachers’ efforts and workload as is the case with manual scoring and registering the results on paper.
Moreover, e-testing allows the teacher to improve his/her teaching and assessment, to approbate the test
several times and improve it. Recording students’ reactions during the exam allows a wonderful insight
into students’ behavior during the tests which would enable the experienced teacher to draw psychological conclusions and improve the test by tailoring it better.“ As mentioned above the use of CBT includes
additional benefits which can be achieved from an organisational, psychological, analytical and pedagogical perspective. Many experts agree on the overall added value and advantages of e-testing in large scale
assessments Furthermore, as already pointed out by research presented to PISA Governing Board, October 200622, change of cultural habits e.g. in terms of reading from computers vs. printed material might
suggest an on-going change of assessment forms as well.” (www e-assessment.com )
7. Description of the Experiment and Methodology:
The test design was consistent with the choice of the cognitive structure for measuring the test;
defining the global goal of the test – at what level of Bloom‘s taxonomy we should measure the levels of
knowledge; specifying the global goal-content of the test for each level of the cognitive structure. It used
assessment schemes, based on objectives provided by the examiner in “ General and Business English”.
The author found Bloom’s taxonomy a practical tool to use, providing a framework in which to plan challenging and interesting online sessions that help to ensure students’ progress, allowing appropriate activities, assessment, questioning to be delivered, boosting achievements, reaching of the set educational
goals and better outcomes, that finally led to improvement the English language acquisition.
All 100 learners, who took part in the experiment had experienced traditional tests. Two control
groups were given paper-and-pencil tests in the traditional classroom; the e-tests were delivered on the
Internet to the two experimental groups. The students were randomly distributed- 50 in the traditional
control groups and 50 in the experimental groups. The students were taking the bachelor course in engineering: mechanical, machine, electronic, software, computer systems and technologies, management of
the alternative tourism. The two experimental groups differed in that, TU Sofia students were examined
via supervised e-tests, distributed by Blackboard platform while “ Prof. Asen Zlatarov’ Burgas students
were examined via unsupervised e-tests, distributed by Moodles, Microsoftteams, Zoom or e-mails. All
students had the chance to check their knowledge by self- assessment tests. The grading system was the
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same for all the tests. In English Foreign language context self-assessment tests exercised a positive impact on the students’ progress, as they allowed the learners to evaluate their progress, to learn how to
manage their time, to get used to the format of the tests, to improve their autonomy in learning, to plan
coping with the reported errors, improve the problem areas by repeating the test.. Placement, progress
check and exit tests as an evaluation tool were used to assess the students’ progress in the discipline. All
the tasks were related to the acquisition of the four language skills in General/Business English. They
were designed in accordance with the requirements for equal opportunities, all learners; accessibility,
compliance with the objectives and comprehensibility, average-graded ease; the same criteria for
comparing students’ achievement;, objectivity of the results; adequate tolerance of errors; subordination,
unambiguity and controllability of the goals; reliability and validity of the evaluation.
The assessment scale for the tests, designed and approbated was based on:
1. The relevance of the test- if the majority of the examined students get a score more than 50 % the
test, it is viable
2. Motivation- if the students find the test interesting; neither very difficult nor too easy, it is a motivating test, if the learner feels engaged with the test-80%
3. Content consistency-the content should use modern topics, interesting for the definite age group,
should be ethically bound and based on the curriculum as well as on the lessons taught. “operationalization” requirements if the test scores 70% or more, it is considered compatible with the requirements of the competency based approach
4. Reliability of the test-60%
5. Low levels of fear and anxiety 65%
If the test does not meet the requirements, it should be rejected
The criteria for the e-test used was the coherence of the test with application of competency based
approach, meant to contribute to the integration of the test in EFLL, to deepen knowledge through practice, improve the language skills and reactions. Thus, the test supported the other applied pedagogical
approaches and strategies, as it was based on resolution of problem-situations in an active way, moreover
it involved the application of both empiric and former foreign language knowledge and skills attained,
enabling the student to learn from their actions, mistakes made; offering immediate feedback.
8. Analysis of the test results and the questionnaires outcome
The e-test was designed aiming at raising the learners’ interest, confidence and creativity. The control of that kind of management, the drive to autonomous learning, exercised during the experiment was
researched and analyzed by questionnaires. Making use of one’s mistakes in self-assessment tests was
researched, the process of learning through testing was studied. The research aimed to be meticulous and
took into consideration each student’s individual features of character, pace of learning and learning
styles. The control was preliminary, current, periodic and final, accompanied by anonymous surveysquestionnaires and interviews in which the participants shared their opinion on the current educational
experience throughout the e-testing period. The Blackboard approbation testing was developed on the
base of the hierarchical model of learning and content presentation distribution. It was related to the video
lessons taught, the educational content designed and developed. The e-test proved to be an excellent
means of teaching and training, a means of controlling and planning the studies, a way to improve autonomous learning, individual self-calculation of the results with the self-assessment tests, anlysing one’s
own progress and conducting self-monitoring and self-regulation Planning the future steps to overcome
the mistakes and the gaps by assessing their nature and asking for a tutor’s advice proved a key factor for
the success. There were no drop-outs in the experimental group, all made progress and wished to take the
next level course in English.

ISSN: 1311 2864, volume 35 (1), 2020
Union of scientists in Bulgaria - branch Sliven

ISSN: 1311 2864, том 35 (1), 2020
Съюз на учените в България - клон Сливен

Известия на
Съюза на учените
Сливен, том 35 (1), 2020

Announcements of
Union of Scientists
Sliven, vol. 35 (1), 2020

97

The experimental course, carried out in two different Universities was taught by the same assistant
professor in absolutely identical conditions and followed almost the same English language programs.
The placement and exit tests of all the participants were scored for the sake of the current experiment.
The success rate was calculated and analysed.
Table 1.1. Placement test –Experimental research
“Prof. Asen Zlatarov”
Burgas Control Group
(25)

“Prof. Asen Zlatarov”
Burgas Experimental
group (25)

TU Sofia Control Group
(25)

TU Sofia Control
Group Experimental
group (25)

Grades

Number
of learners

Grades

Number of
learners

Grades

Number of
learners

Grades

Poor (2)
Average (3)
Good (4)
Very Good (5)
Excellent (6)

7
10
4
3
1

Poor (2)
Average (3)
Good (4)
Very Good (5)
Excellent (6)

8
9
5
1
2

Poor (2)
Average (3)
Good (4)
Very Good (5)
Excellent (6)

6
11
3
3
2

Poor (2)
Average (3)
Good (4)
Very Good (5)
Excellent (6)

Average grades: 3.24

Average grades: 3.20

Average grades 3.36:

Fig. 1. Exit test results

Number of
learners

4
11
8
2

Average grades: 3.32

Fig.2. Average grades

Placement test –Experimental
research

Average grades
6

12

5

10

4

8

Excellent (6)

Very Good (5)

Very Good (5)

Control
Group
P &P testing

Good (4)

0

Average (3)

1

0
Poor (2)

2
Excellent (6)

2

Good (4)

4

Average (3)

3

Poor (2)

6

Control Group

BTU
“ Prof.Asen Zlatarov’
TU
Sofia Control Group

Experimental
group
E-testing

BTU
“ Prof.Asen Zlatarov’

Experimental
group

TU
Sofia Control Group

Table 2. Exit – test results
“Prof. Asen Zlatarov”
Burgas Control Group
(25) P &P testing
Grades

Poor (2)
Average (3)

Number
of learners

8

“Prof. Asen Zlatarov”
Burgas Experimental
group (26)
E-testing
Grades

Poor (2)
Average (3)

Number of
learners

1

TU Sofia Control Group
(25) ) P &P testing

Grades

Poor (2)
Average (3)

Number of
learners

1
10

TU Sofia Control
Group Experimental
group(25)
E-testing
Grades

Poor (2)
Average (3)

Number of
learners

2
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“Prof. Asen Zlatarov”
Burgas Control Group
(25) P &P testing
Good (4)
Very Good (5)
Excellent (6)

11
4
2
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“Prof. Asen Zlatarov”
Burgas Experimental
group (26)
E-testing
Good (4)
Very Good (5)
Excellent (6)

Average grades: 4

TU Sofia Control Group
(25) ) P &P testing

1
13
10

Good (4)
Very Good (5)
Excellent (6)

Average grades: 5.25

Average grades 3.76:

Fig. 3. Comparison of the exit test results of the four
groups

Comparison of the test
results of the four groups

9
4
1

TU Sofia Control
Group Experimental
group(25)
E-testing
Good (4)
Very Good (5)
Excellent (6)

9
10
4

Average grades: 4.64

Fig. 4. Average grades of the 4 groups

Average grades
6

12
5

10
8

4

6
4

3

2

Control
Group
P &P testing
BTU
“ Prof.Asen Zlatarov’

Excellent (6)

Very Good (5)

Good (4)

Average (3)

Poor (2)

Excellent (6)

Very Good (5)

Good (4)

Average (3)

Poor (2)

0

Experimental
group
E-testing
TU
Sofia Control Group

2

1

0
Control Group

Experimental group

BTU
“ Prof.Asen Zlatarov’

TU
Sofia Control Group

As the tests results show that all the students made progress in the disciplines “ General and Business English”/” English for Specific Purposes’. The students from the experimental groups who were etested coped better and were graded higher than the students from the control groups. The students from
the experimental group TU Sofia have lower average grades( Very Good 4,64) than the Experimental
group from “ Prof. Asen Zlatarov” (Very Good 5,25), due to unsupervised e-testing; they frankly reported in their anonymous questionnaires that they cheated when they were given the chance, whereas among
the students who cheated were those who had difficulties in English FL acquisition those, who found it
difficult to cope with the test and self-assessed themselves as bad learners. Further evidence for this trend
are supplied by table 3 and fig.5.
Fig. 5. Comparing the unsupervised and the suISSN: 1311 2864, volume 35 (1), 2020
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pervised e- testing between the two e-tested group

Comparing the unsupervised and
the supervised
e- testing between the two etested groups
15
10
5
0

13
0 0

1 2

1 9

10

10 4

Poor (2) Average (3) Good (4) Very Good Excellent
(5)
(6)
BTU “prof. Asen Zlatarov’ Burgas
Unsupervised
E-testing

TU Sofia
Supervised
E-testing
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testing between the two e-tested groups
“Prof. Asen Zlatarov”
TU Sofia Control Group
Burgas Experimental
Experimental group (24)
group (26)
E-testing
E-testing
Grades
Number Grades
Number
of
of learnlearners
ers
Poor (2)
Poor (2)
Average (3)
1
Average (3)
2
Good (4)
1
Good (4)
9
Very Good (5)
13
Very Good (5)
10
Excellent (6)
10
Excellent (6)
4
Average grades:
Average grades:
Very Good(5,25)
Very Good (4,64)

Further we researched the participants’ point of view on the assessment and tests, carried out by
us in e-environment and traditionally. The results, revealed in the tables and figures below show that the
studentsa from both experimental groups found the e-test more interesting, relevant to their studies and
future profession, more efficient and less stressful, in tune with their own learning style and pace of task
solving.
Table 6. Clusters of questions on which the feedback questionnaire is based

Feedback clusters
of questions
1. Relevance of the
test Questions
(Q-s: 1-10)

2. Motivation and
engagement;
(Q-s: 11-20)

3. Assessment of
the test-content,
instruction, timepacing; coverage
of the educational
content taught;
( Q-s 21-25)
4. Subbordination

“Asen Zlatarov”
Burgas Control
Group (24) P &P
testing

Agree -39%
Neutral - 12%
Disagre - 7%
Strongly disagree
Strongly agree 49%
Agree - 37%
Neutral - 13 %
Disagree - 1%
Strongly disagree

Strongly agree 41%
Agree - 30%
Neutra l- 22%
Disagree - 7%
Strongly disagree
Strongly agree25%
Agree- 18 %
Neutral - 42%
Disagree-15%
Strongly disagree

TU Sofia Control
Group Experimental group
(24)
E-testing
Strongly agree 57%
Agree - 33 %
Neutral - 10%
Disagree
Str disagree
Strongly agree 61%
Agree - 35%
Neutral - 4%
Disagree - %
Strongly disagree

Strongly agree 44%
Agree - 39%e
Neutral - 15%
Disagree - 2 %
Strongly disagree

Strongly agree 38%
Agree - 30%
Neutral - 25%
Disagree - 7%
Strongly disagree

Strongly agree 66%
Agree -32%
Neutral - 2%
Disagree
Strongly disagree

Strongly agree -

Strongly agree -

Strongly agree -

“Asen Zlatarov”
Burgas Experimental group (26)
E-testing

Strongly agree 49%
Agree - 24%
Neutral - 25%
Disagree - 2%
Strongly disagreeStrongly agree 12%
Agree - 15 %
Neutral - 19%
Disagree - 38 %
Strongly disagree 16 %
Strongly agree 35%
Agree - 44%
Neutral - 15%
Disagree - 6 %
Strongly disagree

Strongly - 42%

Strongly agree -

TU Sofia Control
Group (26) P &P
testing
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to the competencybased approach;
(Q-s 26-30)

5. Self- assessment
tests as a
method/tool
(Q-s 31-36)

6. Appreciation
and future plans
(Q-s 37-46)
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52%
Agree - 18%
Neutral - 27%
Disagree - 3 %
Strongly disagree
Strongly agree 36%
Agree - 25 %
Neutral - 33%
Disagree - 4%
Strongly disagree 2%
Strongly agree 31%
Agree - 25%
Neutral - 28%
Disagree - 16%
Strongly disagree
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55%
Agree - 35%
Neutral - 8%
Disagree - 2%
Strongly disagree
Strongly agree 83%
Agree - 14%
Neutral - 3%
Disagree
Strongly disagree
Strongly agree 49%
Agree - 35%
Neutral -16%
Disagree
Strongly disagree

42%
Agree - 27%
Neutral - 31 %
Disagree
Strongly disagree
Strongly agree 35%
Agree - 14%
Neutral - 29%
Disagree - 17 %
Strongly disagree 8%
Strongly agree 22%
Agree - 15%
Neutral - 49%
Disagree - 14 %
Strongly disagree

49%
Agree - 42%
Neutral - 9%
Disagree
Strongly disagree
Strongly agree 72%
Agree - 22%
Neutral - 6%
Disagree
Strongly disagree
Strongly agree 51%
Agree - 34%
Neutral - 13%
Disagree - 2%
Strongly disagree

Fig. 6 and Fig. 7. Relevance of the test Questions (Q-s: 1-10)

Fig. 8 and Fig. 9. Motivation and engagement;( Q-s: 11-20)

Fig. 10 and Fig.11 Assessment of the test-content, instruction, time-pacing; coverage of the educational
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content taught;( Q-s 21-25)

Fig. 12 and Fig. 13 Subbordination to the competency-based approach;( Q-s 26-30)

Fig. 14 and Fig. 15 Self-assessment tests as a method/tool (Q-s 31-36)
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Fig. 14 and Fig. 15 Appreciation and future plans (Q 37-46)

6. Appreciation and future plans (Q-s 37-46)

Question

I strongly
agree-1

Agree-2

Neutral-3

I disagree4

I strongly
disagree-5

1.The exit test is relevant
2.The instruction is easy to understand
3. I am used to similar tasks and instruction in such an educational environment
4.The learner clearly understands the
objectives and the tasks
5.I had enough time to answer.
6.I found it easy to process and submit
the test
7.I found the reading comprehension
task difficult because of the screen
8.I finally checked my score and mistakes
9.I saw the arrangement in the eregister and assessed my position
10.I would like to retake for the test
11.The test is motivating and interestISSN: 1311 2864, volume 35 (1), 2020
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Question
ing
12. I liked solving the tasks
13. The test boosted my engagement
14.The learners’ objectives are correlated to the EL program
15.The environment was excellent
(the sound, hi-fi technique)
16.I don’t mind supervision during
testing
17. The difficulty is controlled
18.The test is a good evaluation of my
English knowledge and skills for the
level
19. It was an intense, challenging experience in which I felt immersed
20. I would like to take another
course-level
21. The exit test is based on the lessons taught
22..I liked the topics and the content.
23.The topics are linguistic and bound
to the target language and culture.
24. The contest of the test is suitable
for my age group and my specialization at the University
25. The test enabled me to reveal and
use my English language skills and
know-how as it demanded creativity
and dynamic reactions
26. The tests both test and build
knowledge and skills
27. The tests needed reflection
28. I was allowed to choose my own
pace at solving the tasks
29. The tests required mobilization of
knowledge and skills; good memory
and good command of vocabulary
30. The tests required taking decisions
and reactions on communicative and
functional level
31. The self- assessment tests are both
educational and evaluating. I learned a
lot and really self- assessed my language knowledge and skills. They
offered me s.th important to learn
32. The test was interdisciplinary related ( it was related to other disciplines I study at the University)
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I strongly
agree-1

Agree-2

Neutral-3
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I disagree4

I strongly
disagree-5

104

Известия на
Съюза на учените
Сливен, том 35 (1), 2020

Question

Announcements of
Union of Scientists
Sliven, vol. 35 (1), 2020

I strongly
agree-1

Agree-2

Neutral-3

I disagree4

I strongly
disagree-5

33.I got used to the dynamics of the etesting environment, including the
instruction and the testing format
34. The judgement was realistic and
just
35. I gained self-confidence by practicing the self- assessment tests
36. I improved my time management,
self-efficiency and discipline by by
practicing the self- assessment tests
37. The test should be more practical
38. I have other preferences ( if you
have state them)
39. The e-test contributed to the improvement of the course)
40.I would like to use more self assessment tests
41.I liked the e-test
42. I prefer the e-test as it saves me
time and I can do it at the ease of my
home when I am ready to do it.
43. I am planning to continue studying
English as Life Long Learning
44. I intend to use English in job in
the future
45. I will use English in personal relations as I like communicating with
foreigners
46.I have recommendations to the test
design and the teacher/assistant professor
47. Did you feel fear during the tests?
48.Did you feel anxiety during the
test?
49. Did t he self-assessment test improve your confidence/
50. Do you feel confident enough to
use English as foreign language for
personal and professional purposes?
The following answers will not be used against you, be honest, your mark will not be changed, the
questions are anonymous. The survey is done with the aim to improve the educational efficiency and
quality of the tests.
Questions
51. Did you cheat?
52. If the test was supervised would you cheat?
53. If the test was unsupervised would you cheat?
ISSN: 1311 2864, volume 35 (1), 2020
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Table 7. Questionnaire on students’ opinion and feelings
Table 7. reveals the students’ assessment of the evaluation educational experience they took part in.
Students honestly revealed their emotional state and assessed the e-evaluation tool subject of our experiment as more useful and pleasant than compared to the traditional P &P test.
9. Conclusion:
In conclusion we were supported by the collaboration with Blackboard Inc., that has made it possible for us to apply and continue teaching with effective e-learning methods to impart education through
the application of latest software, to operate on e-devices and gadgets towards improving FL learning.
This definitely made EFTL more efficient and effective and improved its quality. Educational establishments are trying to invent more ways to improve success in FLL, they improve their teaching, methodologies, learning strategies, try to facilitate learning and make it more attractive, thus to increase student
retention. In this relation, digitalization of the education is a must. Most course designers and examiners
are aware of the benefits and drawbacks of the technology but are not prepared for the use of remote invigilation software which is to result in capturing academic misconduct. Such a technology (as browserbased extensions, requiring a small plug-in file to be downloaded into the browser itself) is of great importance; it should be effective, efficient, user-friendly and justify the goals, concerning student success.
In the future we need badly such a technology to avoid any risk to integrity of assessment and academic
misconduct- cheating, etc..As the technology is not initiated largely enough yet or as it is quite new for
some platforms, there is much more work to be done in the future to gain understanding of the benefits
and drawbacks of the technology.
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Social sciences
RAISING MOTIVATION OF ENGLISH AS A FOREIGN LANGUAGE
LEARNERS’ IN HIGHER EDUCATION
Kornelia Boncheva KOSTOVA
Abstract:
The current article reveals a research on how positive emotions and pleasant educational environment influence English as a foreign language learners’ motivation and inspire them to
study. The teacher’s role, referred to as the tutor’s role here, is endowed with new functionalities as he/she is a facilitator, mediator, who supports learners and leads them throughout
their educational experience. Student’s motivation is constructed by complex factor and emotions, which are interrelated like professional development, social recognition, autonomy,
self-discipline and confidence. The whole study is built up on a questionnaire PANAS-X- a
positive measurement of the affective state. It was further supported by another questionnaire
filled in by the participants, concerning appraisal and their opinion on the EFL course. The
results showed that positive emotions raise the students’ engagement, motivation and facilitate learning, making it productive.. The relationship between positive emotions and the essence of English as a Foreign language learning and teaching broaden the learner’s thinking,
outlook to the world-action, building physical, intellectual and social knowledge and skills.
That lead to improvement of cognition and action, giving structure to positive thinking and
relevance to professional development by applying the foreign language competence
achieved. The findings support the idea that positive emotions could play an important role in
providing openness, which allows the learner to think beyond the ordinary, be creative and
use his/her FL studies as valuable resources. A new educational environment with stress -free
factors,in accordance with the learners’ individual interests and pace of learning is possible
to be evolved both by the tutor and the learner, though the tutor’s support and good will is
very important as they facilitate coping with the difficulties, identification of the problem
zones, fighting stress and anxiety.
The population from which the sample was taken were the English as a Foreign Learners
(EFL) who were taking the course as part of the bachelor program in Management of the Alternative Tourism at TU Sofia-branch Sliven, Bulgaria, that consisted of eleven students studying ESP (English for Specific Purposes). They willingly participated throughout the study,
which took place at the premises of the University in the town of Sliven during the summer
semester of 2019. The research was specific and the sample size was appropriate for that kind
of study. A few learning events were researched. The following steps designed the process of
the study: pre-test (placement test) needed to measure the EFL progress, projection of a
film/ scenes./Panas-x (questionnaire A)/Learning events/Panas-x (questionnaire B)/Learning
appraisal questionnaire and an exit test (post-test) grading. The Panas-x questionnaires
measured the emotions the students experienced before and after the learning events, the
Learning appraisal questionnaire gave us insight on how students felt and how they
liked/disliked the course and the assessment. The comparison of the grades showed that the
students who accessed the course with positive emotions had higher motivation to study, create and develop and made the utmost use of the ESP course as compared to the students who
sustained negative emotions during the course taken and the following-up assessment.
Key words: raising motivation, emotions, English for Specific Purposes, English Foreign
Language Teaching and Learning, pessimistic, optimistic
1. Introduction
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Motivation is what actually lays the basis of the students’ drive to study EFL, which is not only just
a part of the curriculum in Secondary and Higher Education, it is much more – an educational experience
that starts in Bulgaria since childhood and is likely to continue throughout life It is influenced by the national, cultural and linguistic uniqueness of our country, has specific features and originality in applying
methods, typical and unique for Bulgarian learners. It is related to the national, cultural and linguistic features of the countries where it is spoken but most of all with the features of character, the emotions, motivation-drivers of the people who populate our country and its specific educational tradition.
The applications of interactive methods of teaching are multidimensional and are not restricted to
academic establishments as English foreign language acquisition is needed for achieving certain professional goals, communication purposes, managing English for specific purposes literature, making friends,
attending conferences, entertainment, using the social nets, signing contracts, making catalogues, attracting tourists to Bulgaria, etc. – the reasons are as many and as diverse as real life itself and larger than life.
The EFL course is an experience that makes you rich with friends and emotions, save for the learning
outcomes, it enlarges the learner’s scope, improves erudition, changes the student’s point of view for the
better, so it cannot be described as it has to be experienced. Contemporary EFL has entered the era of elearning. Computer-based learning and the Internet give FL learners the opportunity to take as much
knowledge he/she wishes to in the comfort of his/her home or just at the tips of their fingers (mobiledevice learning). The role of the teacher/tutor has shifted: the teacher is a mediator, guide, facilitator in
learning, not an authority any more. Teachers are given more responsibility as course designers- it is quite
a demanding to design a Fl course as more stress is laid on instruction, aiming at high quality and better
efficiency. The teacher is supposed to take into consideration the students’ learning styles and tailor the
course according to their preferences, interests and emotions they experience as they are strongly related
to the learner’s performance, progress and expected outcome.
2.Motivation
The need of studying human nature and personality factors has been given much emphasis recently.
Ernest Hilgard, who studied human learning and cognition in details says” purely cognitive theories of
learning will be rejected unless a role is assigned to affectivity” (1936:267)
The nature of human learning in general is dual, beyond the cognitive domain. On the one side, the
intrinsic side of affectivity of the domain of foreign language acquisition- personality factors, which contribute to the success of foreign language learning or inhibit it. On the other side, it is related to the extrinsic factors-sociocultural variables, which means that the process of foreign language learning involves interrelated learning both two languages and two cultures- the target language and the mother
tongue; the native and the target culture. Related to the intrinsic side is the affective domain, which is
difficult to describe both for linguists and psychologists as it involves “abstract concepts as empathy, aggression, extroversion and other common terms are difficult to define operationally.” (Hilgard, E. 1940)
Nevertheless, studying the personality has already led to a greater understanding of the language learning
process and to improved language teaching methods.
Teachers need to discern the student’s motivation to meet personal, particular needs. “Motivation”
is the key to success in foreign language learning. Failure can be due to “cultural conflict”. We share the
widely spread and cited statement that a foreign language learner will be successful with the proper motivation. What is motivation? How do teachers create, trigger out, raise and maintain it? Motivation is “an
inner drive, impulse, emotion or desire that moves one to a particular action.’ It is innate and environmentally conditioned.” Six desires or needs of human organisms are commonly identified (Ausubel 1968:368379 as cited by H.Douglas Brown:1987) which form the basis of the construct of motivation: 1.the need
for exploration and probing the unknown; 2. the need for manipulation, for operation on the environment and causing change(Skinner’s term); 3. the need for activity, both physical and mental; 4. the need
for stimulation by the environment, other people, ideas, thoughts and feelings; 5. the need for
knowledge; 6. the need for ego-enhancement, for the self to be known, accepted and approved of by
others.” (Brown,,H.Douglas: 1987). Similarly, Maslow’s (1970) hierarchal pyramid of needs is well
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known and should be considered as well as it is related to basic needs as achievement, autonomy, affiliation, order, endurance, change, the desire to rule, etc., at the bottom of which lay the fundamental physical necessities (air, water, food, sex), then security, identity and self-esteem and higher needs the fulfilment of which leads to self-actualization.(Maslow: 1970)Concerning Foreign language acquisition “motivation is an inner drive or stimulus which can, like self-esteem, be global, situational, or task-oriented.
Learning a foreign language requires some of all three levels of motivation” Nelson and Jakobovits:1970)
studied foreign language learner’s motivation in meticulous details and came up with a number of instructional, individual and sociocultural factors which could enhance or deter motivation, including intelligence, aptitude, perseverance, learning strategies, interference and self-evaluation. Reviewing literature
there are two main trends of opposing views- one defending intrinsic motivation, the other instrumental
motivation, though they are interrelated. Robert Gardener and Wallace Lambert (1972) studied second
language learners in Canada for more than 12 years and gave an explanation on how attitudinal and motivational factors affect language learning failure and success. They point out to two clusters of attitude,
which formulate the two types of motivation: instrumental and integrative. The instrumental one needs
the foreign language acquisition as a means of attaining instrumental goals: career development, reading
English for Specific purposes literature and translation. Influenced by integrative motivation, learners try
to integrate themselves within the target culture and become part of the target society. According to Lumbert and Spolsky (1969) integrative motivation led to higher scores on foreign language proficiency tests,
so they concluded that integrative motivation is more influential and positive, contributing for the success
in foreign language acquisition.
Nowadays English is appreciated as an international language, English language acquisition is necessary to be acquired for instrumental reasons, required by the society, the international relations, the
world wide web and development. Foreign language acquisition is strictly individual and strongly personalized, it depends on one’s interests, biases and abilities: that’s why some learners benefit more from integrative motivation, others from instrumental motivation, still others are more successful if they are motivated both ways which leads to the conclusion that foreign language situations are a combination of integrative, instrumental, Graham’s assimilative (1984), motivation. Assimilative motivation is the learner’s
wish to become an indistinguishable member of the target community and be included into the target society.
In the context of higher education in Bulgaria and the fact that the majority of the students are employed adults, another individual learning theory worth examining is Knowles’ andragogy theory which
addresses adults learners and is related to motivation and adult oriented learning context. According to
him adults need to learn experientially, they need to know why they must learn something and they need
to approach learning as problem-solving. In brief, they learn best when there is value within the learning
(Knowles 1984). Cross (1981) presents the characteristics of adults as learners in a model that attempts to
integrate theories like Roger’s experiential learning and Knowles’ Andragogy. The main principles are
that learning should focus on the experiences of the learners, their age, their developmental life stage and
the situational characteristics of learning (Cross 1981). The reflection on that theory emphasizes on the
importance to view the learning situation from the perspective of the learner. “The learner is the arbiter of
the learning reality; he needs to direct and control learning, he needs to benefit out of the learning process
and he must be motivated and able to cope cognitively with the learning situation.” (Illeris:2003). The
author further suggests to model learning as an individual and a social process. “Adults are inclined to
learn something, which will benefit their own life situation. He focuses on workplace competence development. The competence characteristics that individuals should develop, like creativity, flexibility, and
responsibility, are mere personal accomplishments.” (Illeris:2003).
3.Emotions
Negative situations and emotions like threat, discomfort or anxiety tend to limit students’ learning
ability. Gabriel and Griffiths: (2002) accept that certain types of emotions tend to remain unchained and
difficult to manage in periods of uncertainly and strain; for example anxiety cannot be easily civilized. In
case of anxiety, learning ability is limited, especially for individuals with obsessive psychological charac-
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ter. Fear and anxiety directly inhibit the learning ability. Learning a foreign language “involves taking on
a new identity” It is an emotionally tinged activity that “involves countless affective variables”.
Words such as fear, anger, happiness, love, etc. tinge our lives, and are easily identified as different
emotions. These concepts are part of the human being's common sense and understanding. However, for
psychologists, the theories on the concepts of emotions vary considerably, sometimes they are confusing
and contradictory, especially regarding the main question "what is an emotion?", which still remains unanswered. Though affect, emotions, feelings, and mood are used interchangeably, there are differences
between them, related to traditions. According to Reeve (2001, p. 429) "emotions are rather rare in daily
experience". However, "people are always feeling something". What do they feel? Frijda (1986) Davidson (1994) and (2003) think that people feel some level of affect-either positive or negative. Carver
(2003) uses affect in the sense of a feeling of either pleasure or pain. In his view there is a subjective
sense of positivity or negativity arising from an experience, while Watson and Clark use the term 'affect'.
"Core affect is that neurophysiological state consciously accessible as the simplest raw feelings evident in
moods and emotions" (Russell 2003, p.148). The level of pleasure-displeasure and the level of activationdeactivation co exist. "Core affect is primitive, universal and simple. It can exist without being labelled,
interpreted, or attributed to any cause" (Russell 2003, p.148). However, affect in nature does not necessarily come from a specific stimulus. Fredrickson (2001) agrees that emotions come about through some
personally meaningful circumstance, while affect does not. They fit into emotion families, while affect
can be determined as either positive or negative emotional activation. Frijda (1994a), gives a definition of
emotion: "In the states that we call emotions, affect, appraisal and action readiness are object focused,
whereas in those that we call moods these elements lack such a focus" (see Frijda 1994a, p.61).Emotional
experience is dominated by positive or negative affect. "Positive affect is a dimension of pleasurable engagement. It exists as a person's current level of pleasure, enthusiasm and progress towards goals. People who feel high positive affect typically feel enthusiastic and experience energy, alertness, and optimism, whereas those who feel low positive affect typically feel lethargic and experience apathy and boredom". According to Reeve "negative affect is a dimension of an unpleasant engagement. People who feel
high negative affect typically experience dissatisfaction, nervousness, and irritability, whereas those who
feel low negative affect typically experience calmness and relaxation" (Reeve 2001,p. 430). For short, in
this article we will consider affect being the same as emotions. "Core affect is involved in motivation,
reward and reinforcement" (Russell 2003, p149). A change in affect addresses the need to search for its
cause that influences the learner’s behaviour and motivation. Positive affect supports approach behaviour
(Carver 2003), facilitates cognitive flexibility and creative problem solving, while negative affect provokes avoidance behaviour. "Positive affect promotes enjoyment of variety and a wide range of possibilities" (Isen cited in Carver 2003, p.254). That consequently means that positive affect induces openness to
seek opportunities, to cope with conflicts or to fix a problem.. This broadening of attention simply means
that the results are direct, as people notice their deficiencies or easily grasp new opportunities. Positive
affect is linked to activity engagement, it helps individuals engage with their environment, explore new
things and participate in activities (Fredrickson 2001). It has also been linked to greater liking for others,
helping others, generosity, risk-taking, efficient decision-making, and greater intrinsic motivation in interesting activities (Reeve 2001, pp.432-433). Emotions exist as subjective, biological, purposive and
social phenomena, and they cannot be set apart from these functions (Lazarus, 1991). In order to define
and understand emotion, Reeve (2001) suggests that it is imperative to study each of these dimensions
separately, and then their interactions. First, the subjective dimension gives the 'feeling' to the emotion
based on the experience that has intensity, quality with personal significance for the individual. The
awareness of the emotion is phenomenological. Second, the biological dimension is based on the activity
of the nervous and hormonal systems, which participate in emotion and regulate behaviour. Third, the
functional dimension is related to how an emotion benefits the individual by inspiring him/her to engage
in certain responses to a situation, or not. Fourth, the social aspect of emotion is linked to relating our
inner self to the others by verbal or non-verbal communication The constructive coordination of those
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four aspects results in a reaction the psychological construct, called emotion. The emotion is a form of
reaction to environmental changes. If any stimulus exists, but there is no reaction to that stimulus, then we
have absence of emotion.. The potential contribution of cognitive, social and cultural influences to emotions is emphasized in this study. The cognitive perspective is the most inclusive of all, as it accepts that
emotions arise in relation to situational meaning structures, and that they are enrooted within language,
within socially constructed roles.
On functional level, "emotions serve concern satisfaction; they do so by monitoring the relevance of
events and by modulating or instigating action accordingly" (Frijda 1986, p.475). Emotions help to overpass fundamental life tasks (Ekman 1994), contribute to adaptation, provide information (Clore 1994b),
they aid us in relating to other's. They serve to inform others about our motives, functioning as a motivational system (Scherer 1994), (Watson 1994). The emotion can modify self-image, as one gets to know
oneself and the environment. "Every emotional response tends to be evaluated in terms of one's evaluation and other norms and values" (Frijda 1986, p.245). Emotional experience provokes reaction of others,
which lead to interactions. A certain social reaction affects the emotional experience and determines the
individual’s inner state, the external consequence thus making emotions socially significant.
4.Objectives and setting.
The objective of this article is to study, analyze and evaluate how motivation in FLL is influenced
by positive emotions and leads to better learning outcomes. People use a foreign language, delivering
meaning, which is related to and controls discourse. Positive affect and emotions are the roots of positive
meaning in foreign language learning, thus preparing the ground for motivation. Affect plays an important role in decision-making and performance, as it influences cognitive processes. Motivation is studied in relation to affect, attitudes and systems of behaviour. Whenever successful performance is required,
or a change in the form of learning is necessary, teachers have to find ways to alter current conventions
and types of learners’ behavior, to trigger out learning, as suggested by positive emotions experienced
during the learning events. Guaranteeing optimistic disposition, positive emotions throughout the course,
creating healthy educational and social environment facilitates learning and establishes 'positive learning'
culture. If we consider the social, cognitive and emotional dimensions of learning, we are to find out that
social dimensions include communication, cooperation, and understanding, while cognitive dimensions
include skills and competence.
This study took place in TU Sofia University with bachelor degree students enrolled in Management of Alternative Tourism, at a specific time of the participants’ life: historically and culturally bounded. Theoretical background is built by identifying the relevant research issues, regarding the relationship
between the person and the immediate components that constitute emotions and motivate learning. Learning and motivation to learn are considered from a cognitive, humanistic, social and situational perspective, and therefore as the milieu of internal cognitive structures, of affective and cognitive needs, of the
relationship between people and environment. Learning is participation in joint action with a common
purpose. The whole framework of the article focuses on the power of English as foreign language
l;earning that influences people's actions and results.
5.Positive emotions as motivators and facilitators of learning.
What are the components involved with positive emotions and motivation to learn? How positive
emotions lead to and contribute to learning – in what ways positive emotions facilitate or inhibit learning.
How positive emotions produce learning and as a result contribute to the optimal functioning in FL classes; How motivation to learn sustains as positive emotions the learning experience. Affect and emotions
were used interchangeably as they are both psychological constructions that share object-focused action
readiness. They consist of several components: 1. cognitive appraisal or evaluation of stimuli and situations; 2. of activation; 3. of motor expression; 4.the motivational component, including behavioural intentions or readiness; 5. the component of the subjective feeling state. The effects of positive affective states
and emotions are multidimensional. They are constructed within physiological, cognitive and psychological individuals' concerns and they are equally socially constructed. These constructions are mediated by
positive relational meaning from the appraisal process. As emotion regulation is an important aspect in
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education, it suggests the need for a 'different' tutor role. Learning is viewed as a participation in joint
action, engagement and involvement. The positions that learners take on positive emotions and learning is
complex. We identified a wide-range of behaviours and actions related to the creation of positive emotions; different interpretations of events guide students to feel positive and certain educational experiences
make them develop positive emotions. Can positive emotions be expressed on purpose and can they be
controlled by individuals? We need to grasp learners' view on education and the features concerning cultural, motivation and social factors, and their inter relation. Learning inhibitors oppose to enablers in the
foreign language class. We define the ability to adapt to changes as follows: 1.construction of autonomous learning; 2.learning skills and facilitation processes;3. motivation to learn a FL as related to job
satisfaction; 4.team work; 5. support from peers and teacher/tutor; 6. efficiency in task/problem solving;;
7. self-development; 8.creativity: innovation skills; generation of ideas.
People having positive affect are likely to be involved in a positive learning process as a product of
joint action, they construct ways to achieve educational purposes. Participation, and the learning outcome
is part of productive learning, as results from the efforts. The effect of positive emotions on learning is
mediated by one’s disposition that influences motivation. Individuals are likely to develop higher motivation to learn if they think positive. Positive affect individuals are likely to be involved in joint action and
participate in a learning group. Tutorship is expected to play a decisive role in the creation of positive
outlook because it influences, through teaching practices, the quality of interpersonal relationships.
5.Methodology:
The Method. The current study aimed to measure the recipients' affective states and emotions over a
period of a semester. For measuring the learners’ affective states, the PANAS-x questionnaire was used to
reveal their emotions and affective experiences. In addition to that the participants’ assessment results
were compared, they assessed the course and answered questions, constructed to identify how the learners
built up and comprehended the relationship between their emotions, motivation and learning.
Save for the placement test Placement test-pre-tests and the exit tests-post tests, case study
approach, based on PANAS X was applied: The case study focuses on 11 University students who
took part in the research project, from various backgrounds, cultures, ethnicity, religion, sex to obtain
varying levels of emotional states. We informed each individual that the focus of the study would be on
emotions. There might be bias responses, which could not be avoided. Questionnaires: We employed
initial open-ended questionnaires in the beginning of the interactions in order to diagnose factors and behaviours influencing the creation of positive emotions. Our intension was to access the learners’ emotional state after the definite educational event. Scanlon (1996) cited in Picard (2002) used post -test questionnaires to access a number of affective factors like curiosity, interest, tiredness, boredom, expectation
and the challenge of task to access the affective state. In our project, the main idea was to identify behaviours and actions, progress making as well as tasks that make individuals develop positive emotions.
Thus, an interactive questionnaire helped us detect the involvement of positive emotions as well as it
made us understand at what extend individuals express and manage positive emotions on purpose. We
used focused and specific questions, in order to help learners to check their opinion on particular statements. Self-report as a method includes contacting questionnaires, briefly after a support session. We
used short questionnaires after an educational event, for example the presentation of a series of slides, in
an attempt to map relationships of positive emotions and the subjective understanding for the individual.
The process allowed us to increase our understanding, as we developed stronger indications from the
combination of the three methods: tests, assessment questionnaires, questionnaires PANAS X. The
PANAS-x questionnaire was processed and the analysis produced was an interpretation of the participants' experience (Willig 2001) in a particular context and time (Watson 2003). Language has both representational use and dynamic, as it is an action itself, as it incorporates a goal and a stake for every learner.
Reality is constructed by the language we use. Knowledge is a social construct, relying on language as a
social tool that conveys meaning, as “knowledge in the form of information commodity is related to the
production of power, and it is the major stake in the worldwide competition for power.” (Lyotard 2001,
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pp.4-5). Positive emotions built intellectual social psychological and physical resources and serve as an
ongoing motivation raising system that aids and facilitates cognition. The self-ego involvement in the
appraisal of the university tutors helped in understanding how participants draw on the change process
and justify their competence in positive coping and learning. This helped to understand how the goals
were set according to each participant's relative importance, and helped to draw inferences about the defensive mechanisms and positions each participant developed in order to defend and support his/hers egoidentity and capacity for positive learning.
6. Design. Description of the experiment.
A placement test was administered before starting the experiment and an exit test at the end of it.
Both results were compared and analyzed. The participants’ opinion on the learning process was compared before and after the experiment. The PANAS-x questionnaire was processed. The prediction that
emotions influenced both learners’ motivation and aided or inhibited the foreign language learning process was confirmed. The eleven participants enrolled in the bachelor degree at TU Sofia University, studied English for specific purposes (ESP) in “Management of Alternative Tourism” in 2019, summer semester were supportive of the experiment. The entire learning atmosphere was calm, interesting and
friendly. Interactive methods of teaching were used which engaged the learners’ active participation. The
topics of the modules, constituting the course were relevant to real life, authentic and connected with exercising the learners’ functional professional duties in the future.- English was taught at Level A2 to B1.
Survey and Experiment. We tried to induce a positive emotional state in the beginning of the
learning process as it was a pilot to see the first reactions of learners in relation to the learning endeavour.
For the current study we ran a pilot training program in tourism-English for specific purposes University
course. The whole process was an experiment. We kept the flexibility of the experimental process in manipulating the important variables and made educational events happen. Generalisation, and representativeness come after explanatory power and prediction.
The sample group construction and size. The population from which the sample was taken was
the EFL learners, consisting of 11 people who willingly had participated throughout the study. It was necessary that for this study we had to deal with some qualitative elements in deciding the sample size. We
decided to use a few learning processes as the research study at this stage was also exploratory, with a
sample of 11 people- one and the same group, so that they could easily provide information. The research
was also descriptive, the variables were only two, we could agree that for the specific study the sample
size was appropriate. On the larger scale the following steps designed the process: Pre-test measuring
the EFL progress, Projection of a film scenes./Panas-x (questionnaire A)/Learning events/Panas-x
(questionnaire B)/Learning appraisal other dimensions (questionnaire C) +Post-test grading. We started
with a placement test-pre-test, meant to register the students’ foreign language competence, Then we
went on by monitoring the emotional state prior of the learning event. In order to demonstrate that the
results were due to the independent variable selected we tried to induce people in a positive emotional
state in the beginning of each experiment session, which we achieved by the projection of a film scene in
one educational event for example, or listening to a piece of music in another, which sole objective was to
induce positive emotional state to the participants of the study. This action increased significantly the
number of people who revealed positive emotional state, in the positive and negative affect scale
(PANAS) questionnaire was handed out immediately afterwards. For creating positive emotional state
environment at the end of the film scene projection and prior to the learning event, we used the PANAS-x
version questionnaire with which we have chosen to research 45 items, out of 60 in the original version.
After the completion of this questionnaire (A), the respondents participated in the learning event. After
the completion of the learning event the participants had to complete again the PANAS-x questionnaire
(B). After that they completed the Learning appraisal questionnaire (C). In questionnaire (C), used attitude statements in rating scales in order to get the personal impressions and the learners’ subjective point
of view.. For the rating we used the Likert scaling method for all the questionnaires. The learning questionnaire consisted of twenty propositions and attitude statements, including the extend to which the respondents impression of and expectations for the learning activity had been met, to what extend the learn-
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ing event had been pleasant for the participants. The emotions created after a learning event comprises the
appraisal of the event, as we expected there was a match of the emotional state that the participants bear
and/with their responses of appraisal for this event. Presentations, music excerpts, films were used before
educational events. For example, a flim was used before an educational event.-its function was to elicit
emotions, affective reactivity is achieved by using films, we chose to use a new films that we believed
were the most appropriate to induce mainly positive emotions. The results proved that they managed significantly to induce positive emotions of joy, attentiveness, self-assurance and love. A movie projection
combines many elements. It attracts attention and interest combining the visual, the auditory (speech and
music, effects), the role playing - participation effect, and the memory and past experiences elements, in
order to arouse emotionally the participants. The film and PP presentation use have the advantage of creating positive/negative affect. We used a film as it can provoke immediate, distinct, with different valence
emotions, elements which the PANAS -x questionnaire is designed to record. The learning process was
designed with new hardware, software, tourist fundamentals (Package tours, assortment per customer,
daily routes and activities, entertainment) and analytic presentation that took place in the classroom. The
teacher was researcher, presenter of the film, the slides, the presentation and the one who designed and
delivered the tests and the questionnaires. We tried to minimize other variables like fear and anxiety.
The learning events and the assessment procedures were characterized as informal ones, the learners were
warned that the grades will not influence their overall mark for the semester. The participants were unaware an experiment was going on, and thus we lessened the chance for them to be pre-exposed during the
learning events to anxiety they would normally experience under an official training programme. However, the learning process took place exactly in the same format, content, and context as the official one. All
learners’ reactions and observations were authentic.
The PANAS - X inventory about measurement of Positive and Negative affect was used, developed
by David Watson and Anna Clark in 1994. It was designed to measure positive and negative affects as
these are the dominant dimensions of emotional experience. These factors have been identified in both
intra and inter individual analyses, emerged across diverse environment and learning styles, time frames,
response formats, languages, and cultures.. The original PANAS questionnaire measures 30 positive affect and 30 negative affective states, which give reading to the higher level that reflects the valence of the
emotional state. Additionally, two lower level areas were added later, giving reading to the distinctive
qualities of the individual affects and reflect the affect specific content. We selected only 45 of those,
related to our study and that corresponded to specific positive and negative emotions and affect. In the
analysis of the findings we used only the items measuring the specific positive or negative emotions
Questionnaire measuring the appraisal o f the learning event.We took into consideration the additional
cognitive dimensions of appraisal, developing a list of statements that corresponded to three additional
dimensions of appraisal. The learners commented on each question, stating their likes/dislikes. when interviewed reading the questionnaire. If a statement was not so clear or vague we withdrew it from the
questionnaire. The results from this analysis ended up to the 21 statements in the 3 dimensions of appraisal- mostly clear and specific for the sake of establishing validity and reliability for the instrument. The
questionnaires scale consisted of a table with 45 items -words and phrases that describe different feelings and emotions. The participants had to mark their appropriate answer using a Likert scaling method
from 1 to 5. We asked the participants to indicate at what extent they felt like that at that specific moment.
The Likert scale was the following: 1. Very slightly/not at all;2. A little 3. Moderately; 4. Quite a bit
5.extremely.The questionnaire, addressing the learning event dimensions of affect-Positive/Negative
included the following terms cheerful, dissatisfied with self, attentive, daring, strong, scornful, irritable,
delighted, inspired, fearless, sad, afraid, shaky, happy, alone, alert, upset, angry, bold, blue,, lonely active,
joyful, nervous, excited, hostile, proud, jittery, scared, enthusiastic, downhearted, distressed, determined,
determined, guilty, frightened, ashamed, blameworthy, angry a self,, disgusted with self, interested, loathing, confident, energetic, concentrating all oriented to the learner’s ability to cope with FL learning
Table 3. PANAS - X (questionnaires A and B)
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very slightly
or not at all
1

Table 4. Appraisal questionnaire trends
Positive emotions
positive appositive
Reward
praisal
evaluation
Autonomy,
Achievement responsibility control/selfdiscipline
new inforproblemmation procreativity
solving
cessing
goalsecurity
knowledge
orientation
Positive emotions
Socializing
Narrowing
avoidance
problems
non- engagement

loss

Work or
study load
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a little

moderately

Quite a bit

Extremely

2

3

4

5

good cooperation

recognition

approval

learning

productivity

socialization

confirmation of
social bonds

optimism

sense of identity

satisfaction

fulfilment

Commitment

difficulty in understanding
unbalanced educational/work life
– personal life

communication
problems

denial to cooperate

tension

lack of communication

7. Findings. Results, analysis and discussion
The same people were used for all of the experimental conditions.. The 'comparison took place
within the same group of subjects and the scores from each subject been related' (Green and Oliveira
2001, p.17). In order to decide if the prediction could have been accepted or not we have used the following decision rule in a 0.05 significance level (95% confidence interval): If p<0.05 then the results were
confirmed.
Pre-test. PANAS-x (A) Films. Learning events PANAS-x (B). Post test
Results of the assessment: the assessment for the semester included also a task based learning and
teaching- a presentation was assessed additionally to the test results. The pre-test and post-test results
were compared by measuring the students’progress rate. The conclusion drawn was that every learner
improved his/her results after the course taken in ESP-Tourism which was deliberately taught via specific
educational events and assessment tasks intended to allow optimistic learning environment and to emphasize on positive emotions, experienced by the learner via a combination of teaching methods and learning
strategies. In conclusion the learners made great progress in the discipline studied, fulfilled the educational objectives, raised their motivation, confidence and interest. All the 11 participants assessed the course
as interesting, inspiring, evoking positive emotions and optimistic mood. They plan to continue their studies in ESP further and are convinced that the course is relevant to life as it would aid both their professional development in Tourism and benefit their personal life, which is supported by data in tables 1 and
2.
Table 1. Comparison between the tests- the placement test and the exit test.
Number
Placement test results
Exit test Exit test results
of learners
results
Poor (2)
Poor (2)
6
Average (3)
Average (3)
2

116

1
1
1

Известия на
Съюза на учените
Сливен, том 35 (1), 2020

Good (4)
Very Good (5)
Excellent (6)
Average grades- Average 3

Announcements of
Union of Scientists
Sliven, vol. 35 (1), 2020

1
4
6

Good (4)
Very Good (5)
Excellent (6)
Average grades: Very Good 5,45

Table 2. Assessment of the course questionnaire via Likert’s 5-fold scale
Number of learners
Assessment of the course questionnaire
Very low
Low
Neutral
strongly appreciate
4
very strongly appreciate
7
The use of the films/music/slides served only for the induction of positive emotions to students entering the learning event -represented the first condition a-pos. and a-neg., and the learning event represented the second condition b-pos. and b-neg. There were two experimental pairs of conditions that were
established. One was: FL learners feeling positive emotions in entering the learning event (condition apos.) and FL learners feeling positive emotions in leaving the learning event (condition b-pos.). The other
team of learners consisted of feeling negative emotions in entering the learning event (condition a-neg.)
and people feeling negative emotions in leaving the learning event (condition b-neg.). Those conditions
affected the dependent variable (emotions) which we studied how it changed after the learning event. The
prediction we made preliminary was that a FL learner having positive emotions before the learning event
was more possible to maintain these positive emotions after the learning event (Pair2). A FL learner experiencing negative emotions before the learning event was more possible to maintain these negative emotions after the event (Pair1). The same learners/subjects/ did both conditions.
The course assessment pointed out that negative emotions are associated with poor or average results, test anxiety, narrowing, with the avoidance of an activity, with difficulty in socializing or communicating with others. When a learning experience is present it seems that the participants feeling positive
emotions are able to better understand and cope with that activity. Participants with negative feelings
found a foreign language learning task or activity more difficult to understand. It also came out that adult
learning is related to the adult's engagement, predisposition to the job and family environment. The results showed that positive emotions are related to problem solving, learning of new information and creativity tasks. This points to the fact that positive emotions are built on intellectual resources, they are related to social acceptance and creating bonds, which are built on social resources. The current research had
the objective to gain insight for developing an approach to the problem how to raise motivation in FLL by
emphasizing on positive emotions during the course and the assessment events and to establish priorities
for future research which is to gain insight which variables are the cause (independent variables) and
which variables (dependent variables) are the effects of a phenomenon. The research fulfilled its aim.
Learning event appraisal questionnaire. How did the persons that started with positive emotions
before the learning event, and continued with positive emotions after the learning event, score on the other dimensions of appraisal? We had predicted that learners that had positive emotions after the learning
event would score positively on the other three dimensions of appraisal i.e.: pleasantness of the situation, ability to cope, relevance of the situation to personal goals and compatibility of the situation.
In explaining positive emotions effect -after the learning event- from the various dimensions of appraisal,
we had to examine one condition, which considered only the learners feeling positive emotions after the
learning event - and who felt positive emotions prior to the learning event. In this case, the dependent
variable was the positive emotions felt after the learning event and the independents were the three dimensions of appraisal. If a person was feeling positive emotions after the learning event and had also
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scored positively on the three dimensions of appraisal, then this indicated that the prediction was valid.
As each subject was measured two times one in the set (a) and one in the set (b), we used the t-test for
correlated samples for the reason that the two sets of measures were arranged in pairs and therefore were
potentially correlated. The only requirement of the correlated samples design was for each item to be in
sample (a) intrinsically linked with a corresponding item in sample (b). We made use of the t-test as it
would remove the effects of the pre-existing individual's differences. We used two different independent
samples - one entering the learning event with negative emotions and the with positive emotions. However, even if the different emotional states do have different effects in reality to the learning event and the
emotions generated afterwards, that difference could have been dematerialized by the existing individual
differences among the participating learners. Differences in motivation for the particular task, anxiety in
the assessment environment, and level of understanding, are some of the indications for variability. Besides, with this design we managed to have two correlated samples, thus keeping effects from such differences at the minimum. Thus, we tested all subjects in both conditions, then we focused on the differences
between the two measures for each subject and we developed matched pairs. Pair 1 was those subjects
who had reported negative emotions before and after the learning event. Pair 2 was those subjects who
had reported positive emotions before and after the learning event. Only then we focused on the differences between the two measures for each pair. The value of t for the df = 10 of the current study for the
significance level of 0.05 for one- tailed test was significant if it was equal to or larger than the critical
value of 1.812.
As a parametric test, t test satisfied three assumptions: The first was that the values of difference
was randomly drawn from the source population The second was that the sample could reasonably suppose to have a normal distribution and the third was that the scale of measurement had the properties of
an equal interval scale. The significance level was studied. If the sig. was below 0.05 significance level,
which was the 95% level of confidence, then prediction might have been confirmed (null hypothesis rejected). that was the two conditions were relevant. A positive correlation emerged in subjects who felt
positive emotions after the learning event, with two dimensions: relevance of the situation to personal
goals, and pleasantness of the situation. Subjects feeling positive emotions saw the learning situation as
relevant to personal goals, and marked the learning event as a pleasant situation. The positive correlation
was 0.652 > 0.05 level of significance. The sig. was 0.03<0.05;- the prediction was not rejected. Similarly, the dimension of relevance of the situation to personal goals presented a positive correlation. R was
0.618, while r2 was smaller than the previous case -indicating a rather week overall correlation r2=0.382.
The sig. was 0.043<0.05, and allowed us to confirm the prediction. In conclusion, the results suggested a
correlation of positive emotions with positive appraisals of an event's pleasantness and relevance to self.
Thus, we gained information concerning the mediation effect of personal relational meaning.
Conclusion:
Moreover, positive emotions are related to optimism, sense of identity, goal orientation and security, which points out to a capacity of building psychological resources. Positive emotions are related to the
construction of knowledge, cognition and attention on a broadening scale. The participants, in their answers point out that positive emotions could be imposed by the educator as raising motivation practice.
They can also be accomplished by the learner to make progress in his/her FL studies- positive moods and
affects serve to improve motivation and cognition. The analysis of the questionnaire answers suggests that
the relationship between the individual and the University is strong. This happens when the incentive that
studies have for the individual is appraised as beneficial; in such a case, the result is acceptance behaviour, and the individual- educational establishment relationship obtains a positive reflexional direction,
which was found out for adult learning in higher education. In the opposite case, a resistant behaviour can
lead to the construction of a defensive behaviour, as an unconscious defense or subconscious rebellion. A
further implication relates to the need of a. facilitator, teacher, tutor to maintain a non-authoritative environment where learners could be helped -and instructed. The tutor should have the knack to organize
healthy, positive educational environment for productive learning, coping with the tasks, supporting and
instructing the Fl learners, triggering out their creativity. They are to develop FL competence in such an
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environment and give vent to their imagination, striving after the achievement of personal goals, using the
resources of the educational establishment, maintaining self discipline, autonomy in learning, self-esteem
and building up harmony between their personal life and future professional identities. Positive emotions
could play a crucial role in providing openness and valuable resources, which strengthen one in becoming
aware of his/her current thinking, thus addressing the possibility to think beyond the ordinary and give
impetus to imagination. A new educational environment providing regulation of stress-influencing factors
and creating space for individuals to develop their abilities safely could be evolved. In such an environment, the tutor’s role is important. A tutor should possess the ability to infuse everyday events with positive meaning, cope with anxiety and lead the learners to better development. Positive emotions facilitate
the active, dynamic participation in the course and assessment events, so that the learners raise their motivation for Foreign language learning and their engagement leads to productive participation on the functional level, development and foreign language competence.
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THE DIMENSIONS OF THE ENTREPRENEURSHIP IN THE EDUCATIONAL AREA
Desislava ANDROVA
Department „Pedagogue and management“Faculty and college-Sliven,
Technical University-Sofia,Bulgaria, e-mail: dandrova@abv.bg

Abstract:
Life in a society,which economy is based on competitive business principles and the free entrepreneurship, takes into consideration particular requirements to the educational system.The
education is supposed to be adequate and relevant to the current life situation. The constant information necessity, intensity, and informational influence by the side of the trade economy
and bearing heavy personal responsibility for reaching decisions are the most important characteristics for a prosperous nation. Professional competence and moral ambition are required
in order to successfully function our nowadays life. This part of the individual character is
formed in the early age of the childhood and originates from the home upbringing and it is a
constructive function of the educational system. Is it possible the educational system to manage
this challenge?
Keywords: entrepreneurship, educational space,peaceful communication, constructive thinking, personal and professional orientation.

ИЗМЕРЕНИЯТА НА ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВОТО
В ОБРАЗОВАТЕЛНОТО ПРОСТРАНСТВО
Десислава АНДРОВА
Катедра „Педагогика и мениджмънт“, Факултет и колеж- Сливен,
Технически Университет- София, България, e-mail: dandrova@abv.bg
Анотация:
Животът в общество, чиято икономика е изградена на принципите на конкурентен
бизнес и свободното предприемачество, поставя определени изисквания към образователната система. Образованието трябва да е адекватно на ситуацията, в която се
извършва човешката дейност. Постоянната нужда от информация, интензивност и
информационно въздействие от страна на пазарната икономика и високата степен на
лична отговорност за вземане на решения са най-важните характеристики за една
просперираща нация. За да функционира успешно съвремието са необходими професионални компетентности и морални амбиции. Тази част от индивидуалната същност се
формира още в ранна детска възраст и поставя началото си от домашното възпитание, градивната функция е на образователната система. В състояние ли е образователната система да се справи с това предизвикателство?
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Ключови думи: предприемачество, образователно пространство, безконфликтно общуване, творческо мислене, личностно и професионално ориентиране.
ВЪВЕДЕНИЕ
Светът се изправя пред предизвикателствата на новия технологичен ред. До колко обаче
сме способни приоритетно да го подредим, зависи от потенциала на хората. Предприемачеството
е онази интегритетна (все още непокварена) част от цялото. Ползите от внедряване на предприемачеството в образователното пространство е една възможна мисия за надграждане на компетенции в посока на социално-икономически и културен напредък на обществото.
На какво трябва да научим децата и учениците? На първо място, предприемачеството не е
съвкупност от функции и правила оградени в рамки, а по-скоро житейска позиция, в която човек
поема отговорност за всяко решение и всяко свое действие и/или бездействие.
Второ, предприемачеството не е документ, нито фраза, а по-скоро начин на живот, способността на човек да поема риск. Готовност да се справи във всяка ситуация, да бъде подготвен за
промени и да предвижда последиците. Предприемачеството е начин на обществено поведение,
където е налице благоприличието. Предприемачеството формира емпатия - отношение към света.
В тази насока трябва да се работи с децата в училище. Учениците трябва да се научат да
поемат отговорност за всички свои ангажименти- училищни; семейни; лични, обществени. Подрастващите трябва да се научат първо да общуват по между си без конфликтно, да обогатяват речевата си култура; морал, етика и етикет за благоприличие в училище на улицата и в дома. За съжаление съвременното училищно образование не е в състояние да гарантира развитието на такъв
тип предприемачески умения. Обучението по предмети със заглавие предприемачество, не е достатъчно. Това не помага на децата да вземат независими решения, необходими за житейската им
подготовка и професионална пригодност - изграждане на трудови навици, правене на бизнес и
устойчивост на бизнеса.
Ученикът- субект в образователното пространство. Ранното обучението по предприемачество, все още е с ограничени образователни ресурси. Обезпечаването и практическата им приложимост, би отворило пространство за формиране на междуличностни отношения, безконфликтно общуване и изграждане на образователна конкурентоспособност.
Предприемачеството ще открехне вратата на неограничените възможности. Чрез примери
за личности-откриватели и изследователи, за които съществуването не би имало тези измерения.
ИЗЛОЖЕНИЕ
Предприемачеството стимулира към развитие на бъдещи възможности и умения, сред които: креативност, лидерство, бизнес и иновационни умения. Насърчава усилия към самостоятелност, развива култура към градивно мислене и поведение - икономическа креативност, генерират
се идеи с конструктивни шансове за успех, като достойното приемане и успешен старт с равно
поставени възможности.
Необходимо е да се уточнят някои основни понятия като:
Предприемачеството като ключова компетентност. Образователни равнища и задължително-необходими ключови компетентности в училищна възраст.
Разбираме ли днес подрастващото поколение, децата на 21 век. Как училището и
обществото се справя с предизвикателствата, които са ежедневие. Чуваме ли какво ни казват, без
да ни говорят. Познаваме ли ги, тълкуваме ли правилно посланията, които ни изпращат. Правилни
ли са препоръките, които отправяме. Не действаме ли импулсивно и първично, не правим ли
прибързани изводи със спонтанни действия. И ние сме като тях, разликата е, че имаме повече
житейски опит.
Няма лоши ученици, има неразбрани подрастващи, няма лоши деца, има лоши условия.
Просто младежи, които днес срещат затруднения в комуникацията и контрол над поведението си.
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Те са в перманентно лошо настроение, чувстват се не разбрани, приемат се за жертви и са с вечно
натиснат отбранителен педал. Всяко тяхно действие или бездействие, което е не типично за нас,
възрастните, приемаме с критика. Можем ли да предотвратим това тяхно само разрушително поведение, да тушираме лошото им настроение, породено от натрупаният негативизъм и вечното
отрицание. Важното е да ги чуем, без да пречупваме духът им, да търсим възможни варианти за
канализираме енергията им в посока на техните способности.Да общуваме правилно и разбираемо. Да си говорим на един и същ език.
Считам,че е необходимо обучението на децата и предприемачеството да се изпълни с усвояването на дейностни умения. Този процес трябва да започне от начален етап на обучението, а
именно:
Начално образование – детско предприемачество.
Под компетентност по детско предприемачество се разбира, да се развие умението за
творческо мислене То трябва да включва следните умения:
 Планиране на времето като част от основата за ефективна самоподготовка на учебните
ангажименти;
 Преодоляване на конфликти - безконфликтно общуване, умения за общуване;
 Работа в група - всеки ученик е равноправен в екипа;
 Дисциплина и поведение – в училище, в обществото, в семейството;
 Йерархия и подчиненост - съобразяване с човешките етични взаимоотношения;
 Творчество и изобретателност - въображение, изобретателност, находчивост, оптимизъм,
решимост да се успее, самоувереност;
Прогимназиално образование – младежко предприемачество.
Под компетентност по предприемачество в образователното пространство на младежите от
прогимназиален етап на обучение се разбира, умението на ученика да формира интерес към образователните продукти и уважение към субектите в процеса:
 Да разбира значението - усвояване на знания и изграждане на навици;
 Да покрива образователно равнище без компромиси - умения за учене;
 Да съзнава необходимостта от образователната експедиция в непознатото;
 Да уважава ролята на учителя и неговата неприкосновеност ;
 Умение да взема самостоятелни решения - индивидуалност, приспособимост (адаптивност)
и готовност за поемане на рискове;
 Да развие речева култура и общуване на роден език;
 Да разбира конкуренцията и да се стреми се към конкурентоспособност.
Гимназиално образование - професионалното предприемачество, инвестиция в човешки капитал.
Социално-икономическото развитие на България е свързано с предприемачеството във
всички области на човешкото съществуване - промишленото производство, услуги, селското стопанство, информационни технологии, науката и изкуството, социални, финансови, търговски дейности и др.
Държавата пое ангажимент пред ЕК за незабавно адаптиране на предприемачеството в българското образование. Това е и в национален интерес, тъй като механизмите на предприемачеството помагат за укрепване на пазарната икономика. Създават се работни места, съответно се намалява безработицата, увеличава се обема на произведените стоки и услуги, прилагат се социални
програми и се решават редица социално-икономически проблеми, като несъответствието в уменията като пречка за конкурентоспособността.
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Специализираните изследвания на Cedefop и ОИСР по темата показват, че по-голямата част
от работещите, които посочват несъответствие между уменията си и изискването на работното
място, всъщност считат себе си за по-квалифицирани от необходимото. Дори ако приемем, че част
от работещите имат нереалистични възприятия за уменията си или подценяват изискванията на
работното си място, този дял е достатъчно висок, а последиците от него достатъчно значими, за да
бъдат игнорирани. [2]
Приоритет на образователната система е да осигури финансови и материални ресурси за
бърз и надежден достъп до практическа подготовка на младежите за адаптация към професионалното предприемачество и да :
 Генерират и реализират идеи - тази компетентност помага на личността да се ориентира в
професията и съзнателно да направи стоя избор;
 Развиват палитра от практически умения - професионална пригодност- възприемат и се
стремят към усвояване на професията;
 Задълбочен интерес към изследователската работа – стремеж към нови и неограничени
възможности в технологиите;
 Развиват конструктивна мисъл – „да дадеш“ повече, отколкото е възможно да получиш;
 Овладяват и правомерно да използва натрупаната информация - незлоупотребява с
доверието на заобикалящите;
 Усвояват практически и теоретични знания за икономическите системи и институции
 Надграждат обществени и граждански компетентности - познава обществените проблеми и
активно се включва в гражданското общество;
 Формират професионална култура и самочувствие.
Това е депозита за осигуряване на новия социален и технологичен ред на обществото.
Основната двигателна сила в работата ми е да виждам как учениците се сдобиват както с
практически умения, така и с подходяща репутация.
Предприемачеството е значима част от уменията на XXI век. От мен се очаква да помогна
на учениците да развият необходимите умения – не само по предметите, които трябва да се изучават в час, но и основни умения за контрол на поведението; морала и етиката, отношение към зададените ангажименти ; да се научат на критично мислене, без да нарушават комфорта на останалите; осъзнаят неизбежните ползи от ученето в училище.
Учителят - субект в образователното пространство.
Сред неотложните образователни проблеми, чието решаване може да осигури допълнителни образователни ресурси за развитието на образователните субекти е подготовката на учители
предприемачи. Процесът на изследване на поведението в преподаването на учителите в образователното равнище е свързано с анализ на научната литература и оказаната ми възможност за „настолна “ експедиция в образователното пространство – разговори с ученици, лични наблюдения,
анализи на ситуации, необходими и принудени компромиси в практиката.
Инвестиция в образователния потенциал - изразява се в това учителя да отделя повече време и усилия в иновативното си развитие. Такава подготовка е насочена към творческото решаване
на образователните проблеми. Учителят е основен депозитар за образователно вдъхновение, мотивация за активно физическо и духовно присъствие в час.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ:
Мечтаем за отговорно и градивно поколение, което е способно да разработва и интегрира
иновациите в живота ни за да ни осигури комфорт и увеличи благосъстоянието. За да си осигурим
желаното поколение е необходимо да създадем здраво и подчинено на дисциплина и отговорност
подрастващи с изключителен интелектуален багаж. Отговорността е наша, а времето оскъдно. Те
трябва да разберат, че всяко добро трябва да бъде заслужено. Така се научават да ценят най-
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важните аспекти на фискалния живот – труд и капитал. Те правят грешки, както всички останали.
Основната ни цел е да им помогнем да спечелят увереност в своите способности, да намерят нестандартни решения, да разберат какво обичат да правят. Това са всички компоненти на щастието и
това е, което искаме за нашите деца.
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Анотация:
Докладът включва преглед и анализ на характеристиките на интелектуалния капитал, неговата идентификация и превръщане в стойност, която повишава конкурентоспособността на компанията. Акцентира се върху влиянието на интелектуалния
капитал върху дейността и резултатите на компанията.
Ключови думи: интелектуален капитал, знания, активи, конкурентоспособност, растеж
Увод
В днешните сложни бизнес среди, компаниите трябва да бъдат гъвкави, високо иновативни и
способни да разработват проактивни стратегически подходи. За да постигнат тези цели, много
организации са осъзнали, че знанието представлява най-важният фактор за създаването на икономическа стойност, която е в основата на производителността на фирмата, чрез реализирането на
преход в мисленето за нова структура и процес, поддържащ производствените активи на компанията. Темпото на промените, напредналите технологии, силно разпръснатите операции и интензивността на познанията за стоките и услугите създават нарастваща необходимост организациите да
променят своите бизнес модели.
Интелектуалният капитал е обобщен модел, в който равноправно функционират знания, информация, опит, организационни възможности и различни информационни канали, които се използват като източници на материално облагодетелстване. От икономическа гледна точка, знанията се превръщат в интелектуален капитал чрез трансформацията им в ценност, идентифицирана на
пазара, или в ползи, за които клиентът плаща. Знанието като основен носител на сила и конкурен-
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тоспособност, всъщност се отнася до проявлението му в бизнеса, а това е интелектуален капитал.
Неговото динамичното развитие и обновяване оказва положително влияние върху корпоративната
репутация, удовлетвореността на клиентите и организационното развитие.
Дефиниции на понятието интелектуален капитал
Управлението на интелектуалния капитал изисква неговото идентифициране, измерване и
оценка, както и съобразяването му със стратегическите цели на компанията. Трудностите при определянето на понятието произтичат от сложността на съдържанието му и наличието на нематериални връзки и зависимости между структурните му елементи, както и от сложността при количественото определяне на стойността на тези активи и тяхната възвращаемост.
Въпреки неуловимостта на интелектуалният капитал, редица учени се обединяват около идеята, че това е ценен организационен ресурс, който има съществено влияние върху конкурентоспособността на компанията. Т. Стюарт счита, че човешкият капитал е в основата на интелектуалния
капитал. Всички притежавани знания, креативни способности, морални ценности, светогледни
идеи и нагласи, всичко, което формира културата на човека и го мотивира да прилага иновативни
подходи, за да изпълни своите задачи и цели, го превръщат в продукт на интелектуалния капитал.
Авторът дефинира понятието като знания, опит, информация и интелектуална собственост, които
участват в създаването на стойност за фирмата [8]. Интелектуалният капитал се отнася до източниците на нефизическа (добавена) стойност за дадена компания [7]. Една от основните му характеристики е способността му да влияе върху рентабилността на фирмата, стимулирайки създаването на нови продукти и услуги, нови бизнес процеси и нови форми на организация[9].
Категоризация на интелектуалния капитал
В съвременната икономическа литература интелектуалният капитал се разглежда и като съвкупност от интелектуални активи, които се категоризират в човешки, структурен и релационен
капитал.
Човешкият капитал е определян като сърцето на интелектуалния капитал, що се отнася до
уменията и способностите на служителите. Те използват своята компетентност в две посоки: външна работа с клиенти и доставчици и вътрешно поддържане (изграждане) на организацията. Чрез
своите усилия във фирмата и извън нея, те генерират непрекъснато увеличаване на печалбите [10].
Човешкият капитал олицетворява знанията, таланта и опита на служителите [1]. Вероятността те
да напуснат компанията, лишавайки я от своите специфични знания и способности, изисква трансформацията на човешкия капитал в структурен [3], т.е. постигането на оптимална бизнес ефективност зависи от наличието на силен структурен капитал, който подпомага служителите в стремежа им към ефективно представяне в работата.
Структурният капитал може да се разглежда като скелетът на една организация, защото
предоставя необходимите инструменти и поддържаща инфраструктура (философия на управление, технологични процеси, организационна култура) за съхраняване, актуализиране и трансфер
на знания [2]. Това е резервът от интелектуални активи във вид на база данни, организационни
процедури и правила, системи и др., които са трансформирани от съзнанието на служителите в
компанията и нейните системи [1], позволяващо непрекъснатото им използване при създаването
на стойност. Някои от тях могат да бъдат законно защитени и законово притежавани от фирмата
под формата на интелектуална собственост. Силният структурен капитал на една организация е в
пълна степен използване на интелектуалния капитал. Той стимулира производителността на фирмата и минимизира производствените разходи.
Релационният капитал (наричан още „капитал на отношенията”, външна структура или
клиентски капитал) се отнася до взаимоотношенията на организацията или до мрежата от заинтересовани страни (инвеститори, кредитори, клиенти, доставчици и т.н.), включително възприятията, които те имат за компанията [6], тяхната удовлетвореност и лоялност. Чрез взаимоотношенията с потребителите, интелектуалният капитал се превръща в пари, които са неговият окончателен
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израз [8]. Наличието на добри взаимоотношения с потребителите създава предпоставки купувачът
да сподели своите планове и опит с продавача, т.е. компанията да бъде обогатена с нови знания. В
този смисъл, споделеното знание представлява най-висшата форма на релационния капитал.
Въздействие на интелектуалния капитал върху дейността и резултатите на фирмата
Днес концепцията за интелектуален капитал се използва от много компании (Cisco,
Raifeisenbank, Skandia, Dow Chemical, LUKOIL и др.) за разработване на корпоративна стратегия,
както и за изготвяне на годишни отчети за дейността на фирмата. Съвременните компании в международен мащаб полагат усилия за повишаване на ефективността при използването на съществуващия интелектуален капитал и съзнателно работят за увеличаването му. В този смисъл, идентифицирането и управлението на този вид неосезаем актив, се превръща в стратегическа задача не
само на фирмено, но и на държавно ниво [5].
Финансовите резултати на фирмата са резултат от взаимодействието на трите елемента на
интелектуалния капитал и физическия (осезаем) капитал, които са в основата на създаването на
стойност и устойчиво конкурентно предимство. Фасхиев счита, че превъзходството на определена
компания над конкурентите ѝ в даден момент, зависи от нивото на интелектуалния капитал и конкурентния потенциал, характеризиращи способността за развитие, производство и продажба на
продукти с най-високо качество. Компаниите с развит интелектуален капитал се характеризират с
използването на най-модерното и скъпо оборудване, квалифицирана работна ръка, а произвежданите продуктите са силно конкурентни и носят печалба над средната за индустрията. Тези фактори се отразяват положително върху добавената стойност, която се възприема като критерий за
ефективност на реализирания интелектуален капитал. Всъщност, в момента компаниите работещи
в една и съща макроикономическа среда, притежаващи подобно техническо и технологично оборудване могат да имат резултат, който варира многократно и основната причина за това е нивото
на ефективност на техния интелектуален капитал [4]. Това означава, че интелектуалният капитал
трябва да получи статуса на ключов ресурс, което е свързано с изравняване на значението му с
това на физическия и финансов капитал.

Фигура № 1.
Рамка на интелектуалния капитал и връзката му с пазарната стойност на фирмата
Логическата свързаност на системата за създаване на идеи (човешки капитал), системата за
организационна дейност (организационен или структурен капитал) и системата от връзки (релационен капитал) се комбинира и взаимодейства с традиционните материални активи (физически и
финансов капитал) по уникални за отделните компании начини, влияейки върху потенциалния
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растеж, развитието на иновационната дейност, повишаването на инвестиционната привлекателност и пазарната стойност на компанията.
Заключение
Интелектуалният капитал е признат за един от най-важните активи във фирмата, който има
решаваща роля за увеличаване на организационната производителност. Всички бизнес лидери
трябва да оценяват силата, която този неосезаем актив със стратегическа значимост може да има
върху бизнес резултатите и техният експоненциален растеж. Знанието циркулира на всяко ниво от
бизнеса (хора, структури, клиенти). Всяка една компания акцентира повече върху един от тях, но е
необходимо да се намери балансът, който осигурява равноправното функциониране на всички
категории интелектуален капитал. Тези организационни потоци от знания произвеждат огромно
количество енергия, която може да отведе компаниите далеч отвъд сегашната им визия.
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USE OF SITUATIONAL METHODS IN GEOGRAPHY
AND ECONOMIC TRAINING
Gabriela N. ATANASOVA
Faculty of Engineering and Pedagogy – Sliven, Technical University – Sofia
e-mails: gabito___@abv.bg
.

Abstract:.
The subject Geography and Economics provides exceptional opportunities for the application
of situational methods and for the creation and conduct of wonderful interactive lessons. The
use of modern interactive methods in teaching becomes a prerequisite for a more interesting
and attractive presentation of the teaching material.
Keywords: situational methods, case studies, simulations, education

ИЗПОЛЗВАНЕ СИТУАЦИОННИ МЕТОДИ В ОБУЧЕНИЕТО ПО
ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА
Габриела Н. АТАНАСОВА
ИПФ – Сливен, ТУ – София
e-mails: gabito___@abv.bg
Анотация
Учебният предмет География и икономика дава изключителни възможности за прилагането на ситуационни методи и за създаването и провеждането на прекрасни интерактивни уроци. Използването на съвременни интерактивни методи в обучението се
превръща в задължително условие за по – интересно и по – атрактивно представяне на
учебния материал.
Ключови думи: ситуационни методи,, казус, симулации,, образование
УВОД
Днес нуждата от добро ниво на образование става все по – осъзната и доброто образование е
цел, в чието постигане са насочени усилията на родители, учители и ученици.
Създаването на траен интерес към обучението по География и икономика, преодоляването
на инертността на учениците и убеждаването им, че получаваните от тях знания са с практическа
стойност, стават достижими, ако дидактическият процес се активизира и прагматизира и в него се
внесе разнообразие. Това може да се постигне, като в синхрон с традиционните се въвеждат и
иновационни методи, техники, похвати. Използването на ситуационни методи по време на учебните занятия отговаря на съвременните изисквания на образователната система, когато ученикът е
главно действащо лице в учебния процес, самостоятелно решаващ поставените пред него проблеми. Учителят може да стимулира креативното мислене на обучаемите, като прилага творчески

130

Известия на
Съюза на учените
Сливен, том 35 (1), 2020

Announcements of
Union of Scientists
Sliven, vol. 35 (1), 2020

подход. Решаването на проблеми често е въпрос на нестандартно мислене и опитването на нови
методи.(Димитрова, 2018)
СИТУАЦИОННИ МЕТОДИ
Ситуационните методи са най-обещаващата новост в дидактиката на ХХ век, конкурираща
се само с приложението на компютъра и мултимедията в образованието. Те се използват за имитиране на професионална или организаторска дейност за учебни цели. Създадени са в практиката
на йезуитските училища през XVIII. век. След Втората световна война се разпространяват по целия свят, възродени са в Харвард и Йелс (Харвардски методи) при обучението на мениджъри.
Ситуационните методи заемат важно място в учебния процес - за илюстрация, за получаване
на обратна връзка, за формиране на умения и навици, за тренинг, за затвърдяване на знанията и
уменията, за проверка и оценка.
СЪЩНОСТ НА СИМУЛАЦИИТЕ
Симулационната игра се отнасят към игрите, основани на „имитационно възпроизвеждане
или моделиране на ситуации“ (Радев,2005 с.388).
Методическите източници, разкриващи същността на този тип игра в образователния процес, са свързани най-вече с чуждоезиковото обучение. Във френската литература от края на 70-те
години на миналия век и по-късно симулациионната игра се нарича глобална симулация.
Симулационната игра е метод, чрез който се стимулира речта при органическата взаимовръзка между мисловна, познавателна, речева и игрова дейност в пресъздаден отрязък от действителността. Предполага по-разгърнта дейност по пресъздаване на житейски събития, свързани с
управленския, културния, научния, социалния, политическият живот и бизнес отношенията. При
нея „акцентът е върху всички компоненти на симулираната дейност“ (Кирова, 2002). Различава се
от ролевата игра, която най-често се разглежда като „удобен имитационен модел на взаимодействие между партньорите в някаква професионална дейност“ (Кирова, 2002).
Симулационната игра се основава на ситуации, възприети, осъзнавани и изживявани като
истински.
Същностните характеристики на симулациите отличаващи ги от останалите игрови методи, са следните:
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Фиг. 3

ПРИЛОЖЕНИЕ СИМУЛАЦИИ:
Цели: Необходимост от работа в група и извличане на конкретен резултат. Засилване на взаимоотношенията в дадена група. Да се изживее сложно събитие с известна интензивност и правдоподобност, в което всеки е замесен.
Участници: Група от 4 до 8 души.
Материал: Събира се и се прави според вида на играта. Стимулен материал, описания, инструкции, бланки за отговори.
Описание: Обучаващият представя ситуацията, която трябва да се разреши. Всеки участник,
според характера си, ще се опита да разреши проблема. Накрая групата се събира, за да даде оценка на получените резултати и на поведението на членовете. Продължителносттка е според играта.
При все това е важно да се даде възможност за продължение, тъй като играта може да е сложна и
задълбочена.
КАЗУСИ
Казусът е възможно най-близко до действителността описание на реална ситуация за вземане на решение. Описват се възможно най-много факти, а не само тези, които са нужни на задачата
за анализ и вземане на решение. Ученикът трябва да разграничава важна от не важна информация,
да анализира ситуацията и да разработва предложения за решения, съответно в някои случаи даже
първо да разбере в какво се състои проблемът. Няма едно правилно решение, а различни алтернативни възможности, които имат различни предимства и недостатъци.
Казусът позволява…

Фиг. 4

Познати са следните видове казуси:
■ за вземане на решение (много информация и точно описание на обстановката);
■ за преценка (информация плюс готово решение заедно с аргументацията);
■ за намиране на проблема (много информация - и излишна);
■ информационен казус (описание на проблема без информация);
■ за проучване (наблюдава се направо в практиката).
Вариантите на организация на работата са различни:
■ самостоятелно проучване (напр. домашна работа);
■ групова дискусия (консенсус или генериране на различни мнения);
■ пленарно заседание (съпоставка на груповите мнения, оценка);
■ синтез (втори тур – обсъждане на различните групови решения) и пр.
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Изисквания за съставяне на казус са следните:

да е актуален в
дългосрочен
план

да съдържа
съответно ниво
на трудност

да провокира
аналитично
мислене и
дискусия

да преследва
точно
определена цел

да предполага
няколко варианта
на решение

изисквания
към казуса
като метод

да илюстрира
типична
ситуация от
действителността

Фиг. 5

ИЗУЧАВАНЕ НА СЛУЧАЙ ИЛИ СИТУАЦИЯ – КАЗУС
Цели: Намиране на решения. Да се накарат участниците да мислят. Да се научат как да взимат решения и да предвиждат последствия. Да подобряват взаимоотношенията си и да приемат
други гледни точки.
Участници: Групи от 5 до 8 души.
Материали: Описание на казуса. Може да се представи чрез статии, диапозитиви, филми,
плакати и др.
Описание: Обучаващият представя проблем на участниците - 5-10 мин. Те се опитват да анализират ситуацията и чрез дискусията да намерят решение - 20-50 мин. В последната част се прави
общо представяне на решенията - около 20 мин
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Образователните игри предлагат нетрадиционен подход към някои трудни ученици; повишават мотивацията в учебния процес; улесняват запаметяването. Прилагането на игрови технологии, стимулира креативността, увеличава интереса към обучението; развива самостоятелност в
учениците; служи за трансфер на знания; формира базисни социални умения. (Димитрова, 2018)
Практиката показва, че игрите са един от най-ефикасните методи за активно обучение, без
необходимост от отделяне на големи ресурси като в традиционното обучение.
Научните изследвания, резултатите от които са представени в настоящата публикация,
са финансирани от Вътрешния конкурс № 192ПД0011-16 на ТУ- София-2019 г.
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APPLICATION OF THE SOCIOMETRIC METHOD IN CLASSROOM MANAGEMENT
Desislava Parusheva
Abstract:
Classroom management is a long, organizational and student-involving process. Responsible for
planning, coordinating and guiding the learning process is the teacher, and this is what defines
him as a "class manager". He must be able to motivate and engage students, due to this fact it is
necessary to have the necessary tools, training, and specialized knowledge in the field of working with children, their education and upbringing.
The article considers the application of the sociometric method as a tool for diagnosing intragroup relationships in the class as a community. The aim of the research is to optimize the
management of the classroom among the different children in the primary school through the
obtained data.
Keywords: sociometry, sociogram, sociomatrix, intragroup relations

ПРИЛОЖЕНИЕ НА СОЦИОМЕТРИЧНИЯ МЕТОД ПРИ УПРАВЛЕНИЕТО НА КЛАСНАТА СТАЯ
Десислава Парушева
Анотация
Управлението на класната стая представлява продължителен, организационен и въвличащ учениците процес. Отговорен за планирането, координирането и ръководството
на учебните процеси е учителят, и именно това го определя като „мениджър на класа”. Той трябва да умее да мотивира и ангажира учениците, поради този факт е необходимо да разполага с нужния инструментариум, професионална подготовка, както и
специализирани познания в областта на работата с деца, тяхното обучение и възпитание.
В статията се разглежда приложението на социометричния метод като инструмент
за диагностициране на вътрешногруповите взаимоотношения в класа като общност.
Целта на изследването е чрез получените данни да се оптимизира управлението на
класната стая сред различните деца в началното училище.
Ключови думи: социометрия, социограма, социоматрица, вътрешногрупови отношения
ВЪВЕДЕНИЕ
Класните стаи на всеки педагогически специалист са изпъстрени с различни по етнос, произход и нужди деца. Предизвикателствата пред повечето учители са класове с разлики в предметни
знания на деца от една и съща възраст, липса на базисни умения за реализация в 21. век. Контекстите на голяма част от класовете са сходни – в тях получават образованието си деца, които: принадлежат към различни етнокултурни общности; са в риск от отпадане от училище; са подложени
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на тормоз и агресия; не владеят на достатъчно добро ниво български език; имат специални образователни потребности, са с изявени дарби и др.
Отговорността за преодоляването на тези различия носи учителят, който има възможност да
експериментира чрез използването на разнообразни методи и инструменти.
Социометрията се използва като средство за активно управление на груповите дейности при
изследване на институционални малки групи, екипи за работа в екстремни (и близки до екстремни) условия, а също и когато естеството на емоционалните връзки оказва значително влияние върху резултатите от съвместните дейности. [4]
Социометричните методи се характеризират с ограничения в приложението: могат да се
прилагат само в рамките на анализа на структурата на взаимоотношенията в малки групи, които са
достатъчно установени и имат опит в съвместни дейности от поне шест месеца. Получените данни
не могат да се считат за пълна картина на вътрешногруповите отношения; тя е ограничена до избрани критерии. Необходимо е да се допълнят данните с други методи за събиране на информация,
особено при разработването на практически препоръки.[1]
Особено внимание се обръща на предварително запознаване с групата, точно определяне на
социометричните критерии, разработване на адекватни инструменти, избор на форми за обработка
(социограми, социоматрици) и анализ на информацията (социометрични индекси).
Малка (контактна) група (обект на социометрично проучване) е социална група, чиито членове са в стабилно пряко взаимодействие помежду си. [3]
Предмет на социометричните изследвания e социометричната структура на групата и социометричния статус на отделните членове на групата.
Социометричният критерий е конкретна материална ситуация (реална или предполагаема),
представена на респондента като основа за избор или отхвърляне на други членове на групата като партньори в съвместни дейности. Социометричните критерии се формулират под формата на
въпроси, отговорите на които служат като основа за установяване структурата на взаимоотношенията. Социометричните критерии могат да се прилагат под формата на тестове.
Социометричната карта (въпросник, анкета) е методологичен инструмент за събиране на
информация в социометрично проучване.
Социоматрицата е таблица, с която се анализират резултатите от социометрично проучване.
Показателят, използван за количествено определяне на връзката в групата и състоянието на
отделните членове на групата; изчислени въз основа на данни от социометрични проучвания, се
нарича социометричен индекс. Взаимоотношения в рамките на групата се отразяват графично в
социограма, създадена въз основа на социометрично проучване. [2]
ЕТАПИ И ПРОЦЕДУРИ НА СОЦИОМЕТРИЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ
Съществуват три фази със съответните процедури. В настоящата статия ще бъдат описани
само тези, свързани с конкретното изследване. По време на подготвителната фаза е разработена
социометрична програма за проучване; формулирани са социометричните критерии. Съставени са
инструкции за респондентите. Оперативната фаза на събиране на данни се състои от информиране
на респондентите за правилата за участие в социометрично проучване, правилата за попълване на
социометрична карта; събиране на социометрични карти за проверка на правилността на тяхното
попълване; първоначална обработка на социометрични карти, съставяне на обобщаващи таблици.
По време на третия етап – този на обработка и анализ на данните - са съставени социоматрици на изследваните групи според избраните социометрични критерии; изчислени са индивидуалните социометрични индекси. За да се изясни позицията на всеки индивид в системата на групови
взаимни оценки, е съставена социограма (карта на груповата диференциация). Тази карта се състои от четири концентрично подредени кръга. В първия кръг са субектите, получили максималния
брой възможности за избор, във втория - броят на избора, който надвишава средната стойност, в
третия - броят на избора под средната стойност, в четвъртия кръг влизат членове на групата, които
не са получили нито един избор.
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Анализ на социограмата показва, че лица, разположени в първия и втория кръг заемат благоприятно положение в групата, а тези, които са в третия и особено в четвъртия кръг, са в неблагоприятно положение. Следователно, колкото по-близо до центъра на кръга се намира член на
групата, толкова по-високо е положителното му състояние и обратно. На картата на групова диференциация, ако бъдат маркирани взаимни избори, ще се появи тенденция за разделяне на микрогрупи. Невъзможно е да се каже еднозначно, че това са микрогрупи на групата, тъй като тук не
се вземат предвид всички вътрешни отношения в нея. За това е необходимо да се проведе специално организирано социометрично проучване или да се изгради матрица на взаимните избори (в
идеалния случай - корелационна матрица). [2]
ПРАКТИЧЕСКО ПРИЛОЖЕНИЕ НА СОЦИОМЕТРИЧНИТЕ МЕТОДИ
През учебната 2019/2020 година проведох изследване в класната стая, целящо да бъдат диагностицирани личностните взаимоотношения между учениците в групата, да се установи равнището на социална подкрепа, която всяко дете получава от връстниците си в класа. Изследването обхвана 21 деца на възраст 9-10 години от трети клас в ОУ „Найден Геров” – с. Гавраилово, общ.
Сливен. От тях 10 са момичета, останалите са момчета. Учениците живеят в две населени места,
всички са от ромски произход, едно от тях е диагностицирано със СОП.
Критериите за оценка са съобразени с основните параметри на личностните взаимоотношения и на социалната подкрепа. Използвана е кратка анкета, целяща да разкрие емоционалносоциалните и работните отношения на учениците, както и лидерите в класа. Резултатите от анкетата са нанесени в социометрична матрица, след което е изработена социограма, показваща нагледно мястото на всеки ученик в класа, съгласно изброените по-горе показатели.
Първите два въпроса (1.Ако ти се наложи да се преместиш в ново училище, кои от твоите
съученици в класа ще вземеш със себе си? Моля, напиши имената на трима съученици! и 2.Посочи
имената на трима от твоите съученици, които НЕ би взел в новото училище.) са свързани със
социално-емоционалните връзки в групата, като първият е за положителните взаимоотношения, а
вторият разкрива отрицателните. Въпроси 3. и 4. (Кого от твоите съученици би помолил да ти
помогне с проект или домашна работа? Кого НЕ би помолил да ти помогне с проект или домашна работа?) се отнасят за разкриване на работните връзки в класа, като първият от двата е с положителна оценка, вторият с отрицателна. Последните два въпроса от анкетата (5.Кой от съучениците ти би изпълнил най-добре ролята на лидер/отговорник/организатор? 6.Кой би се затруднил да бъде лидер/отговорник/организатор?) разкриват лидерските позиции в класа – положителни и отрицателни.
Броят на въпросите в анкетата и тяхното формулиране са съобразени с възрастта на респондентите. За целите на анализиране на данните, анкетата не е анонимна, участниците са предварително инструктирани с целта ѝ, в каква последователност да посочват изборите си и необходимостта от записването на конкретно име, а не на обобщено название „всички” или „никой”. Времето на провеждане на анкетата е един учебен час.
РЕЗУЛТАТИ ОТ СОЦИОМЕТРИЧНОТО ИЗСЛЕДВАНЕ:
След провеждането на социометричната анкета, резултатите са въведени в таблица, за да
може да бъде анализирано количественото измерение – възможност, която дава тази методика.
Количествените резултати са пресъздадени визуално в социограма, с цел визуализиране на статута
на учениците в класа като общност, съгласно съответните критерии.
Критерий №1 – емоционално-социални връзки в общността (социограма 1):
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Фиг.1. Социограма 1
За улесняване на визуализирането, момичетата са разположени вляво, а момчетата – вдясно
на социограмата, използвани са и различни символи за обозначаване на пола.
Децата, разположени в най-външния кръг (групата на изолираните или аутсайдерите) са пет
на брой. Тази статистика е тревожна, защото представляват 24% от класа. Десет на брой (48%)
техни съученици се намират в по-вътрешния кръг (групата, към която останалите са безразлични).
Едва пет от децата (21%) се намират по-близо до центъра в т.нар. група на приеманите или харесваните. Само един ученик е в централния кръг – групата на „звездите”. Интересно е, че въпросното дете контактува с малък кръг свои съученици, но в същото време рядко взема отношение в
конфликтни ситуации.
Критерий №2 – изследване на лидерските взаимоотношения в класа като общност. Социограма 2 е съставена с цел да разграничи приятелските от лидерските взаимоотношения и да
проследи тяхната динамика. Ясно се вижда, че съществуват двама лидери в „звездната” група.
Единият от тях е момиче, посочено като аутсайдер в емоционално-социалните отношения, а другият е от групата на момчетата, отнесен към децата, към които останалите са безралични по предходния критерий. Непосредствено след тях в групата на предпочитаните е едно момиче (5%). Нито харесвани, нито нехаресвани са единадесет техни съученици, представляващи 52% от класа.
33% от учениците са в групата на изолираните. Приема се, че за група от двадесет и един третокласници броят на посочените лидери е приемлив. Тук факторите степен на усвоено предметно
знание, анагажираност в учебния процес и интереси не влияят на направените избори.

Фиг.2. Социограма 2
Последният критерий има за цел да разкрие работните връзки в общността – социограма 3:
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Фиг. 3. Социограма 3
Членовете на класа, с които останалите не биха работили заедно са 11 човека – 52% от общността (посочени в групата на изолираните). Шест деца (29%) принадлежат към групата на безразличните. Харесвани са 14% от учениците, а в центъра се намира само едно дете. Това е друг
ученик, различен от посочваните до момента като „звезди”, който е с най-висок процент предметни знания в класа. Динамични са вътрешногруповите взаимоотношения в изследваната класна
стая. По различните критерии, учениците посочват различни фаворити, докато някои от съучениците им не променят позицията си по време на цялото изследване. Постоянно посочвани като деца, към които останалите са безразлични са три момчета (14%). Това е тревожна тенденция – три
момчета и едно момиче са аутсайдери и по трите зададения критерия, което означава, че трябва да
се работи върху приобщаването им към класа.
ИЗВОДИ И ПРЕПОРЪКИ
В процеса на провеждане на изследването се открои нуждата периодично да се проследяват
процесите в класа като общност чрез селектирани инструменти. Това спомага и за проследяване
напредъка по поставените цели за приобщаване на всички членове на общността.
Необходимо е създаването на положителен микроклимат в класната стая, както и среда за
утвърждаване на отношенията на доверие, сигурност, толерантност и подкрепа.
Насърчаването за екипна работа е следващата препоръка – почти всяка дейност в класната
стая може да се адаптира за работа в екип. При използването на дейности за работа в екип да се
спазват следните изисквания:
- точни инструкции;
- ясни правила и цели;
- подходящо пространство/среда;
- подходящи предмети, инструменти, оборудване.
От изключително важно значение е да бъдат провеждани консултации с родителите/настойниците и други членове на общността с цел да се разкрият нови гледни точки към процесите в класната стая и изграждане на нови взаимоотношения със семействата на всички деца, основани на доверие и сътрудничество.
Всички заинтересовани страни своевременно трябва да бъдат информирани за напредъка чрез общи срещи, бюлетини, обучения, информационни събития, интернет страници.
Необходими са по-всеобхватни обучения на учители, отнасящи се до процесите в класната
стая, за да усвоят практически умения за работа, както и популяризиране на добри практики, повишаващи информираността на учители, родители, специалисти.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
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Социометрията дава лична информация за живота на групата, за дълбочината на емоционалните отношения и процеси. Те могат пряко да не бъдат проявявани в дейността, в конкретните
постъпки и в откритите реакции на учениците. Но предопределят състоянието на членовете на
групата: тяхното самочувствие, творческа активност, ангажираност към учебния процес и постигнатите резултати.
Много от особеностите на груповата структура са важни и диагностично-значими от гледна
точка на поведението и стила на общуване на учениците помежду си и с преподавателя. Чрез разбирането за груповите и индивидуалните особености могат деликатно и успешно да бъдат изградени отношенията с децата, да се предотвратят и преодолеят конфликти и да се създаде безопасна
и сигурна среда за развиване на потенциала на учениците.
Изолацията на член в който и да било колектив може да се дължи на съзнателен избор, стил
на социално поведение, или семеен сценарий. Ето защо, след като бъде диагностициран ученик с
непопулярен статус, може да се анализират причините и да се проведат дейности от допълнителна
или обща подкрепа, с цел преодоляване на обучителните и личностните затрудения.
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ASSESSMENT OF SOFTWARE TECHNOLOGIES FOR INFORMATION
SYSTEM DEVELOPMENT
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“No programming language is perfect. There is not even a single best language; there are only
languages well suited or perhaps poorly suited for particular purposes.”
Herbert Mayer
Abstract:
This article provides a short review of some of the main stages in choosing software technologies for information system development. A short comparison of the most common programming languages by some of their features has been made.
Keywords: choice of software technologies, information systems, development of information
system, programming languages.

ИЗБОР НА СОФТУЕРНИ ТЕХНОЛОГИИ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА
ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА
Ваньо ИВАНОВ1, Ралена ДИМИТРОВА2
e-mail: vanyo_ivanov@tu-sofia.bg1; ralena.dimitrova@gmail.com2
ТУ-София, ИПФ Сливен
„Няма перфектен програмен език. Дори няма език, който да е добър; има само езици,
които са добре пригодени или може би не са подходящи за конкретни цели.“
Хърбърт Майер
Анотация:
В настоящата статия са разгледани някои от основните етапи при избор на софтуерни технологии за разработване на информационна система. Направенo е кратко
сравнение на едни от най-разпространените езици за програмиране по някои критерии.
Ключови думи: избор на софтуерни технологии, информационна система, разработка
на информационна система, езици за програмиране.
УВОД
Неусетно технологиите се превърнаха в част от нашия живот. Всеки има достъп до смартфон, таблет, компютър и т.н., като използвайки набор от софтуерни продукти, си взаимодейства с
тях и извършва своята ежедневна дейност. Проблема за качеството на програмните продукти, които използваме всеки ден е актуален. За да бъдат полезни и ефективни, да работят с очакваната от
потребителите производителност, да бъдат достъпни и лесни за използване (user-friendly), е нужно
да бъдат разработени на подходящи софтуерни технологии.
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Изборът на софтуерна технология е сравнително трудна задача, като се вземе предвид тяхното изобилие, специфика и област на приложение. Когато възникне конкретен проблем (задача
или дейност), който трябва да бъде автоматизиран е необходимо да бъде избрана на найподходящата технология за негововото реализиране. В частност в настоящата статия, ще бъде разгледан избора при разработването на информационни системи.
„Под информационна система (ИС) се разбира обикновено автоматизирана система, предназначена за създаване, съхранение, актуализиране и представяне на информацията във вид, удобен за потребителя.“[1]
За да бъде направен избор, и да стартира етапа на разработване на ИС, е необходимо предварително да бъдат формирани изискванията към нея, да се изследва предметната ѝ област, да се
извърши анализ на процесите и реализируемостта. След извършването на анализа, следва проектирането на системата. Този етап включва моделиране на данните, проектиране на процесите и
разработка архитектурата на ИС.
Операционни
системи
Системно
администриране

Драйвъри за
устройства
Системни
инструменти

Системен
(System)

Програмни езици

Транслатори

Софтуер

I. СОФТУЕР
Софтуерът (програмно осигуряване)
представлява колекция от компютърни
програми и свързани данни, които предоставят инструкции на компютъра за
изпълняване на определени задачи. Софтуерът е интерфейса между потребителя
и компютъра. Различните видове софтуер
са показани на фиг. 1.

Софтуер за
разработка

Свързващ редактор
(Linker)
Зареждащи

(Loader)
Презентации
II. СОФТУЕРНИ ТЕХНОЛОГИИ
Езиците за програмиране, могат да
Общо
бъдат разделени на две основни категопредназначение
Редактор на текст,
рии, в зависимост от нивото им на абстизображнеия и т.н.
Приложен
(Application)
ракция спрямо хардуера:
Система за
резервации
Специално
- Езици от ниско ниво (low level);
предназначение
Счетоводен софтуер и
o Машинен език (машинен код);
т.н.
o Асемблер (Assembly).
- Езици от средно ниво (middle level) –
Фиг. 1 Видове софтуер
в някои класификации това ниво
липсва, но е важно да бъде споменато. То си взаимодейства с абстрактния слой на
компютърната система и служи като „мост“ между слоя за управление на хардуера и
програмния слой. Такъв език за програмиране е езикът C или както е посочено в някои
класификации и езикът C++, който представлява разширение на езика C;
- Езици от високо ниво (high level).
В зависимост начина по който се транслират:

o Компилируеми (compiled);
o Интерпретируем (interpreted).
В зависимост от програмната им парадигма:
o Декларативни: функционални, логически, за бази данни;
o Императивни: процедурни, обектно-ориентирани.
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Фиг. 2 Езици за програмиране – видове и нива на абстракция спрямо хардуера
Другата особеност, която се наблюдава при езиците за програмиране е, че „машиннонезависимите езици са езиците от високо ниво“[2] и обратно. Тоест, колкото по-голямо ниво на
абстракция имаме спрямо хардуера, толкова по-голяма независимост имаме от него. Разбира се,
това има и своите недостатъци, като например по-ниска производителност, скорост при изпълнение и т.н.
Според [4] софтуерните технологии се използват за различни цели и за създаването на различни видове софтуер. В зависимост от областта им на приложение, могат да бъдат разгледани
като:
 Технологии за потребителски интерфейс (front-end): например HTML, CSS, JavaScript;
 Технологии за работа с данни (back-end): бази данни и SQL, ORM технологии, уеб услуги и
REST;
 Технологии за сървърно програмиране (server-side): C#, Java, PHP, Python;
 Други технологии и платформи: мобилни платформи, cloud технологии, операционни
системи, вградени системи, езици от по-ниско ниво като C и C++.
III. ЕТАПИ ПРИ СЪЗДАВАНЕТО НА СОФТУЕР
Аналогично на всяка друга дейност, и при създаването на софтуер има определен процес, който се
следва. Етапите са следните:
 Изисквания – определя се целта на софтуера, който предстои да бъде разработен, различните
спецификации и изисквания към функционалността му;
 Дизайн – планиране на софтуерното решение, както и архитектура на програмния код;
 Програмна реализация – подразбира се създаването на софтуера и основна проверка на качеството;
 Тестване – компонентно тестване (unit testing) и интеграционно тестване или изпълнение на
програмата (приложението) с цел откриване на грешки при софтуерното изпълнение (bugs);
 Дебъгване (debugging) – методически процес по намиране и намаляване броя на софтуерни
грешки;
 Имплементиране – внедряване на вече готовото софтуерното решение, за да може да бъде
използвано според първоначалните цели и идеи;
 Поддръжка – след като софтуерът е внедрен, важно е той да бъде поддържан – да се отстраняват появили се грешки и проблеми, да се оптимизира и подобрява.
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IV. СРАВНЕНИЕ НА НЯКОИ СОФТУЕРНИ ТЕХНОЛОГИИ
В таблица 1 са сравнени най-популярните езици за програмиране, като част от данните са базирани на информация публикувана от Rosetta Code [3]. Много често софтуерните технологии
биват комбинирани, с цел допълване на тяхната функционалност.

Език

Стандартизиран

Парадигма

Тип проверка
(по време на
изпълнение /
компилиране)

Система за
почистване
на паметта
(garbage
collector)

Типизиране

Сигурност
на типовете данни
(type safety)

слабо

сигурен

динамично

Да

строго

сигурен

статично

Постижения при
проектиране

Год.

Web разработка

Гъвкав, динамичен

1995

Да

Приложения

Лесна преносимост между различни платформи.

1995

Простота, Четимост, Модулярност

1991

императивен, обектноориентиран, функционален, рефлексивен
императивен, обектноориентиран, шаблонен
рефлексивен
императивен, обектноориентиран, функционален, aspect-oriented,
рефлексивен
императивен, обектноориентиран, рефлексивен

Да,
ECMAScript
standard
Да,
Java SE
Specifications

Ruby

Интерпретируем,
императивен, обектноориентиран, функционален, рефлексивен

C#

императивен, обектноориентиран, шаблоДа,
нен, рефлексивен,
ECMA, ISO
функционален, eventdriven

Go

Функционален, императивен, обектноориентиран

Не

строго

сигурен

статично

Да

Swift

императивен, обектноНе
ориентиран, шаблонен

строго

сигурен

статично

Частичен
(Reference
counting)

JavaScript

Java

Python

PHP

Област на
приложение

Не

строго

сигурен

динамично

Да

Приложения,
Machine
learning, AI,
Scripting

Не

слабо

несигурен

динамично

Да

Web приложения, CLI

Устойчивост,
Простота, Гъвкавост

1995

Да,
JIS X 3017
(2011), ISO/IEC
30170 (2012)

строго

поддържа
duck typing

динамично

Да

Приложения,
Scripting

Изразителност,
Четимост

1995

строго

сигурен
(позволява
и несигурен)

статично, динамично (в конкретни случаи)

Да

Приложения

Бърза разработка
на приложения

2001

Четимост

2009

Съвместимост с
Objective-C

2014

Системно
програмиране, Вградени
системи

Ниско ниво на
достъп, Минимални ограничения

1972

Приложения,
Системно
програмиране

Абстракция,
Ефективност,
Съвместимост

1985

Да,
ANSI C89, ISO
C90/C99

C

императивен

C++

Да,
императивен, обектноISO
ориентиран, шаблонен
C++98/C++11

слабо

несигурен

статично

Опционален
(чрез външни
инструменти)

строго

сигурен
(позволява
и несигурен)

статично, динамично

Опционален
(чрез външни
инструменти)

Системно
програмиране, Аудио и
видео обработка
Приложения
за iOS, MacOS, Linux

Табл. 1 Сравнение на най-популярните езици за програмиране.
1. Сравнение по данни от GitHub
Според данни [5] снети от GitHub (услуга с уеб базиран графичен интерфейс за съхраняване
на проекти на Microsoft), към второто тримесечие на 2020 г., можем да подредим топ 10 от софтуерните технологии, на база на изброените във фиг. 3 критерии, във възходящ ред:
1. JavaScript
2. Java
3. Python
4. CSS

5. PHP
6. Ruby
7. C++
8. C

9. Shell
10. C#
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От тези технологии, за разработване на ИС, можем да изключим C, C++ и Shell, защото не са
подходящи за поставената цел. Можем да изключим и CSS, защото е език за описание на стилове
на потребителския интерфейс (front-end), и не може да бъде използван самостоятелно за разработване на ИС и сравнен с останалите езици за програмиране. На фиг. 3 са показани останалите 6
програмни технологии, които са подходящи.
12.00
10.00
8.00
6.00
4.00
2.00
0.00

Javascript

Java

Python

PHP

Ruby

C#

Активни проекти
(Active repositories) [млн.]

0.32

0.22

0.16

0.14

0.13

0.06

Публикувания до момента
(Total pushes) [млн.]

3.46

2.32

1.65

1.39

1.11

0.56

Публикации към проект
(Pushes per repository)

10.69

10.43

10.03

10.03

8.33

9.96

Нов fork към проект
(New forks per repository)

3.87

3.48

2.87

2.78

2.86

3.04

Докладвани проблеми към проект
(Opened issues per repository)

6.10

6.67

6.32

5.87

5.17

6.83

Нови преглеждания на проект
(New watches per repository)

9.66

6.24

5.72

4.76

5.92

4.78

Фиг. 3 Сравнение на програмни езици по данни от https://githut.info/
2. Сравнение по данни от Tiobe
Tiobe е компания, чиято главна
дейност е измерване качеството на
софтуерния код. Tiobe programming community index [6] е индикатор за популярността на програмните езици, който се обновява веднъж
месечно. Оценката е на база брой
квалифицирани инженери по света,
предлагани курсове и други критерии. Популярни търсачки като Bing,
Yahoo, Baidu, Amazon, YouTube и
др. се използват за изчисляване на
тези оценки.
3. Сравнение по бързодействие
И като последен критерий, но не по-маловажен от останалите посочени до момента, ще бъде
сравнено бързодействието на програмните езици при решаването на конкретен проблем. За получаване на експериментални данни, е използван метода за изчисляване на π x пъти по формулата
на Лайбниц. Използван е проекта с отворен код в GitHub на niklas-heer/speed comparison [7], [8].
Бързодействието е относителна величина. Не е изключено при възлагане на друга задача,
показаните резултати на фиг. 4, да се различават значително.
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Фиг. 4 Сравнение на скоростта на различни програмни езици. Метод: изчисляване на π x пъти.
Точността на получените отговори при изчисляването варира от 67-75%.
4. Сравнение по данни от Google Trends
Google Trends (тенденции) [9] е уебсайт от Google, който анализира популярността на водещите заявки за търсене чрез Google, в различни региони. Уебсайтът анализира данните и сравнява обема на търсене на разнообразни заявки във времето. Данните към юли 2020 за популярност
на програмни езици изглежда така:
1. Python
3. JavaScript
5. C#
2. Java
4. PHP
6. C/C++
Както вече беше споменато косвено няколко пъти, неделима част от всяка информационна
система е базата от данни. На етапа на проектиране на ИС, при разработването на нейната архитектура, трябва да бъде направен избор за вид и тип база от данни. Популярността на базите данни
към м. юли 2020 г., изглеждат така:
1. Oracle
3. SQL Server
5. PostgreSQL
2. MySQL
4. Microsoft Access
6. MongoDB
ИЗВОД:
За да бъде направен най-подходящия избор на софтуерни технологии за разработване на ИС,
трябва да бъдат наблюдавани световните тенденции по определени критерии:
 Предназначението на софтуерната технология е без съмнение най-важния критерии при
избор. Без достатъчни предварителни проучвания за наличните технологии към текущия
момент, правилен избор трудно може да бъде направен. Причината за това е бързия темп на
развитие и увеличаваща се функционалност, при по-голяма част от технологиите.
 Популярността базирана на брой написани проекти на конкретна програмна технология,
може да бъде предпоставка за по-добра поддръжка и технологичен напредък, както и по-добра
обезпеченост с документация на програмната технология. Причината за това е числеността на
екипа от програмисти, които работят по възникващите в процеса на работа проблеми за
решаване. Голямата общност предполага и по-добра комуникация между разработчиците.
 Популярността базирана на по-голям брой търсения, не може да бъде обективен критерии
за избор на софтуерна технология, защото причините за това могат да бъдат от различно
естество.
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Бързодействието е критерий, който е от съществена значимост, но не бива да бъде водещ. То
обикновено не оправдава липсваща функционалност, удължено време за разработка,
респективно икономическата себестойност на крайния продукт и последващата поддръжка.

Съблюдаването на посочените по-горе критерии е добър подход при избор, но не претендира
за изчерпателност. От голяма значимост е след имплементирането на ИС, тя да бъде оптимизирана периодично и привеждана в съответствие с новите изменения от гледна точка на софтуерно
обезпечаване, действащата нормативна уредба и постоянно изменящите се изисквания към нея, за
задоволяване на специфичните потребности на крайните потребители.
Тези критерии могат да послужат при: избор на софтуерна технология за изучаване, изграждане на нов проект. Също и като насока за професионално ориентиране на бъдещи софтуерни
инженери.
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THE LEARNING PROCESS AS AN INFORMATION SPACE AND THE INFLUENCE OF INFORMATION TECHNOLOGIES ON ITS COMMUNICATIONAL
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Abstract:
The paper presents the changes that have taken place in the communicational processes and
the shift of the center of the information circulating in the learning process because of the
implementation of information technologies in education.
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space, information activities, communication process.

УЧЕБНИЯТ ПРОЦЕС КАТО ИНФОРМАЦИОННО ПРОСТРАНСТВО И
ВЛИЯНИЕТО НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ ВЪРХУ
КОМУНИКАЦИОННИТЕ ПРОЦЕСИ В НЕГО
Димитър Д. ДИМИТРОВ
ИПФ – Сливен, ТУ – София
e-mail: threed@abv.bg
Анотация:
Докладът представя настъпилите промените в комуникационните процеси и изместването на центъра на циркулиращата в учебния процес информация в следствие на
внедряването на информационните технологии в обучението.
Ключови думи: информационни технологии, учебен процес, форми на обучение, информационно пространство, информационни дейности, комуникационен процес.
УВОД
С усъвършенстването на информационните и комуникационни технологии (ИКТ) и появата
на Световната уеб мрежа (World Wide Web) реализирането на информационната дейност се превръща в глобално явление. Появява се и терминът „информационно общество“, което, според допълнителната разпоредба към постановление на Министерски съвет, бива определено като „общество с качествено нова структура, организация и обществено отношение, основани на глобалния достъп и използване на информационни и комуникационни мрежи и услуги без национални,
географски или други ограничения за обмен на информация, научни, духовни, културни и други
постижения“[1] . Именно задълбочаването на глобализационните процеси и развитието на ИКТ
пораждат необходимостта от по-квалифицирани кадри в различни сфери на съвременното общество като икономика, политика, култура, образование и т.н., така че те да отговорят адекватно на
динамично променящата се действителност. За тази цел е нужно да се обърне особено внимание
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на образованието, тъй като неговата основна функция е да подготви добре квалифицирани кадри
от една страна, но от друга – трябва да реагира достатъчно бързо на непрекъснато променящия се
свят като се адаптира към нуждите на пазара на труда и интегрира в себе си новите технологии,
както в организационната си дейност, така и в процеса на обучение. Това разкрива пред образователната система много нови възможност, но и я изправят пред редица проблеми.
Целта на настоящия доклад е да представи развитието в учебния процес като акцентира върху настъпилите промени в начина на комуникация в неговото пространство на циркулираща информация под въздействието на развиващите се съвременни технологии.
ПРОМЯНА НА МОДЕЛА НА КОМУНИКАЦИЯ В УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС
По дефиниция обучението е „системно преподаване на знания и умения в някаква област“[2]. Това определение отговаря на класическата форма на обучение(фиг.1.). Електронното обучение допълва дефиницията с добавянето на информационните технологии към учебните процеси като помощно средство за системно
преподаване и усвояване на знания
(фиг.2.), а дистанционното разширява ролята на ИТ и ги превръща в посредник
(мост) за комуникация между преподавател
и обучаеми, но запазва и полезността им в
полза на знанието(фиг.3.).
Фиг. 1. Модел на комуникация
В класическата си форма „лице в лив класическата форма на
це“ съществува като форма на общуване
учебния процес.
между преподавател и реципиенти (обучаеми) и според Л. Десев такава форма на общуване представлява системата на социалната комуникация, която „включва участници в
комуникационния процес (комуникатор и реципиент), канали и средства
за установяване и поддържане на
контакти между тях, сигнали, съобщения, информация, съдържаща
мисли, чувства, желания, които се
предават чрез символи (език за кодиране) и се приемат (декодират) по
съответен начин; обратна връзка за
ефекта от функционирането на системата“[3]. Това предполага комуникацията между преподавател и обучаеми да протича пряко чрез речево и
текстово общуване и на база сетивните възприятия в процеса на комуникация (фиг.1.).
Информационното общество и
Фиг.2. Модел на комуникация в учебсвързаните с него информационни
ния процес с използване на ИТ.
технологии оказват влияние върху
процесите на комуникация в обучеISSN: 1311 2864, volume 35 (1), 2020
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нието и променят класическия модел на комуникация и усвояване на информация в нов, който
взаимодейства с информационно-технологичните средства, подпомагащи обучението (фиг.2.).
Моделът на комуникация се допълва от ИТ, които започват да играят активна роля в него.
Използването на съвременните технологии позволява и физическа независимост при преподаване – дистанционно обучение (фиг.3.). За него има различни дефиниции. Според Уилис и Дикинсън „дистанционно обучение имаме когато преподавателят и обучаващите се са отделени физически и когато технологиите (звук, картина, печатни средства и др.), често пъти в съчетание с
директно общуване, се използват за осъществяване на връзка между двете страни“[4]. Дан Милке
го определя като „метод на обучение, при който учащият физически е отделен от преподавателя и
учебното заведение“[5]. Това предполага, че съвременните технологии заемат основополагаща
роля за протичане на учебния процес в дистанционната му форма (фиг.3.).

Фиг.3. Модел на комуникация в дистанционния учебен процес.
ПРОМЯНА НА ИНФОРМАЦИОННОТО ПРОСТРАНСТВО НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС
Класическата форма на учебния процес представлява естествено формирано информационно
пространство (фиг.4.), в което циркулира нужната за обучението информация и информационните
дейности, които са необходими за нейното обработване. То притежава информационна инфраструктура и ресурси. Информационната инфраструктура, която обезпечава функционирането и развитието му, се определя от каналите на комуникация между преподавателя и обучаемите. Информационните ресурси представляват учебните пособия като учебници, помагала, текстове, макети, табла и т.н. А информационното взаимодействието между елементите на това информационно пространство се осъществява чрез общуването на езиково, символно и емоционално ниво
или чрез сетивните възприятия.
Използването на информационно-технологични средства в обучението допълва информационното пространство, показано на фиг. 4, като добавя към ресурсите и инфрастуктурата в него
информационните технологии.
Промяна в центъра на естествено формираното информационно пространство на учебния
процес наблюдаваме при дистанционна форма на обучение (фиг.5.).
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Тук информационното пространство, в
което циркулира нужната за придобиване на
знания, умения и компетентности информация и придружаващите я информационни
дейности, представлява настолно или уеб
приложение
(образователен
софтуер)
(фиг.5.), което комуникира с потребителите
чрез GUI (graphic user interface). Участниците в учебният процес (преподаватели и обучаеми) могат да се включат към това информационно пространство като в повечето
случаи е необходимо да използват потребителско име и парола или идентификационен
номер. Такива образователни системи изискват и различни нива на автентификация
като потвърждаване на учебни заведения,
преподаватели и ученици. Необходимо е и
техническо обезпечение като в повечето
случаи потребителите е необходимо да имат
персонален компютър и интернет.

Фиг.5. Учебният процес като информационно пространство при дистанционна форма на
обучение.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Внедряването на информационните технологии в процесите на обучение променят моделите
на комуникация и изместват информационното пространство, в което циркулира учебната информация. Това предполага нуждата от подготвени за използване на съвременните технологии преподаватели.
Във връзка с това можем да обобщим, че учебният процес в информационното общество
представлява форма на обучение, интегрирала в себе си съвременните информационни технологии според нуждите и целите на преподаване, който процес изисква информационните дейности
по разпространение, обработка и достъп на информация да бъдат подплатени с нужните дигитални компетентности.

REFERENCES
[1] Decree of the Council of Ministers №40, State Newspaper, 24 February 1998, issue. 22, p. 14.
[2] BAS-Institute for Bulgarian Language (2002). Dictionary of the Bulgarian language. Academic
ed. "Prof. Marin Drinov ”- ET“ EMAS ”. Sofia.
[3] Desev, L. (2008). Dictionary of Psychology, 5 ed. and ext. ed., Sofia: Ed. Bulgarika, pp. 207 209.
[4] Willis B., Dickinson J. (1997). Distance education and the World Wide Web, in B. H. Khan
Web-Based Instruction, Educational Technology Publications, Englewood Cliffs.
[5] Mielke D. (1999). Effective Teaching in Distance Education, Washington DC, Sponsor: Office
of Educational Research and Improvement (ED).

ISSN: 1311 2864, volume 35 (1), 2020

Union of scientists in Bulgaria - branch Sliven

ISSN: 1311 2864, том 35 (1), 2020

Съюз на учените в България - клон Сливен

Известия на
Съюза на учените
Сливен, том 35 (1), 2020

152

Announcements of
Union of Scientists
Sliven, vol. 35 (1), 2020

Natural sciences
FACTORS INFLUENCING INFORMATION IN THE LEARNING PROCESS
Dimitar D. DIMITROV1, Gabriela N. ATANASOVA2
Faculty of Engineering and Pedagogy – Sliven, Technical University – Sofia
e-mails: threed@abv.bg1, gabito___@abv.bg2
Abstract:
This article presents a study related to the main factors that influence the exchange of information to increase the motivation of learners. Research interest is focused on the current issue of the impact of nonverbal symbolic in the learning process and how the use of it affects
the motivation to learn by providing information in an accessible and easy way to perceive.
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ФАКТОРИ, ВЛИЯЕЩИ ВЪРХУ ИНФОРМАЦИЯТА В УЧЕБНИЯ
ПРОЦЕС
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ИПФ – Сливен, ТУ – София
e-mails: threed@abv.bg1, gabito___@abv.bg2
Анотация:
Настоящата статия представя изследване свързано с основните фактори, които
оказват влияние върху обмена на информация за повишаване мотивацията на обучаемите. Изследователският интерес е насочен към актуалния въпрос за влияние на невербалната символика в процеса на обучение и как използването на това повлиява върху мотивацията за учене, като предоставя информацията по достъпен и лесен начин
за възприятие.
Ключови думи: информация, обучение, учебен процес, информационна дейност.
УВОД
Учебният процес е сложен и многопластов. Във фундамента на неговото съществуване е обмена на информация с цел усвояване на знания, умения и компетентности чрез нужните за целта
информационни дейности.
Под информационна дейност в обучението можем да разбираме процесите, свързани с обработка, разпространение и достъп на информация, което кореспондира с определението, че „информационната дейност е дейност по събиране, обработване, систематизиране, съхраняване, използване и предоставяне на информация…“[1]. Осъществяването на тези информационни дейности включва процеси, които изискват взаимодействие и перцепция (сетивно възприятие). Те са неизменна част от процеса на учебната комуникация, която според Л. Десев „включва участници в
комуникационния процес (комуникатор и реципиент), канали и средства за установяване и поддържане на контакти между тях, сигнали, съобщения, информация, съдържаща мисли, чувства,
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желания, които се предават чрез символи (език за кодиране) и се приемат (декодират) по съответен начин; обратна връзка за ефекта от функционирането на системата“[2].
Това предполага, че факторите, които оказват влияние върху учебния процес, са пряко или
косвено свързани с влиянието върху потока на информация в него, което потвърждава тяхната
полезност или вреда в полза на преподаването и усвояването на информацията в процеса на обучение.
Целта на настоящия доклад е да разгледа някои от основните фактори, влияещи върху информацията в учебния процес като ги систематизира в полза на педагогическата дейност и обобщи полезните и неблагоприятните ефекти от тях.
ВЛИЯНИЕ НА НЕВЕРБАЛНАТА СЕМИОТИКА
Често реципиентите на информация в процеса на обучение (преподавател и обучаеми), освен
през речевите и текстови канали на комуникация, получават информация и чрез невербалната семиотика. Това оказва влияние върху асимилираната в полза на знанието информация. Според
Крейдлин невербалната семиотика представлява „невербална комуникация“, но и „невербалното
поведение и взаимодействие между хората“[3]. Информацията, която се излъчва, се възприема почесто от сетивата. Сигналите на невербалната семиотика, които се асимилират в процеса на обучение, могат да имат разнороден характер и могат да бъдат разделени на няколко подсистеми, които представляват интерес на различни науки като паралигвистика, кинесика, окулесика, проксемика, хронемика и др.
Поради това информацията, която се обработва в процеса на обучение, се асимилира през
комуникационни канали от една страна и през сетивните възприятия от друга (фиг.1.).

Фиг. 1. Модел на усвояване на информацията в учебния процес.
Това предполага нуждата от правилен подбор на невербална символика (жестове, мимики и
реакции) от страна на преподавателя по време на речева комуникация с обучаемите, така че дейността по обучение да бъде насочена към постигане на целите и усвояване на нужните знания. Не
по-малко важна е и обкръжаващата среда и пространствената подредба (обектите в пространството), които могат да окажат ефект върху комуникационния процес и нагласите за усвояване на знаISSN: 1311 2864, volume 35 (1), 2020
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ния (фиг.2.). В подкрепа на това Хенри Асаел определя нагласите като „заучени благоприятни или
неблагоприятни предразположения по отношение на реакциите на един човек към даден обект или
група обекти“[4], а според Дейвид Хоукинс са „трайна организация на мотивационните, емоционалните, възприятийните и когнитивните процеси по отношение на определени аспекти на обкръжаващата ни среда”[5].

Фиг.2. Процес по асимилиране на информацията от невербалната символика.
Става ясно, че обкръжаващата среда е вторичен носител на информация, който оказва влияние върху първостепенната – в учебния процес първостепенната е пряката (същинската или целева) информация, която цел е усвояване на знания по дадена предметна област. Невербалната семиотика (като вторичен носител на информация) може да замърси информационният поток или да
подпомогне усвояването на информация. В случаите на неуместни реакции, жестове и мимики от
страна на преподавателя или несъобразена (неподходяща) пространствена подредба се наблюдава
вторична информация, която замърсява същинската. Това е възможно да доведе до възпрепятстване на правилната за целите на учебната област информация да достигне до реципиентите или да
промени нейният характер или да предизвика объркване или да промени фокуса на внимание на
обучаемите. За да се избегне това, често преподавателите използват подходяща артикулация, с
която да акцентират върху важни моменти при речево предаване на информацията. При текстовото й предаване е възможно да се изобразят знаци, с които да концентрират вниманието на обучаемите върху конкретна част от текста, или да я изпишат удебелено, или да акцентират като използват различни цветове. Използването на подходящи табла, макети, картини и снимки като елементи
в пространствената подредба могат да добавят акцент върху дадена информация или да спомогнат
за усвояването й, използвайки вторичните канали за предаване.
ВЛИЯНИЕ НА ПРОСТРАНСТВЕНАТА ПОДРЕДБА НА КЛАСНАТА СТАЯ
Важен елемент при усвояването на целевата информация е и
самата подредба на класната стая.
Според Иван Иванов „класната
стая трябва така да е подредена, че
да осигури ефективно обучение и
да минимизира проблемите с поведението. Учениците трябва да могат да виждат и да чуват ясно учителя и съучениците си, и да имат
ефективен достъп до учебните материали. Учителят трябва да е в
състояние лесно да контролира
учениците и да осъществява обФиг.3. Подредба на учебните места
ратна връзка. Класната стая трябва
да е организирана гъвкаво, за да може да се осъществят различни форми на обучение“[6]. Поради
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тази причина съществуват различни начини за организиране на пространството в класната стая. Те
включват подбор на цветове, интериорни елементи, осветление и подредба на работните места
(чиновете), така че пространствата да са проектирани по начин, ориентиран към учениците, и да
са фокусирани върху изграждането на знания от обучаемите, като по този начин ще могат да затвърдят способността си за възприемане[7].
Според подредбата на учебните места (фиг.3.) можем да извлечем следната полза в помощ
на усвояването на информацията:
 Традиционна подредба – поставяйки обучаемите с гръб един към друг се минимизира
комуникацията между тях. Най-високите комуникационни взаимодействия между
преподаватели и ученици обикновено се случват с учениците в първия ред или по средата
на класната стая. Учениците в задните редове е по-вероятно да бъдат по-малко
ангажирани[8].
 Кръгла маса – тази подредба предразполага към цялостен диалог и диалог по двойки[8].
 Подкова – насърчава дискусията между учениците и учителя, въпреки че тази подредба има
тенденция да насърчава по-голяма ангажираност между учителя и учениците стоящи
директно срещу него, и малко по-малко в периферията[8].
 Двойна подкова – има по-ограничено поле за предаване на информация между
преподавател и обучаеми, тъй като учениците от вътрешния ред ограничават полезрението
на тези от външния. Въпреки това, учениците могат по-лесно да взаимодействат с тези,
които са най-близо до тях, или да се обърнат и да гледат към учениците зад тях за групова
работа[8].
 Подгрупи и двойки – изключително полезна, когато учебният процес изисква обучаемите
да си предават информация помежду си (работа по групи) [8].
С подредбата на работните места на обучаемите може по-лесно да се контроли потока на
информация и комуникационните канали да се насочват към нужното за учебната дисциплина.
ВЛИЯНИЕ НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ ДЕЙНОСТИ
Друг фактор, който оказва влияние върху усвояването на информацията и превръщането й в
знания, е самата информационна дейност по обработката й. При вторичните носители на информация тя се проявява по-скоро неосъзнато и се свежда в повечето случаи до използването й от
страна на реципиента, като обектът (или обектите) я предоставя чрез невербална символика (виж
фиг.2.). Осъзнатата информационна дейност е присъща на същинската информация (първостепенните носители), която в процеса на обучение е целенасочен ресурс към обучаемите под речева или
текстова форма (възможна е и обратното движение на информацията – от обучаемите към преподавателя). Тези ресурси се обработват, така че целенасочената информация, която предават, да е
ясно представена и лесна за асимилиране. Необходимо е излишната за целите информация да бъде
сведена до възможния минимум и останалата да бъде концентрирана върху ползата й за знанието.
Това може да бъде направено чрез синтез на информацията. Този метод на обработка свързва отделните елементи в едно цяло и по този начин подпомага изучаването на същността на явленията
като същевременно отстранява излишната за целите информация. Синтезирането на информация е
процес, който предполага да бъде извършен от „специалисти (експерти) в конкретна област, които
могат да предложат или да вземат решения в рамките на тази област“[9].
След синтезирането на информацията, т.е. обединяването на разнородни източници под някаква цел и изграждане на релевантността й към дадена учебна област, е необходимо информацията да бъде подредена и организирана. Чрез информационната дейност по систематизиране на информацията можем да изградим цялостна, добре структурирана и подредена информация, която
заедно с нейното синтезиране, представляват завършен ресурс в полза на учебния процес. Синтезираната и систематизирана информация е ценен ресурс, който улеснява процесите на учене и
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придобиване на знания, тъй като предоставя лесно смилаема и целенасочена информация за конкретна предметна област.
Все пак, трябва да се отбележи, че не винаги е добре информацията да се предоставя като
краен и добре структуриран и организиран ресурс. Понякога преподавателят предоставя необработена информация (или насочва към такава) като с това цели да развие у обучаемите умения за
синтез, систематизиране и анализ на информация.
Останалите информационни дейности по съхраняване, използване и предоставяне на информация имат по-скоро отношение към разпространението и достъпа на информация. За разлика от
синтеза и систематизирането (и анализа), които в учебния процес отговарят за връзката информация-знание, другите присъстват във всяка форма на комуникационни взаимоотношения.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Върху информацията, циркулираща в учебния процес, може да се влияе както пряко чрез
информационните дейности по обработка, достъп и разпространение, така и косвено – чрез невербалната символика на обкръжаващата среда и жестомимическите реакции. Това предполага нуждата от добре обмислена стратегия от страна на преподавателя как да въздейства по положителен
начин върху потока на информация в процеса на обучение, така че да улесни усвояването на информация и превръщането и в знания от обучаемите.
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Abstract:
At the heart of this article is a rule from the Code of Common Sense by Academician Ivan
Popchev, which reads: "Avoiding risk is not entirely possible. The main danger lies not in
taking the risk itself, but in taking the unconscious, spontaneous risks Risk is both an
opportunity and a concrete advantage, as well as a weapon of the wise".
Within the meaning of this rule, an analysis of Industry 4.0, its six main characteristics and,
of course, a forecast for the future of (information) e-leadership and the "New World" has
been performed..
Keywords: Industry 4.0; Risk; “The new world”.

ИНДУСТРИЯ 4.0, НЕЙНИТЕ РИСКОВЕ И БЪДЕЩЕТО НА СВЕТА
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Анотация:
В основата на тази статия е правило от Кодекса на здравия разум на академик Иван
Попчев, което гласи: "Избягването на риска не е напълно възможно. Основната опасност се крие не в поемането на самия риск, а в поемането на несъзнателни, спонтанни
рискове Рискът е едновременно възможност и конкретно предимство, както и оръжие на мъдрите ".
По смисъла на това правило е извършен анализ на Индустрия 4.0, нейните шест основни характеристики и, разбира се, прогноза за бъдещето на (информационното)
електронно лидерство и „Новия свят“..
Ключови думи: Индустрия 4.0; Риск; “Новия свят”.
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ВЪВЕДЕНИЕ
Индустрия 4.0 представлява съвкупност от свързани цифрови технологични решения, подпомагащи развитието на автоматизацията, интеграцията и обмена на данни в реално време в производствените процеси. По своята същност това е индустриален и технологичен трансформационен процес, който естествено следва развитието на научните и производствени практики. Четвъртата индустриална трансформация е естествено продължение на цифровизирането и автоматизирането на производството, транспорта и включва интернет свързаност и взаимодействие на кибернетично-физически системи без участието на човека, обработка и анализ на големи информационни масиви и вземане на решения от системи за изкуствен интелект (ИИ) [0, 1, 3, 12, 19]. Тя е
актуална и за роботиката, ползване на цифрови инфо-облаци, цифрово моделиране и симулиране
на производствените процеси чрез виртуална реалност, интелигентна автоматизация, масово производство на индивидуализирани продукти, поява на нови технологии и създаване на нови бизнес
модели.
Индустрия 4.0 е приложение на новите цифрови технологии в производствения сектор и
включва широк спектър от технологични решения и бизнес модели, които допринасят за качествено нови форми на икономическата, социалната и политическата активности [7, 9, 10].
ИЗЛОЖЕНИЕ
Терминът Индустрия 4.0 (Industrie 4.0) се дефинира за първи път от Федералното правителство на Германия като основна инициатива за приемане на високотехнологична стратегия за развитие на немската индустрия през 2011 г. (част от стратегията High-Tech Strategy 2020 for Germany),
като през последните години терминът се появява в конкретни стратегии (например – на Агенцията за търговия и инвестиции в Германия). Понятието „Индустрия 4.0” е използвано в наименованието на 8 от общо 13 национални политики в ЕС за цифровизиране на произ-водствените процеси (фиг. 1) [1, 3].
Основните идеи за развитие на Индустрия 4.0 за първи път са публикувани от д-р Хенинг
Кагерман през 2011 г., и стават основата за Манифест за индустрия 4.0, представен през 2013 г. от
немската Национална академия за наука и инженерство (Аcatech).

Фиг. 1. Индустрия 4.0 в различните европейски страни [3]
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Индустрия 4.0 е нова стъпка за организация и управление на веригата за създаване на добавена стойност в рамките на пълния цикъл на производството (Plattform Industrie 4.0, 2014). В САЩ
концепциите за Индустрия 4.0 придобиват известност чрез Консорциума за индустриален интернет (ICC), който я определя като „интеграция на сложни физически машини и вградени системи и
устройства с мрежови сензори и софтуер, които се използват, за да могат да се подобрят процесите на предвиждане, контрол и планиране за по-добри бизнес и обществени резултати (Industrial
Internet Consortium, 2013) [4-6, 8].
Кратки характеристики на Индустрия 4.0 са:
 Оптимизация при вземането на решения
Вземането на решения се превръща в ключов фактор в условията на глобалната конкуренция. Използването на възможностите за анализи в реално време и обработка на големи информационни масиви (Big Data) позволяват вземането на решения в реално време. В областта на производството това означава по-гъвкави реакции при възникване на неизправности и оптимизация, надхвърляща границите на пред-приятието.


Ресурсна продуктивност и ресурсна ефективност
Индустрия 4.0 запазва съществуващите стратегически цели, пос-тавени на първо място от
индустриалното производство: производ-ството на възможно най-много продукция от наличните ресурси (ресурсна продуктивност) при възможно най-нисък разход на ресур-си за
наличните количества продукция (ресурсна ефективност).

По този начин кибернетично-физическите системи са в състояние да оптимизират
производствените процеси по цялата верига на стойността на продукцията.
Още повече, че с цел оптимизиране разходите на ресурси и енергия или намаляване на емисиите, определени системи (производствени, транспортни и др.) могат да се оптимизират и адаптират постоянно, в хода на самото производство [18].


Индивидуален подход към клиента
Индустрия 4.0 позволява да се съобразяват индивидуалните и специфични за всеки клиент
критерии, отнасящи се до дизайн, конфигурация, поръчка, планиране, производство и функциониране, включително и желания за извършване на промени в кратки срокове. Благодарение на Индустрия 4.0 дори и производството на отделни артикули (партида от един продукт) може да бъде рентабилно.



Гъвкавост на производството
Базираната върху кибернетично-физически системи мрежа позволява динамично организиране на бизнес процесите в различни измерения: качество, време, риск, устойчивост, цена,
въздействие върху околна-та среда и т.н. Така материалите и логистичните вериги са в постоянен баланс. Едновременно с това процесите на проектиране могат бързо да се организират, да се променят производствените операции и да се компенсират краткотрайни сривове
(причинени например от доставчици), или пък в кратък срок да се увеличи съществено
обемът на доставките.



Потенциал за създаване на стойност, чрез предлагане на нови услуги
Индустрия 4.0 прави възможно възникването на нови форми за създаване на стойност и заетост, например чрез предлагане на услуги по веригата. Събраните от умните устройства
разнообразни големи данни (Big Data) могат да се използват чрез интелигентни алгоритми
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за предлагането на иновативни услуги. Това предоставя в рамките на Индустрия 4.0 голям
потенциал за развиване на B2B (Business-to-Business) услуги именно на малките, средните
и стартиращите предприятия.


Риск от индустрия 4.0 свързан с военното дело
В заключение не можем да не споменем за надигащата се в света вълна против създаването
на интелигентни роботи представляващи бойни машини. Изследователите в областта на
ИИ са все по-единни в желанието да сложат край на еволюцията на роботите-убийци [5].

В края на 2016 г. Стивън Хокинг, Елон Мъск и други видни учени, в отворено писмо до ООН
описаха роботите-убийци като,,трета военна революция след барута и ядрените оръжия”. Те
предупредиха, че използването на изкуствения интелект (ИИ) във военното дело не е в полза на
световния мир и бъдещето на човечеството!!!
Зрението на човека – новия интерфейс на ИИ
Повратната точка по този проблем, свързан със състоянието на човешкото здраве (зрение) е
появата на информационното разширението в Google наречено Google Glass. В момента 10% от
очилата за четене са свързани към Интернет. До 2025 г. се очаква 86% от анкетираните хора имащи проблеми със зрението да бъдат включени в Google Glass [4].
Разширението на Интернет, за което се говори от авторите е първото от многобройните потенциални приложения за превръщане на очила, слушалки и проследяващи очите устройства
в,,интелигентни”. В бъдеще очите и зрението ще станат връзката с интернет и свързаните устройства. С директен достъп до интернет приложенията и данни чрез зрение преживяването на човека е възможно да бъде подобрено, косвено или изцяло допълнено за да се получи различна,
имерсивна (,,потапяща”) реалност. Освен това с нововъзникващите технологии за следене на погледа, устройствата могат да подават информация, чрез визуални интерфейси, а очите да бъдат източник за интерактивна връзка и реакция на информацията.
Превръщането на зрението в непосредствен, пряк интерфейс, с който се подават команди и
се създава визуализация и интерактивна връзка, може да промени начина, по който учим, навигираме и даваме команди и обратна връзка за производство на стоки и услуги, забавления и осигуряване на възможност хората с увреждания да общуват по-пълноценно с реалността на света.
Положителни въздействия:
- непосредствена информация, чрез която индивидът взема решения за навигация и трудови
дейности;
- подобрен капацитет за изпълнение на задачи или производство на стоки и услуги с помощни визуални средства за производство, здравеопазване и предоставяне на услуги;
- възможност хората с увреждания да управляват общуването и движението си и да се докоснат до света, чрез говорене, машинно писане, движение и цялостно прижевяване.
Отрицателни въздействия:
- разсейване, което води до инцеденти;
- травма от негативни преживявания в 3D реалността;
- повишено пристрастяване и бягство от реалността.
Неизвестни или,,нож с две остриета”:
- създаване на нов сегмент в развлекателната индустрия;
- повече директна информация за обществото.
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Интернет в облеклото [4]
Интернет технологията става все по-персонална. Първоначално компютрите бяха разположени в големи зали, след това на бюрата, а накрая в скута на хората. Днес тази технология вече се
намира в мобилните ни телефони, които ние носим в джоба. Очаква се в бъдеще тя да бъде вградена и в облеклото ни, както и във всички наши аксесоари.
Предложеният на пазара през 2015 г. Apple Watch е свързан към интернет и съдържа много от
функционалните възможности на смартфон. Все по-често облеклото и други предмети, които хората носят по тялото си, ще имат вградени чипове, за връзка между човека и интернет мрежата.
Положителни въздействия:
- повече положителни резултати свързани с контрола на здравето на хората и съответно повишаване на дълголетието;
- управление на здравето на човека от самия него;
- вземане на по-добри решения за здравето и неговото възстановяване;
- намаляване на броя на изчезналите деца и почти пълно премахване на кражбите;
- персонализиране на дрехите според техните собственици.
Отрицателни въздействия:
- загуба на личната неприкосновеност;
- бягство от реалността;
- сигурност на данните за облеклото.
Неизвестни последици от интернет в облеклото:
- идентификация в реално време с непредвидими последствия от нея върху хората и личните
им взаимоотношения;
- промени в личните отношения и семейното общество;
- разпознаване на образи в общество и наличността на личните данни, която се надяваме да
бъде в полза за всички.
Рискове при реализация на индустрия 4.0
,,Индустрия 4.0“ като нова парадигма предвижда цифровизация на всички активи и икономически агенти, включени в единната верига на стойността и тяхната интеграция в общата цифрова екосистема. Предпоставка за това са скоростта, огромния обхват и неограничените възможности, които се създават от взаимното надграждане, усилване и сливане на технологиите и хората.
Налице са, свързани мобилни устройства и комуникационни технологии, безпрецедентна микропроцесорна мощ, големи възможности за съхранение на данни и достъп до знания. Настъпиха технологични пробиви в области като изкуствен интелект, роботика, интернет на нещата, автономни
превозни средства, 3D печат, нанотехнологии, биотехнологии, материалознание, съхранение на
енергия и др. Налици са дълбоки размествания във всички сфери на живота, повлияни от възникването на нови бизнес модели и преструктуриране на производството, потреблението и логистиката. Тези размествания са основен момент от речта на доктора на няколко науки Клаус Швааб
пред световното общество в Давос, Швейцария от 2019 г. [1].
За съжаление съществуват и поводи за безпокойство. Тези поводи са три:
Първо, твърде ниското ниво на лидерство и разбиране на необходимостта от преосмисляне
на настъпващите промени във всички икономически, социални и политически сфери.
Второ, светът и лидерите нямат последователно и всеобщо отношение към възможностите и
предизвикателствата на IV-тата индустриална революция (Иван Попчев, Ирина Радева, Четвъртата индустриална революция и новите рискове [3].
Третото е най-опасно (дано не се сбъдне!): Ако светът не проведе,,мирно и в разбирателство“ този технологично-индустриално-социален процес на Световното общество от Давос, Швей-
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цария, то има опасност от разпадане на ЕС (служещ за баланс на силите от Изток и Запад) и Световна война.
Като се изхожда от платформата ,,Индустрия 4.0“ могат да се определят четири области на
изследване на проблема с адаптацията на човека към цифровата среда и икономика:
 изясняване и систематизиране на използвания терминологичен апарат (,,цифрови умения“,
,,цифрова грамотност“, ,,цифрова компетентност“, ,,цифрово разделение“ и др.) [7, 8];
 класификация на цифровите умения [9];
 разработване на целеви програми за адаптация към цифрова среда;
 идентифициране и анализ на рисковете при използване на цифровите технологии [12, 13,
15].
Последният проблем е особено актуален, защото новата платформа предизвиква рискове, които до сега не са известни. Без подходяща готовност и професионално обучение, индивидът се
превръща в ,,тясното“ място в релацията ,,човек – цифрова среда“. Това е нова релация в търсенето на стратегически и тактически далновидни решения. Формиралият се разрив между технологичните възможности и обществата, административната и професионална подготовка на всички
нива по веригата на формиране на стойност (технологична, икономическа, социална, хуманна и
др.), изисква да се запази социалната стабилност на пазарите на труда и по-плавна трансформация
на световната икономиката [3].
Задачите за идентификация и управление на рисковете могат да се дефинират, анализират и
планират във вече закъсняващ и догонващ режим. Сложността и взаимната обвързаност се съпътстват и от значително увеличаване на рисковите фактори от всеобхватната и в някои аспекти стихийна цифровизация, съчетана с невинаги адекватни средства за осигуряване на информационна
сигурност. За повече информация относно този проблем се умолява читателя, да се обърне поподробно към литературни източници [6-10].
От тези рискови фактори следва, че на най-голям брой рискове са изложени в технологиите:
,,Изкуствен интелект и вземане на решения“, ,,Големи данни и решения“, ,,Икономика на споделянето“, ,,Нашето цифрово присъствие“ и ,,Автономни автомобили“ [3-5, 18].
Задачата за управление на рисковете изисква ангажиране на различни ресурси и преди всичко
знания, опит и съгласувани изследвания, подчинени на проблема за адаптацията в релацията
,,човек-цифрова среда“. Нарастващият разрив в тази релация, предполага активни действия за сигурност на обществото, поради настъпващите с висока скорост промени в сегашния хиперсвързан,
по-сложен и по-фрагментиран от всякога свят.
Според Клаус Швааб (основател и изпълнителен председател на Световния икономически
форум в Давос), три са най-важните и неотложни стъпки, които чакат адекватни подходи и решения: първо, повишаване на осведомеността и насърчаване на познанията; второ, създаване на позитивни послания относно Индустрия 4.0 и трето, въз основа на повишената информираност и
споделени послания, стартиране на процес по преструктуриране на икономическите, социални и
политически системи.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
1. „Мнозина хора считат, че сътрудничеството между държавите е изключително важно. Независимо дали са готови или не, новият свят е пред очите ни”, заключи председателят на Световния икономически форум Клаус Швааб (Давос, Швейцария, 2019).
2. Адаптацията в релацията,,човек – цифрова среда” изисква активни действия за сигурност
на обществото, поради настъпващите с висока скорост промени в настоящия хиперсвързан свят.
3. Научно техническите открития и интензивното развитие на технологиите и производството стоят в основата на всяка индустриална революция.
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INNOVATIONS IN EDUCATION - THE NEW FORM
OF INTERESTING LEARNING
Angel H. Ognyanov
Abstract:: Innovations are related to change in a new way. They are seen as a purposeful
progressive change. They improve the characteristics of both its individual components and
the education system as a whole. Innovations in education refer to radical and gradual
changes in the learning process. They are the introduction of something new and useful in the
organization, in methodologies, in methods, etc.). They arise on a scientific basis and
contribute to positive changes in pedagogical practice. They are carried out at different
levels and can affect both individual elements and the entire pedagogical system.
Кеуwords: innovation, pedagogical innovation, innovation in education.
ИНОВАЦИИТЕ В ОБРАЗОВАНИЕТО - НОВИЯТ ОБЛИК
НА ИНТЕРЕСНОТО УЧЕНЕ
Ангел Х. Огнянов
Анотация: Иновациите са свързани с нововъведения. Те се разглеждат като целенасочена прогресивна промяна. Подобряват характеристиките, както на отделните й
компоненти, така и на образователната система като цяло. Иновацията в образованието се отнася както към радикални, така и към постепенни изменения в процеса на
обучение. Те са внедряване на нещо ново и полезно в организация, в методиките, в методите и др.). Възникват на научна основа и спомагат за положителни промени в педагогическата практика. Осъществяват се на различни нива и могат да засягат както отделни елементи, така и цялата педагогическа система.
Ключови думи: иновация, пезагогическа иновация, иновация в образованието.
Увод
Понятието „innovation“ се появява за първи път в научни изследвания едва през 19 в. То
произлиза от латинското „novatio“ и преведено дословно „innovatio“ означава „по посока на изменението“. Нов живот, понятието получава в началото на 20 в. в научните трудове на австрийския
икономист Й. А. Шумпетер [7], който описва нововъведенческите процеси като „създаване на нови комбинации“.
Иновацията като терминология навлиза първо в лексиката по икономика. Там тя се използва за означаване, както на малки подобрения и изменения, така и за радикални и революционни
промени в мисленето, продуктите, процесите или организациите. Иновацията е свързана с новаторството, което се определя като привързаност към новото, замисляне и правене на нововъведения.
Значително по-късно понятието „иновация“ навлиза в педагогиката.
Тълкуване на понятието „иновации в образованието“
Тълкуването на понятието „иновации“ в педагогиката, се основава на три подхода. Според
първия, иновациите в образованието са изменения на основата на новоизменения; иновацията е
някаква новост; иновацията е водеща промяна в образованието, която може да се отрази както
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положително, така и отрицателно на образователния процес [17]. Според този подход, иновация
маже да се нарече всяка новост, а оценката за ефективността на иновацията може да се изразява в
градация от „води до положителни изменения в образователния процес“ до „негативно влияние
върху образователния процес“. Вторият подход [12] разглежда иновациите в образованието като
въвеждането на новост в целите, съдържанието, формите и методите на обучение и възпитание, в
организацията на съвместната дейност на учителя и учениците. Според този подход иновациите в
образованието се считат като нововъведения, водещи само към положителни измемия в образованието. Същността на третия подход е в това, че за иновация може да се счита не всяка оптимизираща образованието система, която е свързана с новости. В този смисъл Т. И. Шамова, П. И.
Третьяков и Н. П. Капустин [6] правят разграничение между „иновация“ и „новост“. Те приемат,
че „иновация“ е промяна в съдържанието и организацията на процеса на обучение. „Новост“ е
свързано с неизползвани до момента нови способи, методики и технологии.
Според американския икономист и нобелов лауреат Джоузеф Стиглиц, иновациите са
единственият реален източник за увеличаване на богатството за съвременния свят като цяло
(Стиглиц, Дж. 2020). [4]
С. Вл. Сидоров, като синтезира най-признаните в научно-педагогическата литература тълкувания на понятието „иновация“, определя „иновациите в образованието“ като въведение на новост в целите, съдържанието и организацията, с цел развиване и оптимизиране на образователната
система“. [16]
Интересно е тълкуването на това понятие от Й. А. Шумпетер. Според него „Иновациите се
случват, когато някой използва изобретение или нещо, което вече съществува, но по нов начин, за
да промени начина на живот на хората“. [7]
Обобщено може да се каже, че иновациите са креативно решение, с което се гарантирана
позитивна промяна.
Нормативно обезпечаване на иновациите
В съвременните условия правителствата на различни страни инвестират огромни средства
в изследвания и иновации. Например Германия, използва около 2,7% от вътрешния си продукт за
научни изследвания и разработки, САЩ - 2,8%, Япония - около 3,5%, а на другия полюс са таакива държави като Русия - 1,04% и Беларус - 0,74%. В условията на световната икономическа криза,
обаче на преден план излиза задачата за повишаване на ефективността от използването на средства, отпуснати за предприятия и изследователски екипи (включително и за образование). За тези
цели Европейският индекс за иновации (EIS) [14] се публикува ежегодно в страните от Европейския съюз. Въз основа на получените резултати, всички страни са диференцирани в 4 групи, според ориентацията им към иновациите: иновативни лидери, иновативни последователи, умерени
страни за иновации, догонващи страни.
Като страна, член на ЕС, България е длъжна да се съобрази с изискванията, свързани с образователните иновации. С Решение № 1350 от 2008 г. ЕО на Европейския парламент [14] и Решение на Съвета на Европа [15], 2009 г. се определя за Европейска година на творчеството и иновациите.
Една от основните цели на Седмата рамкова програма на Европейския съюз, под надслов
„Европейските научни изследвания в действие“, бе устойчивото развитие на икономиката, базирана на знанието [13].
Аналогична е и целта на Европейските структурни фондове за развитие на икономика, базирана на знанието и иновационни дейности. В тази насока са Стратегията „Европа 2020“,
Актуализираната Национална стратегия за развитие на научните изследвания в република България 2017 – 2013 г. [18] и Концепцията за адаптиране на образователната система към дигиталното поколение [16]. В последната се казва „Отваряне на образованието: Иновативно
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преподаване и учене за всички чрез нови технологии и образователни ресурси със свободен
достъп.“
От съобщение на Европейската комисия озаглавено „Широкообхватна иновационна стратегия за Европейския съюз“ става ясно, че „... без образованието като ключова политика иновацията
ще остане без опора. Талантът и творчеството трябва да се насърчават от ранна възраст“ [13].
Генералната конференция на ЮНЕСКО на 37-ата си сесия през ноември 2013 г. приема
средносрочната стратегия на Организацията (2014–2021 г.). Тази стратегия описва подходите, които ЮНЕСКО ще възприеме през следващите осем години в областта на образованието, природните и социалните науки, културата и комуникацията и информацията. „ЮНЕСКО ще ръководи и
ще се застъпва за засилени действия на учащите да бъдат креативни и отговорни граждани“. Един
от начините за постигане на това се посочва „разширяването на възможностите за обучение и
качеството на образованието чрез информационни и комуникационни технологии“ [10].
Като една от иновациите в образонатието е използването на ИКТ. Това вече е факт в училищата на много страни по света. Днес се оценява, че това е един от начините за прилагане на
иновации в образованието. Най-успешните образователни системи – финладската успешно съчетава новите ИКТ с обучение чрез традиционни методи и организация на учебния процес [9].
В световен мащаб, изводът който се налага е, че най-добрите показатели за преобразуване
на разходите в резултати от иновации са в страни като САЩ, Япония, Южна Корея, Германия.
Всичко това ясно показва, че страните в преход, между които е и България, планират незадоволително и използват неефективно средствата за иновации.
Образователни иновации
Понятието „иновации“ се появява сравнително скоро в педагогическата теория и практика.
В настоящия момент то е непосредствено свързано с науката педагогика и обучението в училище.
За отбелязване е обстоятелството, че в „Российской педагогической энциклопедии“ [5] и в „Словарь иностранных слов“ [3], понятието „иновация“ въобще те присъства. Едва в последните години се появяват няколко определения, които са близки по смисъл, но различаващи се по основните
си черти: процес на подобряване на внедряването на новости; акт на въвеждането на нещо ново;
нова идея, метод или устройство; успешно използване на нова идея; изменение, което създава нови аспекти в педагогическите дейности; творческа идея, която може да се осъществи в образованието; нововъдение, преобразование в педагогическата и други области, свързано с нови идеи,
изобретения и открития [2].
В педагогическата литература се използват синонимно педагогически и образователни
иновации. Те се разглеждат като целенасочена прогресивна промяна, която въвежда стабилни
елементи (иновации) в образователната среда, които подобряват характеристиките както на отделните й компоненти, така и на образователната система като цяло.
Педагогическите иновации могат да се извършват както за сметка на собствените ресурси
на образователната система (интензивен път на развитие), така и чрез привличане на допълнителни възможности (инвестиции): нови средства, оборудване, технологии, капиталови инвестиции и
др.
Основните направления и обекти на иновативните трансформации в педагогиката са: разработване на концепции и стратегии за развитие на образованието и образователните институции;
актуализиране на съдържанието на образованието; промяна и развитие на нови технологии за обучение и образование; подобряване на управлението на образователните институции и образователната система като цяло; подобряване на обучението на преподавателския персонал и подобряване на техните умения; проектиране на нови модели на образователния процес; осигуряване на
психологическа, екологична безопасност на учениците, разработване на здравословни технологии
за обучение; осигуряване на успеха на обучението и образованието, наблюдение на образовател-
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ния процес и развитието на учениците; разработването на учебници и учебни помагала от ново
поколение и др.
В педагогическата наука възниква принципно нова и важна посока - теорията на иновациите и иновативните процеси. Реформите в образованието са система от иновации, насочени към
фундаментална трансформация и подобряване на функционирането, развитието и саморазвитието
на образователните институции и тяхната система на управление.
Според A. F. Blanko „Образователните иновации се основават на четири основни стълба:
процеси, знания, хора и технологии. Котато липсва само един компонент от тях, образователните
иновации се сриват“ [8].
Иновативният процес в образованието се разглежда като процес, свързан с усъвършенстване на образователните практики, развиването на образователната система, на основата на нововъдения [1]. Логиката на иновационния процес е подчинена на идеята за модернизация и оптимизация на образователната система и отразява пътя на актуализирането й, включително развитието на
идеи, разработване на проекти, разглеждане на иновации, тяхното прилагане и адаптиране, разпространение и рутинизация на нов опит.
За да се прилагат иновации в процеса на обучението, трябва да се познават отлично тяхната
същност и смисъл. Редица автори, между които Т. И. Шамова, П. И. Третяков и П. И. Капустин,
определят четири основни подхода към класификацията на иновациите в образованието [6]. Първият подход се „основана на съотношението на новото с педагогическия процес“. Според него се
открояват: иновации в целите и съдържанието на образованието; иновации в методи, техники,
средства, технологии на педагогическия процес; иновации във формите на организация на обучението и образованието; иновации в дейността на администрацията, учителите и студентите. Във
втория подход иновациите се диференцират според мащаба на тяхното приложение, образувайки
три основни типа: единични и локални (не свързани помежду си); сложни, взаимосвързани; системен, обхващащ цялата образователна институция. Третият подход е изграден в зависимост от
иновативния потенциал и включна следните видове: модификации на известни и приети, свързани
с подобрения; комбинирани иновации – съчетание на нова с вече извество; радикална трансформация. Четвъртият подход се основава на връзката на новото и с предишното. В него се отличават
следните видове иновации: заместващи (иновации, въведени, за да заменят нещо, което е съществувало по-рано); анулиране (свързано с прекратяване на безперспективна работа, с премахване на
неефективни структури и др.); откриване (свързано със създаването на нещо ново, което досега не
е съществувало в тази система: въвеждането на нови академични предмети, въвеждането на нови
педагогически технологии и др.).
Т. И. Шамова, П. И. Третьяков и Н. П. Капустин предлагат иновациите да се разграничат,
според тяхната област на приложение: мениджмънт на образованието; дидактика; теория и методи
на обучение; психология; практически методи; социология; физиология и хигиена; правни основи
на образованието; интердисциплинарни области [6]. Ефективността на една иновация е знак за
нейния резултат и позволява да се направи извод за това колко тя е приета от образователната
система.
Иновациите в образованието се разделят в три групи: основни, подобрени и псевдоиновации. Основните включват: с най-голяма важност; със средна важност и с малка важност. Подобрените съдържат в себе си: важни подобрени иновации и нормални подобрени. В псевдоиновациите
са включени: неголеми иновации, които не повишават ефективността при използването им; иновации, които повишават ефективността и иновации, които подобряват ефективността на системата в краткосрочен период, но в дългосрочна перспектива водят до големи загуби или неравновесия
[8]. Иновациите в образованието се появяват и разпространяват в две противоположни посоки –
„отгоре-надолу” и „отдолу-нагоре”. Иновациите „отгоре-надолу” са подходящи за радикална и
бърза промяна в образователната институция. Те позволяват по-добро планиране и направляване
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на промяната. Могат да бъдат в съзвучие с интересите на повече социални групи и институции,
които са заинтересовани от развитието на училището и образователната система.
Целта на образователните иновации е да формират и развиват познавателните способности
на учениците и да повишават качеството на обучението и да подобрят образователните резултати
на учениците. Дали ще се постигнат те, зависи и от една друга иновация – подготовката на учителите да ги използват в своята работа.
Заключение
Безспорно доказателство за необходимостта от иновации в образованието е случилото се
през периода от месец март до края на учебната година. Световната пандемия от COVID19, наложи със светкавична скорост преминаването в дистанционна форма на обучение на милиони ученици и студенти по света, включително и в България. Това обучение се реализира с помощта на
различни електронни устройства, най-често с компютри – лаптапи; смартфони и таблети. Учителите, дори и тези, които не преподават информационни технологии, много бързо се ориентираха в
създалата се ситуация и продължиха работа с учениците във виртуална среда. Така се тушира едно
стресиращо за ученици и родители обстоятелство – обявяване на учебната година като нулева.
Всяко училище подходи по различен начин в избора на платформа за обучение. На места,
ръководството на училищата избираха определена платформа за всички ученици, по всички учебни предмети. На други места се даде свобода на учителите, всеки да избира по каква платформа
ще провежда обучението. Послодното доведе до това, че ученици от един клас, в рамките на един
ден, трябваше да ползват по три, дори по четири различне платформи, защото учителите по различните предмети са направили такъв избор.
За да се улесни работата на самите ученици и да не се създават предпоставки за симулиране на учебен процес, МОН реши за настоящата учебна година да се подготви единна платформа,
която ще се използва от всички училища в страната, когато се налага дистанционно обучение, но
не за повече от пет последователни дни.
Използването на иновации в обучението не трябва да затруднява, а да помага процеса на
учене на учениците, да повишава интереса и мотивацията им към една дейност, която ще заема
централно място в живота им още дълго време.
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управление на образованието.
e-mail: aho1969@abv.bg
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Aims and scope: Development of technical and life sciences continues to grow rapidly. It is essential that the
dissemination of information related to this development follows the same dynamics. The jornal "Announcements
of the Union of Scientists - Sliven" performs precisely this role, providing visible environment for crossfertilization of ideas and knowledge to be used in research and development programs. The journal offers its
readers a broad look at all branches of technical, social andhealth and nature-mathematical sciences. It publishes
articles from the widest possible range of authors, both in terms of professional experience and country of origin.
Guide for authors:“Announcement of Union of Scientists - Sliven” is devoted to original research articles that
present a clear exposition of significant aspects of contemporary science. Primary emphasis is placed on high
quality works that has neighter appeared in, nor are under review by other journals. It is recommended the language of publication to be English, but publications in Bulgarian, Russian, German or French shall also be permitted. The journal maintains strict refereeing proceduresand the acceptance of manuscripts for publication depends
strongly on the recommendations of an anonymous reviewer and the supervising editor. The publication of the
articles does not necessarily mean that the editorial board agree with the points of view of their authors.
Submission of Manuscript: The authors should prepare their papers using standart word processing program and
sent them electronically to e-mail: izv_su_sliven@abv.bg. If email submission is not possible, please send an electronic version on disk to the postal address of the publisher.
Manuscript preparation: The article begins with one-column text that includes a title (no abbreviations), authors
(without academic degrees), an abstract (no more than 20 lines) and key words in the language of the article. Then
it follows the presentation of the body of the article in two-column text that includes cited literature and information about the authors with their full postal and e-mail addresses, academic positions and workplaces. Finally it
comes one-column text that includes the title of the article, authors with their e-mail addresses, abstract and keywords of the English language. The use of 12 pt fonts is required and all pages are to be numbered. The typing area
should not exceed 18 cm x 25 cm. The references should be cited in Roman script. If there are sources in Cyrillic
script, they should be presented in Roman script eighter with translation into English, or by transliteration.The
editors reserve the right to edit manuscripts when necessary.
Цели и обхват: Развитието на техническите и житейски науки продължава да расте бързо. От съществено
значение е, че разпространението на информация, свързано с това развитие, следва същата динамика. Списанието „Известия на Съюза на учените - Сливен" изпълнява именно тази роля, осигурявайки видима среда
за взаимното обогатяване на идеи и знания, които да се ползват в научноизследователски и развойни програми. Списанието предлага на своите читатели широк поглед към всички клонове на техническите, социалните, медицинските и естествените науки. То публикува статии от възможно най-широк кръг от автори,
по отношение, както на професионален опит, така и страна на произход.
Указания за авторите: „Известия на Съюза на учените - Сливен" е посветено на оригинални научни статии, представящи ясно изложени значими аспекти на съвременната наука. Предимство иматнепубликувани
висококачествени работи, които не са в процес на рецензиране от други списания. Препоръчително е езикът на публикуване да бъде английски, но публикации на български, руски, немски или френски език също
се приемат. Списанието се придържа към строги процедури за рецензиране и приемането на ръкописза
публикуване, зависи от препоръките на анонимен рецензент и наблюдаващия редактор. Публикуването на
статиите не означава непременно, че редакцията е съгласна с гледните точки на техните автори.
Подаване на Ръкопис: Авторите трябва да подготвят статиите си, ползвайки стандартна програма за текстообработка и да ги изпращат по електронен път на адрес: izv_su_sliven@abv.bg. Ако изпращането на
имейл не е възможно, моля изпратете електронна версия на диск до пощенския адрес на издателя.
Подготовка на Ръкописа: Статията започва с едноколонен текст, включващ заглавие (без съкращения),
автори (без научни степени), резюме (не повече от 20 реда) и ключови думи на езика на статията. Следватялото на статията в двуколонен текст, който включва цитираната литература и информация за авторите с
техните пълни пощенски и електронни адреси, академични длъжности и работни места. Накрая идва едноколонентекст, който включва заглавието на статията, авторите с техните електронни адреси, резюме и
ключови думи на английски език. Необходимо е използването на шрифтове с размер 12 пункта, както и
номериранена всички страници. Зоната за писане не трябва да превишава 18cm х 25cm. Библиографската
справка следва да бъде написана на латиница. Ако има източници на кирилица, те трябва да бъдат представени на латиница или чрез превод на английски език, или чрез транслитерация. Редакторите си запазват
правото да редактират ръкописите, когато това е необходимо
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COPYRIGHT POLICY
By sending an article to the journal „Announcements of the Union of Scientists – Sliven“ the author agrees to assign copyrights for announcement,publishing and distributing and guarantee that
the article is original and does not violate the copyright or any other right of third parties, and that
the article was not published elsewhere and its publication is not planned elsewhere in any form
except as provided herein.
The copyrights of published articles are property of the publisher.
Not accepted for publication articles are not reviewed and not send back to the authors.

ПОЛИТИКА НА АВТОРСКИ ПРАВА
С изпращането на статия за списание „Известия на Съюза на учените – Сливен“ авторът се
съгласява да преотстъпи авторските права за анонсиране, публикуване и разпространение и
гарантира, че статията е оригинална и не нарушава авторските права или всяко друго право
на трети лица, както и че не е публикувана другаде и публикуването й не се планира другаде
под никаква форма, с изключение на предвиденото тук.
Авторските права на публикуваните статии са собственост на издателя.
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