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Abstract 
Carbon-fibre-reinforced plastics have been extensively used in many sectors such as aero-
space, automotive and civil engineering for numerous consumer and technical applications 
due to being strong, yet lightweight. Moreover, these plastics are not too expensive and do 

not require much tooling, big machines, or many workers in order to be produced with satis-
factory final quality. This article briefly reviews the most common methods for their produc-
tion (hand lamination, infusion, and prepreg) by emphasizing on advantages and disad-
vantages of each method, and by presenting an example of a carbon fibre monocoque coupe 

produced by university students for a small energy-efficient vehicle which takes part in  the 
competition Shell Eco-marathon. Additionally, the sandwich structure for carbon-fibre parts, 
and production of moulds for the same project are shortly reviewed. 

Keywords : carbon, fibre, automotive, body, lightweight, Shell Eco-marathon 

 

 

1. INTRODUCTION 
Carbon-fibre-reinforced plastic (or simply “carbon plastic”) is the most widely used composite in 

the automotive industry, being extensively applied in sports cars, supercars, and other vehicles with intri-
guing modern designs, as it makes them lighter, stronger and more aerodynamic. It can be moulded into 

almost any shape, and it also easily replaces various steel and aluminium parts. It is successfully imple-
mented in automotive interior components, as well as rims, structural components, and body components 
[1]. Carbon plastic is even used for creation of whole vehicle bodies. Moreover, many parts have carbon 
plastic variants available on the aftermarket.    

Carbon plastic is an intrinsic part of students engineering projects as well. It is applied in many of 
the vehicles that participate in the Shell Eco-marathon contest. The main aim of this competition is for 
students to design and build an ultra-energy-efficient car which travels the farthest possible with a set 
amount of fuel/electricity [2]. Certainly, in order to fulfil such a task, the vehicle body needs to be the 

most streamlined and lightweight possible. The used components and parts should also be lightweight and 
need to work as efficiently as possible. Such vehicles also require very precise energy management strat-
egies as a means to achieve the longest feasible range. The competition is unique namely for the fact that 
it has inspired the creation of various novel vehicle designs [3-7], the usage of advanced materials such as 

carbon-fibre composites [8], and the usage of advanced production techniques such as 3D printing [9, 10], 
all done with the thoughtful inclusion of many students from schools and universities all over the world. 

TUS Team, the representative of Technical University of Sofia in the competition, built the body of 
its latest vehicle entirely from carbon plastic and managed to lower its mass with approximately 10% 
compared to the old design, while bettering its durability and substantially improving its driving range – 

Fig 1. The production processes do not include any complex or big tooling and equipment, neither require 
too much workforce. Carbon plastic parts can be manufactured literally in every garage with satisfactory 
quality. This article aims namely at briefly reviewing the basics of the most popular methods for produc-
tion of carbon-fibre-reinforced automotive parts and at presenting the production process of the vehicle’s 
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body of TUS Team, as a contribution to the global student engineering efforts in building the best next 

state-of-the-art, non-polluting car of the future. 

2. COMPOSITE MATERIALS AND PROPERTIES OF CARBON FIBER 

Composite materials, or just “composites”, are such materials that are made of two or more constit-
uent materials with different chemical and physical properties. Generally, the components of a composite 
are two – a matrix element and a reinforcing element (which can also be composed of a few materials) 
[11]. The main task of the matrix is to support the reinforcing elements and to maintain their exact posi-

tion, while they, on the other hand, through their material properties, improve the overall properties of the 
composite.  The wide selection of available matrices and reinforcing components allows designers to 
freely combine and realize composite materials with optimal properties that are suitable for a specific 
application. There are many known composites: concrete, plywood, reinforced plastics such as carbon 

and fiberglass, composites with metal and ceramic matrices, etc., used in the construction of buildings; 
the automotive, shipping and aviation industries, and generally in industrial processes where advanced 
materials with very high properties are used; as well as in household and medical products [11]. Compo-
site materials are lighter, stronger, and more resilient than their individual components.

 

 
Figure 1. Old vehicle body from plastic and with aluminium frame (left) vs lighter new vehicle body 

from carbon with load-bearing carbon walls (right). 

 
Composite materials must acquire a certain shape in order to be used, therefore a mould or a mould 

surface is required for their production. The matrix element can be laid in the mould before or after the 
reinforcing one by using different methods to form the final product, guaranteeing specific properties and 

proportions of the constituents. Commercially available composites use polymers for their matrix - poly-
ester, vinyl ester, epoxy resins, etc., while fibres - glass, carbon, Kevlar and others, as a reinforcing ele-
ment. The binding of the two elements is realized generally through heating and pressurizing. 

Carbon fabric – Fig. 2, which is the reinforcing component of carbon plastic, consists of thousands 

of threads – carbon fibres, with a very small diameter - about 5 to 10 micrometres, which are black in 
colour and are made up from carbon atoms that are arranged in a somewhat similar fashion to the atoms 
of graphite (in a hexagonal shape stacked up in sheets). The raw material from which the fibres are made 
is called a precursor, with around 90% of the fibres made from polyacrylonitrile (PAN), while the rest 

produced from petroleum pitch – both organic polymers [12]. The difference of the final variation of car-
bon fibre is in the manner in which the atom sheets interconnect, and this consequently influences the 
nuances in the final properties. Fibres made from PAN have higher ultimate tensile strength in compari-
son to those from petroleum pitch, that possess higher thermal conductivity and stiffness. 
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Figure 2. Carbon fabric. 

 
Overall, the manufacturing process of carbon fibre is lengthy and complex. After preparation of the 

precursor, it is spun into fibres, washed and stretched thin. Then, it is stabilized in order to convert the 
linear atomic patterns into more stable ladder ones at temperatures up to 300 °C. Carbonizing is the next 
process which heats the fibres up to 3000 °C (or less depending on the type of fibre desired) in high pres-
sure anaerobic surroundings in order to expel the non-carbon atoms from the structure, this way the mate-

rial achieves its black colour. Then, the fibres are treated additionally by being oxidized for better bond-
ing properties, and rolled up on cylinders which are called bobbins [13] – Fig 3. 

 

 
Figure 3. Carbon fabric on bobbins [13]. 

 

The physical properties of carbon fabric are largely determined by the degree of carbonization - 
amount of carbon in the thread, which is normally more than 92% of the total mass, and also by the rela-
tive orientation of the layers to each other. The main variation in commercial fabrics is strength at the 
expense of stiffness and vice versa. The fibre has the following general characteristics [14]: 

 high specific strength – approx. 2400 kN.m/kg; 

 high modulus of elasticity; 

 corrosion resistance; 

 fatigue resistance; 

 electrical conductivity; 

 fire resistance and non-flammability; 

 high thermal conductivity in some of its forms; 

 low coefficient of thermal expansion; 

 biological inertness; 

 lack of toxicity; 

 X-ray permeability. 
The carbon threads have a certain direction and are arranged in one or several layers, forming the 

fabric. Depending on the number of layers and the directions and thickness of their threads, the fabrics are 
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divided into unidirectional and multidirectional. The individual fibres and layers are protected and con-

nected to each other by organic coating, for example polyethylene glycol, in order to prevent formation of 
waves, which may often lead to mismatch with the desired shape of the finished part. The coating also 
guarantees greater strength of the fabric and does not allow the individual threads to unstitch.  

By being rolled up on a bobbin, the fabric is easy to transport, store and cut. An important feature of 

it, depending on the number of layers and the size of the threads, is its weight per square meter. It deter-
mines the thickness, applicability, and cost of the fabric [11]. 

The most popular matrix component used for manufacturing of carbon plastics is epoxy resin. 
When mixed with a hardener in certain proportions, it forms a thermally reactive polymer. This polymer 

has good mechanical strength and is resistant to chemicals and heat. The epoxy itself is 
sensitive to sunlight so it needs to be stored away from it. 
By applying the carbon fabric and the epoxy-hardener mixture together via a specific method the 

carbon fibre plastic parts are produced – Fig. 4.  

Certainly, using such parts, and manufacturing them, has its disadvantages: 

 relatively high price of fibres for usage in massive scale production; 

 time consuming production processes; 

 brittleness and propensity to cracks of the final composite products; 

 handling of toxic products (resin, hardener) and emittance of toxic particle matters during addi-
tional treatment of carbon plastics (when sanding). 

Nonetheless, the advantages compensate many times for the drawbacks and that is why carbon fibre 

is so popular in the automotive industry. 
 

 
Figure 4. A ready-to-use carbon part [15]. 

 

3. METHODS FOR PRODUCTION OF CARBON-FIBRE-REINFORCED PARTS 

3.1. Hand lamination 

Hand lamination (also known as “hand lay-up”) is one of the most popular and simple methods for 
producing carbon parts. When hand lamination is applied, the individual pieces of carbon fabric are 
placed in the mould or on a surface of the mould one by one in a particular arrangement of the threads 

which determines the size and direction of forces which the final product would be able to absorb. Of 
great importance for the quality of the final product is namely the precision with which the fabrics are laid 
down in the mould. It is also important to apply in advance a special separator gel between the first layer 
and the mould surface, in order to guarantee easy separation of the two objects in the end of the produc-

tion process. Of course, the mould needs to be cleaned with a degreaser liquid before beginning the lami-
nation process. When cutting the carbon fabric, its non-coated sides are taped so that the threads do not 
unstitch. A mixture of resin and hardener is applied between the individual fabrics and the mixture ratio 
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depends on the type of resin, but the basic one is for every 100 grams of resin - 25 grams of hardener, 

thus 4:1. Mixing is done by stirring thoroughly for a few minutes and it is recommended to be at the tem-
peratures with highest noted hardener efficiency, most often standard room temperature. Rollers and 
brushes are usually used to apply the separator gel and the resin-hardener mixture – Fig 5. 

 

 
Figure 5. Carbon fabric hand lay-up. 

 
Once all the fabrics are positioned correctly, a layer of peelply is applied, which distributes the resin 

more evenly on the carbon fabrics and makes the last layer of the part stronger and with better finish ap-

pearance. This is then followed by vacuum bagging – placing of cotton wool and vacuum nylon (Fig. 6), 
which at their ends are sticked tightly to the mould with a special type of vacuum tape, that also well pre-
serves the surfaces of the mould. A hole is cut in the nylon and the vacuum pump is mounted to the hole 
through a vacuum valve. The cotton wool ensures that the resin reaches everywhere in the vacuumed 

package and it also absorbs the excess resin.  
 

 
Figure 6. Nylon and wool for vacuum bagging. 

 

The next steps are to vacuum the package at room temperature for 24 hours – Fig. 7, and then 
bake/cure it in an autoclave or an oven together with the mould at 80 °C for 16 hours. The temperatures 
and preparation times may differ depending on the type of resin and the recommendations of the resin’s 
producer. The finished part is removed from the mould, cleaned, sanded to remove excess debris, and to 

obtain a better finish appearance – polished and varnished if necessary. This method can also be used 
with other reinforcing components in the composite - fiberglass or Kevlar for example. 
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Figure 7. Vacuum bagging. 

 
3.2. Infusion 

The infusion method is a more difficult technique for production of carbon parts, but a very effec-
tive one. The materials used are different from those in hand lamination: the resin has low viscosity, the 
hardener is slowly-reactive, and a special infusion network with hoses and connectors is used. The ambi-
ent temperature during the production process is recommended to be standard room temperature. 

The production steps are basically the same as in the lamination technique, but with a few small dif-
ferences - the mould is cleaned and smeared with a separator, then the carbon fabrics are placed carefully 
in the desired pattern, but without applying the mixture of resin and hardener. Then, the peelply and the 
infusion network are applied. The whole working surface is edged with special spiral hoses, via which the 

resin is distributed throughout the volume of the mould, while the connectors are used for the resin to 
flow in and out of the package. Then, the vacuum nylon is placed, which must be glued very tightly with 
vacuum tape in order to prevent formation of gaps. The connectors are connected via additional hoses to a 
container with resin and the vacuum pump, which are respectively the inlet and outlet ports of the infu-

sion package. Usage of cotton wool is not necessary since the excess resin is drawn from the package by 
the infusion network. It is important to place an additional resin tank before the pump where the resin is 
going to be collected, in order to protect the pump from being damaged. Thus, by sucking out the air from 
the package, the pump forces the resin to distribute itself gradually and evenly to all points of the laid 

fabrics.  
After the infusion process is completed, the vacuum needs to be maintained for about 24 hours. 

Then, the inlet and outlet ports are closed and the part is baked together with the mould at 60 °C for 16 
hours, although these parameters vary depending on the type of resin used. After that, the part is separated 

from the mould and undergoes post treatment to better the quality of the surfaces. The parts created with 
infusion have better quality than the ones made with hand lamination, since the resin is dosed more pre-
cisely. The process may be a bit more expensive, though, and also requires higher qualification. 

3.3. Prepreg 

The prepreg method (abbreviated from pre-impregnated) is among the most advanced ones and is 
applied for the faster production of a greater amount of carbon parts. In this method the carbon fabrics are 
soaked with resin in advance and prepared to be directly laid in the mould and laminated, hence the name. 
Prepregs can be stored for a few months at room temperatures, but keeping the material cooler, can pre-

serve its characteristics and quality for longer times. The standard resin content of the prepreg package is 
35-42% depending on the producer, and the reinforcing component can also be fiberglass or Kevlar, or a 
hybrid carbon-Kevlar one [12, 16]. 

This method has many advantages: exact machine dosing of the resin, easy placement of the pre-

preg in the matrix, fast hardening during the heating process, smooth finish surfaces after separation, 
many times without the need for varnishing and polishing. However, curing such parts should be done at 
temperatures of 80 - 130 °C, or even higher, therefore a heat-resistant mould is required, and depending 
on the type of prepreg, it can be performed in an autoclave or in an oven. The separator must also be suit-
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able for high temperature use. With the exception of these features, everything else regarding this tech-

nique is done as in the usual vacuum bagging of carbon parts which is performed after laying the prepreg 
in the mould. 

The technique can be significantly more expensive than the other methods, however. It is also im-
portant that the package is fresh - slightly sticky, neither too moist, nor too dry. It should also always be 

left for some time at room temperature to acclimatize before beginning the work process, if it is previous-
ly cooled.  

In Table 1 are presented the advantages, disadvantages, and some other general characteristics of 
the mentioned methods. 

3.4. Sandwich  

The sandwich structure is another interesting option for creating carbon surfaces and walls, which is 
based on the hand lay-up method. In this case several layers of fabric cover a honeycomb that is made of 
materials based on cellulose or aramid, thus achieving high specific strength, giving more volume to the 

wall of the part, and bettering its vibration damping capabilities – Fig. 8. There are honeycombs of differ-
ent thicknesses, but most often for medium-sized products is used the five-millimetre-thick one. The 
manufacturing process is almost the same to that of manual lamination: 2 to 3 layers of fabric are ar-
ranged in the mould, coated with resin, vacuumed and cured. The finished fibre surface is separated from 

the mould, then smeared with resin again, the honeycomb is placed on it and at its other side a few new 
layers of fabric are added, thus forming the other surface of the wall. Those additional fabrics that come 
on top of the honeycomb should be soaked with resin separately from it in advance. Vacuuming and bak-
ing of the part follows. 

 

Figure 8. Five-millimetre-thick aramid honeycombs, separate (left) and incorporated in a ready 

part (right). 

 

Table 1. Comparison of all mentioned production methods [14, 16].  

Legend: C=Complexity, Q=Quality, RP=Relative price, (+)=lowest, (+++)=highest. 
 

Method Advantages Disadvantages C Q RP 

Hand 
lamination 

- Low-cost tooling and generally the 
cheapest method; 

- Simplest method, easy mixing of dif-

ferent types of fabrics. 

- Worst strength properties, worse 
surface finish than infusion and pre-

preg. 

- Long production times. 

- Excess resin, a messy process. 

+ + + 

Infusion - Medium cost with satisfactory quality. 

- Cleaner production than hand lay-up. 

- Higher complexity than the other 

methods. 
+++ ++ ++ 

Prepreg - Maximum strength properties, because 
of evenly distributed resin; 

- Repeatability in quality; 

- Less waste and mess; 

- Faster production times; 

- Better final cosmetics of the product. 

- Higher cost; 
- The prepreg has a certain lifespan; 

- Higher baking temperatures, so a 

heat-resistant mould is necessary. 
+ +++ +++ 
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3.5. Making moulds 

In order to produce a carbon-fibre product, it is firstly necessary to have a mould. The mould could 
be made as a polystyrene model and sealed with a special paste or gelcoat, as the standard resin for car-
bon fibres normally melts polystyrene. The gelcoat is a modified resin used particularly for moulds which 

guarantees high-quality surfaces. It is characterized by high wear resistance, hardness and strength, which 
makes it suitable for making long-lasting moulds. First, a separator is applied on the model, and then the 
gelcoat - it dries for about 4-5 hours, but it is best to work on the mould after 24 hours to be sure that the 
material is completely hardened. Then, fiberglass fabrics are laid on gelcoat layer, soaked in a mixture of 

special resin for moulds and about 2-3% hardener, which are also left for 24 hours to harden. This type of 
resin has a special feature - it does not emit large amounts of heat during the process, and curing is not 
required. Finally, the surfaces of the mould go through wet sanding to achieve higher finish quality, 
which reflects on the roughness of the surfaces of future parts made by using the mould.  

4. EXAMPLE PRODUCTION OF SHELL ECO-MARATHON VEHICLE MONOCOCQUE  
The Phoenix vehicle was designed and produced by TUS Team students, achieving an extremely 

low drag coefficient of 0.136, thus ensuring minimum drag resistance during movement [17]. To deter-
mine this coefficient, a mathematical model was applied to a 3D model of the Phoenix 2018 coupe in a 
software environment – Fig. 9. The mathematical results were then confirmed experimentally in a small 
wind tunnel. The interior and exterior dimensions of the body are fully compliant with the regulations of 

the Shell Eco-marathon competition. The coupe of the new Phoenix vehicle is lengthened and with a 
lowered roof to further decrease the drag coefficient. Moreover, the inner aluminium frame is replaced 
with carbon-fibre walls as shown in Fig 1, thus lowering significantly its mass. 

The used production method is hand lamination. The necessary materials are the following: 

 carbon fabric; 

 resin and hardener; 

 separator gel; 

 peelply, cotton wool and nylon for vacuum bagging; 

 fiberglass fabrics and gelcoat; 

 aramid honeycombs; 

 additional materials and tools such as degreaser, glue, duct tape, vacuum tape, gloves, mask with a 

particulate filter, goggles, brush, roller, stirrers for making mixtures, containers for storing aggressive 
liquid materials, glue mixer gun, tools for cutting of the finished parts, sandpaper for wet and dry sand-
ing, polishing paste, a vacuum pump, vacuum valve, hoses and containers for proper storage of excess 

materials that are to be recycled. 
 

 
Figure 9. A simulation of the air flow around the model of the coupe. 
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The construction of the vehicle’s body was performed as follows: 

Firstly, the moulds were prepared by cleaning them and by determining the surfaces which are not 
going to be laminated, such as windows, doors, stop lights and others – Fig. 10. These surfaces are 
marked with tape. 

Then, successively in the mould are applied separator gel, carbon fabrics soaked with resin, peelply, 

cotton wool for the excess resin, and nylon for the vacuum bagging – Fig. 11. After vacuuming, the part 
is cured. 

The cured coupe is then separated from the mould – Fig. 12, cleaned, and additionally treated be-
fore being assembled with the other parts such as the floor, section walls, and the front and back lids.  

 

 
Figure 10. Cleaning and preparing the mould for hand lay-up.  

 

 
Figure 11. Vacuum bagging of the laminated moulds. 

 

 
Figure 12. Carbon-fibre coupe separated from the mould before treatment.  
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A separate mould is created for the floor and the section walls – Fig 13 and Fig. 14., as well as for 
the two lids, while the doors are created in the mould from Fig.10. The cleaned body without windows 
and the two lids is shown in Fig. 15, while the finished vehicle – in Fig 16. 

 
Figure 13. Creation of polystyrene mould for the floor and section walls.  

 

 
Figure 14. Separated from the mould and cleaned floor and walls.  

 

 
Figure 15. Floor and walls assembled with the main body.  

5. CONCLUSSION 

The article deals with the description of the most popular methods for production of carbon-fibre-
reinforced plastics: hand lay-up, infusion, and prepreg. The methods differ in cost and complexity but 

generally do not require much work force or complex tooling, and provide satisfactory quality of the end 
product, thus the production process can be performed in any garage or student laboratory. The brief 
comparative assessment of the three methods ranks their complexity, quality of the final product and cost 
of the materials and tooling used. 
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Figure 16. Final, assembled carbon-fibre coupe.  

 
The results from building the carbon-fibre body of a student vehicle for the competition Shell Eco-

Marathon are also presented. The students from TUS Team from Technical University of Sofia, Bulgaria 
successfully applied hand lamination to build their carbon coupe. Building of polystyrene-based moulds 
and aramid honeycomb-based walls was also applied to further developed the production skills of the 
students and to better the structure of the vehicle. 
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РЕЗЮМЕ: В тази статия са получени априорни оценки за евентуалните 𝐶4[0,1]-
решения на двуточкова гранична задача за най-общи нелинейни обикновени диферен-
циални уравнения от четвърти ред, решени спрямо четвъртата производна.В получе-

ните резултати се предполага, че са в сила условия от бариерен тип.  
КЛЮЧОВИ ДУМИ: обикновени диференциални уравнения, гранична задача, априорни 
оценки, бариерни ивици  
 

1. Въведение 
Разглеждаме граничната задача 

 𝑥(4) = 𝑓(𝑡, 𝑥, 𝑥 ′, 𝑥 ′′ , 𝑥′′′), 𝑡 ∈ [0,1], (1) 

 𝑥 ′′ (0) = 𝐴, 𝑥 ′(1) = 𝐵, 𝑥(0) = 𝐶, 𝑥 ′′(1) = 𝐷, (2) 
където 𝐴, 𝐵, 𝐶, 𝐷 ∈ ℝ, а𝑓(𝑡, 𝑥, 𝑝, 𝑞, 𝑟)е скаларна функция,дефинирана за (𝑡, 𝑥, 𝑝, 𝑞, 𝑟) ∈ [0,1] × 𝐷𝑥 ×
𝐷𝑝 × 𝐷𝑞 × 𝐷𝑟 , тук множествата 𝐷𝑥 ,𝐷𝑝 , 𝐷𝑞 ,𝐷𝑟 ⊆ ℝмогат да бъдат ограничени. 

Априорните оценки са често приложим инструмент при изследване разрешимостта на раз-
лични гранични задачи. Използвани са например в Agarwal, R. P., P. S. Kelevedjiev, 2020; Gao, C., 
2007; Granas, A., R.B. Guenther, J.W. Lee, 1985; He, L., X. Dong, Z. Bai, Bo Chen, 2017; Kelevedjiev, 

P., 1994; Li, Z., Z. Bai, 2019;Luo, H., Y. An, 2011; Ma, R.Y., H. Luo, 2004;Ma, R.Y., Lu Zhang, R. Liu, 
2015; Maksymiuk, J., J. Ciesielski, M. Starostka, 2019. 

Тук ще получим априорни оценки за евентуалните C4[0,1]-решения (и за техните производ-

ни до четвърти ред) на граничната задача (1), (2). В тях предполагаме, че са изпълнени условия от 
бариерен тип. Такъв тип условия са използвани първоначално в Kelevedjiev, P., 1994, за гранични 
задачи от втори ред и впоследствие за различни гранични задачи от Gao, C., 2007;He, L., X.Dong, 

Z. Bai, Bo Chen, 2017; Li, Z., Z. Bai, 2019; Luo, H., Y. An, 2011; Ma, R.Y., H. Luo, 2004; Ma, R.Y., Lu 
Zhang, R. Liu, 2015.  

Нашите основни предположения са:  

(H1) Съществуват константи 𝐹𝑖
′,𝐿𝑖

′ , i = 1,2, такива че 

𝐹2
′ < 𝐹1

′ ≤ 𝐷 − 𝐴 ≤ 𝐿1
′ < 𝐿2

′ , [𝐹2
′ , 𝐿2

′ ] ⊆ 𝐷𝑟 , 

 𝑓(𝑡, 𝑥, 𝑝, 𝑞, 𝑟) ≥ 0 за (𝑡, 𝑥, 𝑝, 𝑞, 𝑟) ∈ [0,1] × 𝐷𝑥 × 𝐷𝑝 × 𝐷𝑞 × [𝐿1
′ , 𝐿2

′ ], (3)       

 𝑓(𝑡, 𝑥, 𝑝, 𝑞, 𝑟) ≤ 0 за (𝑡, 𝑥, 𝑝, 𝑞, 𝑟) ∈ [0,1] × 𝐷𝑥 × 𝐷𝑝 × 𝐷𝑞 × [𝐹2
′ , 𝐹1

′ ]. (4) 

(H2) Съществуват константи 𝐹𝑖 ,𝐿𝑖 , i = 1,2, такива че 
𝐹2 < 𝐹1 ≤ 𝐷 − 𝐴 ≤ 𝐿1 < 𝐿2, [𝐹2, 𝐿2] ⊆ 𝐷𝑟 , 

 𝑓(𝑡, 𝑥, 𝑝, 𝑞, 𝑟) ≤ 0 за (𝑡, 𝑥, 𝑝, 𝑞, 𝑟) ∈ [0,1] × 𝐷𝑥 × 𝐷𝑝 × 𝐷𝑞 × [𝐿1, 𝐿2], (5) 

 𝑓(𝑡, 𝑥, 𝑝, 𝑞, 𝑟) ≥ 0 за (𝑡, 𝑥, 𝑝, 𝑞, 𝑟) ∈ [0,1] × 𝐷𝑥 × 𝐷𝑝 × 𝐷𝑞 × [𝐹2, 𝐹1]. (6) 

Освен това ще казваме, че условието (H3) е изпълнено за константите 𝑚𝑖 , 𝑀𝑖 , 𝑖 = 0,3̅̅ ̅̅ , ако: 
(H3)                                 [𝑚0 − 𝜎, 𝑀0 + 𝜎]  ⊆ 𝐷𝑥, [𝑚1 − 𝜎, 𝑀1 + 𝜎]  ⊆ 𝐷𝑝, 
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[𝑚2 − 𝜎, 𝑀2 + 𝜎]  ⊆ 𝐷𝑞, [𝑚3 − 𝜎, 𝑀3 + 𝜎]  ⊆ 𝐷𝑟 

и 𝑓(𝑡, 𝑥, 𝑝, 𝑞, 𝑟) е непрекъсната в множеството [0,1] × 𝐽, където 𝐽 = [𝑚0 − 𝜎, 𝑀0 + 𝜎] × 
[𝑚1 − 𝜎, 𝑀1 + 𝜎] × [𝑚2 − 𝜎, 𝑀2 + 𝜎] × [𝑚3 − 𝜎, 𝑀3 + 𝜎], а𝜎 > 0 е достатъчно малко. 

 

Както ще видим, ивиците [0,1] × [𝐿1
′ , 𝐿2

′ ], [0,1] × [𝐹2
′ , 𝐹1

′ ] от (H1) и ивиците[0,1] ×
[𝐿1 , 𝐿2], [0,1] × [𝐹2, 𝐹1]от (H2) контролират графиката на третата производна на всяко решение𝑥 ∈
𝐶4[0,1]на (1), (2). Наричаме ги бариерни ивици, в случая за стойностите на  𝑥 ′′′(𝑡), 𝑡 ∈ [0,1]. 

 

2. Априорни оценки 
За 𝑥 ′′(𝑡) знаем, че е непрекъсната и диференцируема в интервала [0,1], следователно можем 

да приложим теоремата на Лагранж, според която съществува 𝜉 ∈ (0,1), такова че 

𝑥 ′′(1) − 𝑥 ′′(0) = 𝑥 ′′′ (𝜉)(1 − 0), 
 𝑥 ′′′ (𝜉) = 𝑥 ′′(1) − 𝑥 ′′(0) = D − A. (7) 
Твърдение 1. Нека 𝑥 ∈ C4[0,1]е решение на (1), (2) и е в сила (H1). Тогава  

𝐹1
′ ≤ 𝑥 ′′′(𝑡) ≤ 𝐿1

′   за 𝑡 ∈ [0, 𝜉], 

където 𝜉 е от (7). 

Доказателство. Допускаме, че 𝑥 ′′′(𝑡) ≥ 𝐿1
′  за някакво 𝑡 ∈ [0, 𝜉). Това означава, че множест-

вото 𝑆+ = {𝑡 ∈ [0, 𝜉]: 𝐿1
′ < 𝑥 ′′′(𝑡) ≤ 𝐿2

′ } не е празно, защото 𝑥 ′′′ (𝑡) е непрекъсната в [0, 𝜉] и 𝑥 ′′′ (𝜉) ≤
𝐿1

′ . Следователно съществува 𝛾 ∈ 𝑆+ , такова че 

𝑥(4)(𝛾) < 0. 
От друга страна 𝑥(𝑡) е C4[0,1]-решение на (1), следователно 

𝑥(4) (𝛾) = 𝑓 (𝛾, 𝑥(𝛾), 𝑥 ′(𝛾), 𝑥 ′′(𝛾), 𝑥 ′′′ (𝛾)). 

Но (𝛾, 𝑥(𝛾), 𝑥 ′(𝛾), 𝑥 ′′(𝛾), 𝑥′′′(𝛾)) ∈ 𝑆+ × 𝐷𝑥 × 𝐷𝑝 × 𝐷𝑞 × (𝐿1
′ , 𝐿2

′ ] и прилагайки (3), получаваме 

𝑥(4)(𝛾) ≥ 0. 
Полученото противоречие показва, че  

𝑥 ′′′(𝑡) ≤ 𝐿1
′  за 𝑡 ∈ [0, 𝜉]. 

Аналогично, като използваме (4), получаваме 

𝑥 ′′′ (𝑡) ≥ 𝐹1
′  за 𝑡 ∈ [0, 𝜉]. 

 

 
Твърдение 2. Нека 𝑥 ∈ C4[0,1] е решение на (1), (2) и е в сила (H2). Тогава  

𝐹1 ≤ 𝑥 ′′′(𝑡) ≤ 𝐿1  за 𝑡 ∈ [𝜉, 1], 
където 𝜉 е от (7). 

Доказателство. Допускаме, че за някакво 𝑡 ∈ (𝜉, 1] е изпълнено 

𝑥 ′′′(𝑡) > 𝐿1. 
От непрекъснатостта на 𝑥 ′′′(𝑡) в интервала [𝜉, 1]и от 𝑥 ′′′(𝜉) ≤ 𝐿1  следва, че множеството 

𝑆− = {𝑡 ∈ [𝜉, 1]: 𝐿1 < 𝑥 ′′′(𝑡) ≤ 𝐿2} не е празно и съществува φ ∈ 𝑆− , такова че 

𝑥(4)(𝜑) > 0. 
Тъй като 𝑥(𝑡) e C4[0,1]-решение на диференциалното уравнение (1) за всяко 𝑡 ∈ [𝜉, 1], в частност 

за 𝑡 = 𝜑 имаме 

𝑥(4)(𝜑) = 𝑓 (𝜑, 𝑥(𝜑), 𝑥 ′(𝜑), 𝑥 ′′(𝜑), 𝑥 ′′′(𝜑)). 

Като съобразим, че (𝜑, 𝑥(𝜑), 𝑥 ′(𝜑), 𝑥 ′′(𝜑), 𝑥′′′(𝜑)) ∈  𝑆− × ℝ3 × (𝐿1,𝐿2] и използваме (5), получава-
ме 

𝑥(4)(𝜑) ≤ 0. 
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Полученото противоречие показва, че  

𝑥 ′′′(𝑡) ≤ 𝐿1 за 𝑡 ∈ [𝜉, 1]. 
Аналогично, като използваме (6), получаваме 

𝐹1 ≤ 𝑥 ′′′(𝑡) за 𝑡 ∈ [𝜉, 1]. 

 

Твърдение 3. Нека 𝑥(𝑡) ∈ C4[0,1]е решение на граничната задача (1), (2). Предполагаме, че 
са в сила (H1) и (H2). Тогава 

|𝑥(𝑡)| ≤ |𝐵| + |𝐶| + |𝐷| + max{|𝐹1|, |𝐿1|, |𝐹1
′ |, |𝐿1

′ |} , 𝑡 ∈ [0,1], 

|𝑥 ′(𝑡)| ≤ |𝐵| + |𝐷| + max{|𝐹1 |, |𝐿1|, |𝐹1
′ |, |𝐿1

′ |} , 𝑡 ∈ [0,1], 

|𝑥 ′′(𝑡)| ≤ |𝐷| + max{|𝐹1 |, |𝐿1|, |𝐹1
′|, |𝐿1

′ |} , 𝑡 ∈ [0,1]. 
Доказателство. От теоремата за средните стойности следва, че за всяко 𝑡 ∈ [0,1) съществува 

𝜂 ∈ (𝑡, 1)със свойството 

𝑥 ′′(1) − 𝑥 ′′(𝑡) = 𝑥 ′′′(𝜂)(1 − 𝑡), 𝑡 ∈ [0,1), 
−𝑥 ′′(𝑡) = −𝑥 ′′(1) + 𝑥 ′′′(𝜂)(1 − 𝑡), 𝑡 ∈ [0,1), 

|𝑥 ′′(𝑡)| ≤ |𝑥 ′′(1)|+|𝑥 ′′′(𝜂)|(1 − 𝑡), 𝑡 ∈ [0,1), 

|𝑥 ′′(𝑡)| ≤ |𝐷| + |𝑥 ′′′ (𝜂)|, 𝑡 ∈ [0,1]. 
Но Твърдение 1 и Твърдение 2 ни дават оценката  

min{𝐹1, 𝐹1
′ } ≤ 𝑥 ′′′ (𝑡) ≤ max{𝐿1, 𝐿1

′ } , 𝑡 ∈ [0,1], 

т.е.  

𝑥 ′′′(𝑡) ≤ max{|𝐹1|, |𝐿1|, |𝐹1
′ |, |𝐿1

′ |} , 𝑡 ∈ [0,1], 
и в частност 

𝑥 ′′′ (𝜂) ≤ max{|𝐹1|, |𝐿1|, |𝐹1
′ |, |𝐿1

′ |}. 

Така за 𝑥 ′′(𝑡) получаваме априорната оценка 

|𝑥 ′′(𝑡)| ≤ |𝐷| + max{|𝐹1 |, |𝐿1|, |𝐹1
′|, |𝐿1

′ |} , 𝑡 ∈ [0,1]. 

За да докажем оценката за 𝑥 ′(𝑡), отново използваме теоремата на Лагранж за средните стой-
ности. За всяко 𝑡 ∈ [0,1) съществува 𝜁 ∈ (𝑡, 1)със свойството 

𝑥 ′(1) − 𝑥 ′(𝑡) = 𝑥 ′′(𝜁)(1 − 𝑡), 𝑡 ∈ [0,1), 
−𝑥 ′(𝑡) = −𝑥 ′(1) + 𝑥 ′′(𝜁)(1 − 𝑡), 𝑡 ∈ [0,1), 
|𝑥 ′(𝑡)| ≤ |𝑥 ′(1)|+|𝑥 ′′(𝜁)|(1 − 𝑡), 𝑡 ∈ [0,1), 

|𝑥 ′(𝑡)| ≤ |𝐵| + |𝑥 ′′(𝜁)|, 𝑡 ∈ [0,1], 
|𝑥 ′(𝑡)| ≤ |𝐵| + |𝐷| + max{|𝐹1 |, |𝐿1|, |𝐹1

′ |, |𝐿1
′ |} , 𝑡 ∈ [0,1]. 

Накрая прилагаме теоремата на Лагранж върху 𝑥(𝑡). Сега за всяко 𝑡 ∈ (0,1] съществува 𝜈 ∈
(0, 𝑡), такова че 

𝑥(𝑡) − 𝑥(0) = 𝑥 ′(𝜈)(𝑡 − 0), 𝑡 ∈ (0,1], 
𝑥(𝑡) = 𝑥(0) + 𝑥 ′(𝜈). 𝑡, 𝑡 ∈ (0,1], 

|𝑥(𝑡)| ≤ |𝑥(0)| + |𝑥 ′(𝜈)||𝑡|, 𝑡 ∈ (0,1], 
|𝑥(𝑡)| ≤ |𝐶| + |𝑥 ′(𝜈)|, 𝑡 ∈ [0,1], 

|𝑥(𝑡)| ≤ |𝐵| + |𝐶| + |𝐷| + max{|𝐹1|, |𝐿1|, |𝐹1
′ |, |𝐿1

′ |} , 𝑡 ∈ [0,1]. 

 
Твърдение 4. Нека са в сила (H1) и (H2). Нека е изпълнено и (H3) за 

𝑀0 = |𝐵| + |𝐶| + |𝐷| + max{|𝐹1 |, |𝐿1|, |𝐹1
′|, |𝐿1

′ |} , 𝑚0 = −𝑀0, 

𝑀1 = |𝐵| + |𝐷| + max{|𝐹1 |, |𝐿1|, |𝐹1
′|, |𝐿1

′ |} , 𝑚1 = −𝑀1, 

𝑀2 = |𝐷| + max{|𝐹1 |, |𝐿1|, |𝐹1
′|, |𝐿1

′ |} , 𝑚2 = −𝑀2, 
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𝑀3 = max{𝐿1, 𝐿1
′ } , 𝑚3 = min{𝐹1, 𝐹1

′ }. 

Тогава съществуват константи 𝑚4 и 𝑀4, такива че 

𝑚4 ≤ 𝑥(4) (𝑡) ≤ 𝑀4, 𝑡 ∈ [0,1]. 
Доказателство. Поради непрекъснатостта на 𝑓(𝑡, 𝑥, 𝑝, 𝑞, 𝑟) в множеството [0,1] × 𝐽, същест-

вуват константи 𝑚4 и 𝑀4, такива че 

𝑚4 ≤ 𝑓(𝑡, 𝑥, 𝑝, 𝑞, 𝑟) ≤ 𝑀4 за (𝑡, 𝑥, 𝑝, 𝑞, 𝑟) ∈ [0,1] × 𝐽. 
Тъй като според Твърдения 1-3 имаме(𝑥(𝑡), 𝑥 ′(𝑡), 𝑥 ′′(𝑡), 𝑥′′′(𝑡)) ∈ J за 𝑡 ∈ [0,1], уравнение (1) ни 

дава 

𝑚4 ≤ 𝑥(4) (𝑡) ≤ 𝑀4 за 𝑡 ∈ [0,1]. 
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Abstract: The algorithms are an extremely valuable methodological tool for solving a well-defined problem with 

data. One of the common tasks in mathematics and computer science is the processing of an array of data. In es-

sence, arrays are a convenient data representation model for a large amount and variety o f practica l tasks. 

Therefore, in informatics, the main algorithms for processing arrays have been thoroughly researched and stud-

ied (classified according to their areas of application, their computational complexity has been assessed): Sort-

ing, Searching, Numerical and statistical evaluations, Merging arrays, Economic representation of homogene-

ous arrays etc. In this article we will focus on one particular task from the Sorting tasks, where we are asked t o  

process an array of non-repeating numeric data by sorting its elements (numbers) in very simple manner. Such a 

task arises frequently in practice and provides fertile ground for the introduction of many standard design tech-

niques and analysis tools in various spheres of life. 

Keywords: Algorithm, sorting, an array, numerical non-repeating data. 
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Въведение 
В ежедневието си човек извършва дейности, които се изпълняват по предварително зауче-

ни правила – шофиране на лек автомобил, готвенето на ястия, пресмятане на числов израз и др. 
Дълбоката същност, която ги свързва е тяхната алгоритмизираност . Терминът “алгоритъм” произ-

лиза от името на арабския математик Ал-Хорезми, който през 825 г. в свой научен трактат описва 
последователност от действия за представяне на числа в десетична бройна система.  Понятието за 
алгоритъм е от основните в науката и за него може да дадем оперативно определение, без да пре-
тендираме за цялостна математическа строгост. Такова например би могло да бъде разбирането, 
че алгоритъмът е завършена система от формални правила, които точно и еднозначно определят 

последователност от недвусмислени и изпълними етапи от действия, които определят краен про-
цес за решаване на дадена задача. Интуитивно е ясно, че понятието алгоритъм се свързва с опре-
делено множество обекти и съвкупност от действия над тези обекти. В даденото определение за 
алгоритъм имплицитно се разкриват основните свойства, които характеризират алгоритмите при 

осъществяване на тяхната същност: 

 Финитност – изпълнението на алгоритъма завършва след краен брой стъпки и за крайно 

време; 
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 Детерминираност – резултатите получени от дадена стъпка се определят еднозначно от 

резултата в предишната стъпка, като при едни и същи входни данни всяка стъпка дава едни 

и същи резултати. Ако това свойство се наруши-алгоритъмът става вероятностен, но и при 

тях един резултат се получава с най-голяма вероятност и може да бъде приет за главен; 

 Ефективност – отделните етапи на алгоритъма са прости, ясни и изпълними от 

Изпълнителя, като цялостното изпълнение на алгоритъма води до решаване на проблема; 

 Масовост – алгоритъмът може да се прилага за решаване коя да е задача от даден клас 

еднотипни задачи; 

 

По своя структурен състав алгоритмите се делят на линейни (неразклонени) и нелинейни 
(разклонени). Линейните алгоритми  са съставени от елементарни действия, които се изпълняват 
едно след друго последователно по реда на записването им. Нелинейните съдържат в себе си 
действия, които определят кои са следващите за изпълнение  действия, в зависимост от изисквани-

ята на логиката на задачата. От своя страна нелинейните алгоритми се делят на циклични  и не-
циклични. Цикличните алгоритми съдържат в себе си група от елементарни действия, които се 
изпълняват многократно, а нецикличните съдържат в себе си действия, които определят кои са 
следващите за изпълнение действия, в зависимост от валидността на някакво условие. 

По последователността си алгоритмите могат да се видят като последователни и паралелни. 
При последователните алгоритми във всеки даден момент може да се изпълнява само една стъпка 
от алгоритъма, а при паралелните алгоритми  във всеки даден момент може да се изпълняват по-
вече от една стъпки от алгоритъма. В по-старите компютри паралелно се изпълняват аритметични 

и входно-изходни операции. В съвременните многопроцесорни компютърни системи това е един 
от начините за повишаване на бързодействието, наред с подобряването на елементната база, кога-
то се решават много сложни инженерни задачи, частни диференциални уравнения и др. 

Според недвусмислеността си алгоритмите се делят на детерминирани и вероятностни, а 

според точността – на точни и евристични. При последните алгоритъмът дава резултати в прием-
ливо време и с приемлива точност. 

Представянето на един алгоритъм може да стане словесно, чрез специална знакова система, 
или чрез общоприетите графични блок-схеми, в които действията се вписват в геометрични фигу-

ри, а стрелки определят реда на тези действия. 
От казаното дотук става ясно, че алгоритмите са изключително ценен методически инстру-

мент за решаване на добре определена задача с данни. Една от често срещаните задачи в матема-
тиката и информатиката е обработката на масив с данни. По същество масивите са удобен модел 

за представяне на данните за голямо количество и разнообразни практически задачи. Ето защо в 
информатиката задълбочено са изследвани и изучени (класифицирани са според техните области 
на приложение, направена е оценка на тяхната изчислителна сложност) основните алгоритми за 
обработка на масиви: Сортировка, Търсене, Числови и статистически оценки, Сливане на масиви,  

Икономично представяне на хомогенни масиви и т.н.  
Ще обърнем внимание на една конкретна задача от задачите за Сортировка, при която се 

иска да се обработи масив с неповтарящи се числови данни, като се сортират неговите елементи 
(числа) в нарастващ ред. Такава задача възниква често в практиката и осигурява плодородна почва 

за въвеждане на много стандартни техники за проектиране и инструменти за анализ в различни 
сфери на живота.  

 

Постановка на задачата 

 Сортиране на множество -  процес на пренареждане на дадено множество от обекти в опре-
делен ред (наредба). 
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 Цел на сортирането - улесняване откриването на елементите на сортираното множество в 

едно по-късно време или подреждане на елементите на  някаква структура (телефонни указатели, 
библиотеки, речници, складове и почти всичко, в което могат да се търсят и намират обекти).  
 Специфика на сортирането - в процеса на сортиране почти винаги се появява нуждата от 
размяна на местата на два елемента. 

 Изисквания към алгоритмите за сортиране: 

 Ефективност (икономичност) по отношение на памет – сортировката да се прави на място, 

без да се прави копие на масива. 

 Ефективност, относно време на изпълнение – измерва се изчислителната сложност на 

алгоритмите (която в този случай се определя от елементарните операции : сравнения 

между елементи на масив и размествания на елементи на масив) 

 

Сортировката – релация на наредба 

 Нека са дадени елементите      А1, А2, ....., Аn.     Между всеки два  елемента може да съ-
ществува отношение (релация) на наредба. 
 Числата  Аi  и   Aj  са свързани с релация на (пълна) наредба  Аi <= Аj  (казва се “Аi е преди 
Аj или е самото Аj”), ако са изпълнени следните условия: 

1. Рефлексивност:    Ai <= Ai 

2. Силна Антисиметричност: За произволни Ai  и  Aj  е вярно  или  Ai <= Aj   или   Aj <= Ai. 

3. Транзитивност: Ако   Ai  <= Aj    и   Aj <= Ak,  то   Ai <= Ak. 

 

В математиката, множествата удовлетворяващи горните три условия се наричат напълно под-
редени. Примери за такива напълно подредени множества са множеството на естествените числа 
N, множеството на  целите числа Z  и др. 

 

Сортирането на елементите    А1, А2, ....., Аn се състои в пермутирането (пренареждането) им 
в ред  така, че  ако е дадена функцията на подреждане  P, то  да е в сила           P(Ak1) <= P(Ak2) <= 
P(Ak3) <= ..... <= P(Akn). 
 

 

Алгоритъм за сортиране на  масив с неповтарящи се числа 

Идея  
Идеята на тази работа е, съобразявайки се с основните свойства на сортиращите алгоритми и 

гореспоменатите изисквания, да реализираме такъв алгоритъм, който на място да сортира числов 
масив А (условно казано)  от N елемента, осигурявайки съответните ефективности по отношение 
на памет и време на изпълнение. Основната нишка в идеята е от началния несортиран масив с 
числови данни да се извлече сортировъчен фактор, който да подпомага  директното позиционира-

не на елементите, за да се получи сортировката по ефикасен начин. 

 

Помощни участници 
В програмния код се предвижда да се използват следните променливи, които поддържат про-

цеса на сортировка, както следва: 
Min = елемента от масива, носещ минималната числова стойност;    
Max = елемента от масива, носещ максималната числова стойност; 
indexMin = индекса на елемента от масива, носещ минималната стойност; 

indexMax = индекса на елемента от масива, носещ максималната стойност; 
indexOrdinal = генерален итерационен индекс, последователно прогонващ целия масив, за да 

осигури в крайна сметка сортировката; 
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currentElement = елемента от масива, който текущо се сортира („текущ елемент“); 

currentIndex = индекс на следващ currentElement; 
SortFactor = сортировъчен фактор, определящ равномерното разстояние между елементите на 

виртуален масив от същия брой елементи (равномерно отдалечени един от друг); 
PlacePointer – указател на място при директното позициониране на елементите в процеса на 

сортировка. Изчислява се динамично по време на сортировката за конкретен елемент. 

 

Последователност на алгоритъма 
1. Определяне с един итериращ пас през изходния масив А на минималния му (Min) и 

максималния му (Max) елементи, както и техните индекси indexMin  и  indexMax, а index-

Ordinal се установява на „нула“; 

2. Изчисляване на сортировъчния фактор SortFactor = (Max – Min) / (N-1); 

3. Min елементът и Max елементът заемат съответно позиции с индекси indexOrdinal (0) и N-1, 

а елементите от тези позиции заемат техните позиции съответно с индекси indexMin  и  in-

dexMax. 

4. Индексът indexOrdinal се увеличава с 1; 

5. Ако indexOrdinal = N-1, то „КРАЙ“ на алгоритъма, иначе следва точка 6.; 

6. currentElement =A[ndexOrdinal]; 

7. A[ndexOrdinal]=Min; 

8. PlacePointer=floor[(currentElement -Min)/SortFactor]; 

9. PlacePointer за currentElement се възприема като индекс на новата позиция, която „текущия 

елемент“ currentElement трябва да заеме за сортиране, като: 

a) Ако PlacePointer = 0, то PlacePointer = PlacePointer+1,  а алгоритъмът продължава към 

точка 9.; 

b) Ако A[PlacePointer] = Min, то A[PlacePointer]=currentElement,  а алгоритъмът 

продължава към точка 4.; 

c) Ако floor[(A[PlacePointer] - Min)/SortFactor] ≠ PlacePointer, то helper = A[PlacePointer],   

A[PlacePointer] = currentElement, currentElement = helper, т.е. A[PlacePointer] и currentEl-

ement си разменят стойностите чрез помощната променлива helper, след което следва 

точка 8.; 

d) Ако floor[(A[PlacePointer] - Min)/SortFactor] = PlacePointer, заедно със   A[PlacePointer] < 

currentElement, то PlacePointer = PlacePointer+1, след което следва точка 9.; 

e) Ако floor[(A[PlacePointer] - Min)/SortFactor] = PlacePointer, заедно с  A[PlacePointer] > 

currentElement и ако floor[(A[PlacePointer-1] - Min)/SortFactor] > PlacePointer, то  helper = 

A[PlacePointer-1],   A[PlacePointer-1] = currentElement, currentElement = helper, т.е. 

A[PlacePointer-1] и currentElement си разменят стойностите чрез помощната променлива 

helper, след което следва точка 8.; 

f) Ако floor[(A[PlacePointer] - Min)/SortFactor] = PlacePointer, заедно с  A[PlacePointer] > 

currentElement и ако floor[(A[PlacePointer-1] - Min)/SortFactor] <= PlacePointer, то  helper 

= A[PlacePointer],   A[PlacePointer] = currentElement, currentElement = helper, т.е. 

A[PlacePointer] и currentElement си разменят стойностите чрез помощната променлива 

helper, след което следва точка 8.; 

 
Изводи. Алгоритъмът осигурява директно позициониране на елементите в процеса на сор-

тировка, с помощта на пресметнат за всеки елемент PlacePointer, базиран на извлечен от 
характеристиките на масива сортировъчен фактор sortFactor. Основната функционалност на 
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алгоритъма при свойствата детерминираност и ефективност се осъществява в точка 9., къ-

дето чрез точки 4 и 5 се постига и  свойството финитност. 
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Abstract: The physical co-residence of virtual machines in cloud computing can be used to  leak sensit ive 

information and compromise security. Spyware (attackers) can interfere due to insufficient log ical i so la tion 

from their virtual machine to another one running on the same physical machine. In the worst case scenario , 

attackers can extract sensitive information from victims on the same physical machine using  hardware side 

channels (channels with shared pages between users). The article offers an idea to protect against data leakage 

in some cache-attacks in cloud computing services. 

Keywords: virtual machines, cloud computing, sensitive information, cache-attacks. 

 

 

ИДЕЯ ЗА ЗАСИЧАНЕ НА КЕШ -АТАКА В ОБЛАЧНИ ИЗЧИСЛИТЕЛНИ ПЛАТФОРМИ 
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Катедра „Електротехника, Автоматика и Информационни Технологии“ 
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Технически университет – София, България 

e-mails: remus1999@abv.bg *, plamen.rp199@abv.bg 
 

Въведение 
Облачните услуги са отворен стандартен модел, който е ориентиран към интернет и пре-

доставя различни услуги – софтуерни или хардуерни. Той предлага нови услуги по заявка, като 
например „софтуер като услуга“ (Software as a service - SaaS), инфраструктура като услуга 

(Infrastructure as a service IaaS) и платформа като услуга (Platform as a service - PaaS). Напоследък, 
значително се увеличава интереса към индустрията и академичните среди, които изследват и по-
добряват облачните услуги. Те имат пет основни характеристики: самообслужване при поискване, 
измервано обслужване, бърза еластичност, широк достъп до мрежата и обединяване на ресурсите. 

Целта е да се предоставят възможности за използване на мощни компютърни системи с намалени 
разходи, повишена ефективност и производителност. Това консолидира модела на икономическа 
полезност с еволюционното усъвършенстване на много използвани изчислителни подходи   и   
технологии,   състоящи   се   от   мрежи   за   изчисляване   и съхранение, приложения и разпреде-

лени услуги.  
С всички тези обещаващи възможности и ползи, които облачните изчисления могат да 

предложат, все още съществуват редица технически бариери, които могат да попречат на облач-
ните изчисления да станат наистина повсеместна услуга. Сигурността е основният инхибитор на 

възприемането на облака. Облачният компютинг може да наследи някои от рисковете в сигур-
ността и уязвимостта от интернет като например зловредния код (вируси, троянски коне и др.). 
Облачните изчисления страдат и от проблеми с поверителността на данните и конвенционалните 
атаки на Distributed Denial of Service (DDoS), които биха могли да окажат огромно въздействие  

върху  техните  услуги.  Освен  това изчислителните облаци създадоха нови опасения, като нап-
ример преместване на ресурси и съхраняване на данни в облака с вероятност за пребиваване в 
друга държава с различни регулации. Информационните ресурси могат да бъдат  недостъпни  по-
ради  много  причини,  като  например  природни  бедствия или отказа от услуги.     

mailto:remus1999@abv.bg
mailto:plamen.rp199@abv.bg
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mailto:plamen.rp199@abv.bg
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Спецификата на облачните услуги има различни аспекти. Един от най-важните е този, че те 

поддържат многонационална мрежа, която трябва да изпълнява бъдещите нарастващи изисквания 
за достъп и използване на ресурсите, предоставени чрез Интернет. Многостранното отдаване под 
наем дава възможност за споделяне на изчислителни физически ресурси сред наемателите на из-
числителни облаци и предлага икономически ефективно мащабиране при поискване. Мултинаци-

оналността в изчислителните облаци обаче има уникални уязвимости, като кореспонденцията   на   
клиентите   и   концепцията за виртуалната   машина, която върши съответната работа като софту-
ерен компютър,  предоставяйки същата функционалност като физически компютър. 

Постановка на проблема 

Физическото съвместно пребиваване на виртуални машини в изчислителните облаци може 
да се  използва за изтичане на чувствителна информация и за стартиране на сложни атаки срещу 
сигурността. Това може да улесни нападателите със способност да се намесват с друга виртуална 
машина,  която работи на една   и   съща   физическа   машина   поради   недостатъчната логическа 

изолация. В най-лошия сценарий, нападателите  могат да извличат важна информация   от   жерт-
вите   на   една   и   съща   физическа   машина   като използват хардуерни канали за странициране 
на информация. 

Тогава е съвсем естествено да си зададем въпроса: Можем  ли  да  се доверим   напълно на 

облачния компютинг?   Целта   на   настоящата работа   е   от  събрана  и  анализирана  информа-
ция  за  определен вид нерегламентирани действия от неоторизирани лица (т.е. атака)  да се пред-
ложи поведение за засичане на такава атака, явяващо се като своеобразно начало на защита от нея.  

Същност на Кеш-паметта 

Едно от местата, свързани с изтичане на данни от CCS (Cloud Computing Services) е КЕШ-
ПАМЕТТА. Кеш паметта на CPU е хардуерен кеш, използван от централния процесор на компю-
търа, за да се намали средното време за достъп до данни от основната  памет. Когато процесорът 
трябва да чете или записва данни в RAM паметта, първо проверява дали тези данни не съществу-

ват в кеша на централния процесор. Ако те съществуват, процесорът ги чете от там, а ако не е така 
– чете ги от RAM и ги записва в кеша. Четенето от кеш-паметта е много по-бързо от четенето от 
RAM паметта.  Кеш паметта е по-малка, по-бърза памет, която е  по-близо  до  сърцевината  на  
процесора,  която  съхранява  копия  на данните от често използваните места на основната памет. 

Повечето модерни десктопи и сървърни процесори имат поне три независими комплекта кеш-
памети: инструкционен кеш, кеш за данни и кеш-буфер за транслациите (буфер за ускоряване на 
виртуално-физичния превод на адреси за изпълними инструкции и данни.). Кешът за данни обик-
новено се организира като йерархия с повече нива – Ниво 1,2,3 (L1, L2 и L3). 

В исторически план първите процесори, които използват кеш,  имат само едно ниво на ке-
ша, което не е разделено на L1d (за данни) и L1i (за инструкции). Почти всички текущи процесори 
с кеш са с кеш L1. Те също така имат L2 кешове, а за по- големите процесори и L3 кешове. Кешът 
L2 обикновено не е разделен и действа като общо хранилище за вече разделения L1 кеш. Всяко 

ядро на многоядрен процесор има специален L2 кеш и обикновено не се споделя между ядрата. 
Кешът L3 и кешовете с по-високо ниво се споделят между ядрата и не се разделят. Кешът L4 по-
настоящем е необичаен, а освен това се намира на отделна матрица (или чип) и обикновено е на 
нестатична памет с произволен достъп. Всяко допълнително ниво на кеша има тенденция да бъде 

по-голямо и да бъде оптимизирано по различен начин. Кеша обикновено е с размер на делите две: 
4, 8, 16 и т.н. KB или MB. 

Организация на Кеш-паметта 
Данните се прехвърлят между паметта и кеша в блокове с фиксиран размер, наречени ли-

нии на кеша. В този смисъл единицата памет в кеша е кеш-линията, която съдържа фиксиран 

брой байтове (в процесора Core i5-3470 са 64 байта). Фиксиран брой кеш-линии формират кеш-

комплекти. Кешът се състои от множество кеш-комплекти, всеки от които съхранява фиксиран 
брой кеш-линии. Всяка линия от паметта може да бъде кеширана във всяка от кеш-линиите на 
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единичен кеш-комплект. Когато кеша се копира от паметта, се създава запис в кеша. Записът в 

кеша ще включва копираните данни, както и исканото място в паметта. Когато процесорът трябва 
да чете или да напише местоположението в основната памет, първо проверява съответния запис в 
кеша. Кешът проверява за съдържанието на исканото място  в  паметта  в  кеша,  който  може  да  
съдържа  този  адрес.  Ако процесорът установи, че мястото на паметта е в кеша, то е настъпило 

„кеш-попадение“. Ако процесорът не намери мястото в паметта, то е възникнала липса на кеш 
или „кеш-пропуск“. В случай на кеш-попадение, процесорът веднага прочита или записва данни-
те в кеша. При кеш-пропуск се задава нов запис и се копират данни от основната памет, след кое-
то заявката се изпълнява от съдържанието на кеша. 

За  да  се  освободи  място  за  нов  запис  в  кеша,  кешът  може  да изтрие един от същест-
вуващите записи. Евристиката, която използва за да избере такъв запис се нарича „политика за 
замяна“. Основният проблем с всяка политика за замяна е, че трябва да предвиди кой съществу-
ващ  запис  на  кеш  е най-малко  вероятно  да  бъде  използван  в бъдеще.  Предсказването  на  

бъдещето  е  трудно, така  че не  съществува перфектен начин за избиране сред разнообразието от 
налични политики за замяна. Една популярна политика за замяна е „най-малко наскоро използва-
ни (LRU), заменя най-малко наскоро достъпният запис. Маркирането   на   някои   диапазони   на   
паметта   като   несъдържащи кеширане може да подобри производителността, като избягва кеши-

рането на региони на паметта, които рядко се използват. Това предотвратява зареждането на нещо 
в кеш паметта, без да се налага повторна употреба. Записите  за  кеша  могат също  да бъдат деак-
тивирани или заключени в зависимост от контекста. 

Постановка на проблема 

Споделяне на страници памет  
Споделяне на страници памет  между работните процеси е честа практика за намаляване 

на натовареността на паметта. Въпреки че процесорът гарантира, че процесите не могат да проме-
нят съдържанието на страниците със споделена памет, той понякога не успява да блокира други 

форми на междупроцесни вмешателства. Една форма на вмешателство при споделени страници е 
резултат от споделеното използване на кеша на процесора като канал за ползване на споделени 
страници. Именно тези канали за споделени страници могат да бъдат използвани за зловредни 
атаки, целящи недобросъввестна намеса или шпиониране в корпоративни данни. Такива атаки за 

удосбтво ще наричаме „атака на канал за споделени страници“. В компютърна сигурност, атака 
на канал за споделени страници е всяка атака, базирана на информация  (за времето, за консума-
ция на енергия,за електромагнитни течове или дори звук), получена от изпълнение на компютърна 
система, а не слабости в криптоанализa или софтуерни грешки. Възходът на Уеб 2.0 приложения и 

софтуер като услуга (SaaS) също така значително повиши възможността за такива атаки в мрежа-
та, дори когато предаванията между уеб браузър и сървър са криптирани (например чрез HTTPS).  

Общите класове на атаки на канали за споделени страници включват Кеш-атаките - атаки, 
базирани на способността на нападателя да наблюдава достъпа до кеш-памет, направен от жертва-

та в споделена физическа система, както във виртуализирана среда или тип облачна услуга. За 
пример може да се посочи как кеш атака на канал за споделени страници работи чрез наблюдение 
на критични за сигурността операции като въвеждане на AES T-таблица [6] или достъп до паметта 
[7]. След това атакуващият може да възстанови секретния ключ в зависимост от достъпа, направен 

(или не) от жертвата, като извежда ключа за криптиране. Също така, за разлика от някои други 
атаки на канали за споделени страници, този метод не създава грешка в продължаващата криптог-
рафска операция и е невидим за жертвата. През 2017 г. в CPU бяха открити уязвимости, базирани 
на кеш памет (наречени Топене и Призракът), които позволяват на нападателя да изчете съдържа-
нието на паметта на други процеси и самата операционна система. 

Тъй като атаките на канали за споделени страници разчитат на връзката между информаци-
ята, излъчена (изтекла) през такъв канал и тайните данни, противодействията попадат в две ос-
новни категории: (1) премахване или намаляване на разпространението на такава информация и 
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(2) премахване на връзката между изтеклата информация и тайните данни, тоест правят изтеклата 

информация несвързана, или по-скоро несвързани, към секретните данни, обикновено чрез някак-
ва форма на рандомизиране на шифъртекста, която преобразува данните по начин, който може да 
бъде отменен след приключване на криптографската операция (например дешифриране).    

В тази статия се предлага друг опростен подход, който може да се каже, че е родствен на 

първата категория, но има за цел само да засече наличието на атака (след което да се взима реше-
ние за реагиране). 

Видове кеш-атаки на канали за споделени страници 
Има   три   основни   вида   кеш-атаки на канали за споделени страници,   които улесняват 

неприятелите с различни способности да атакуват кеша на процесора.  
- Атака на страничния канал, насочена към достъпа до кеша:  
Най-известната атака в тази категория е базирана на ниво L3 кеш и се нарича Prime & 

Probe. Тя измерва времето, необходимо за четене на данни от паметта, свързани с отделни кеш 

пакети. Атакуващият  изпълнява  шпионски  процес от три фази, който  следи  използването  на  
кеша  на  жертвата  както  следва: Фаза Prime - запълва един или повече комплекти кеш със собст-
вен код или данни; Фаза IDLE - Чака предварително зареден интервал от време, докато жертвата 
използва кеша; Фаза Probe - След като изчака предварително зададеното време, процесът стартира 

етапа на сондиране, който запълва кеш пакетите с данните на нападателя и наблюдава дейността 
на жертвата върху кеш пакетите. Ако жертвата има достъп до главна линия, данните от линията 
ще бъдат изхвърлени и това ще доведе до липса на кеш и ще даде по-голямо време за четене на 
тази линия, отколкото ако все още не е била ползвана. Друга атака от тази категория е атака 

Flush&Reload: , която е вариант на Prime&Probe. Процесът на шпиониране споделя страниците на 
паметта с жертвата и измерва времето за достъп до определени линии. Атаката работи както след-
ва: процесът на шпиониране прочиства наблюдаваните линии на паметта от  йерархията на кеша – 
L1, L2 и L3. Процесът на шпиониране чака предварително определено време, за да позволи на 

жертвата да получи достъп до главната памет и йерархията на кеша, след  което ще презареди це-
левите линии на паметта и ще измери времето. Ако достъпното време е по-малко от предварител-
но определения праг, тогава се приема за кеш-попадение и линиите на паметта се достигат от ата-
куваният. В противен случай имаме кеш пропуск. 

-Атака на страничния канал, насочена по време на кеширането 
При този тип нападение атакуващият цели да измерва общото време за изпълнение на 

криптографските операции с фиксиран ключ. Цялото време на изпълнение се влияе от стойността 
на ключа. По този начин нападателят ще въведе някаква намеса в жертвата, за да научи косвено 

дали даден кеш комплект е достъпен от процеса на жертвата или не. Тази атака се нарича Evict & 
Time. Нападателят ще извърши кръг на криптиране: ще изгони един избран кеш комплект като 
напише свои данни върху него и измери времето, необходимо за завършване на криптирането от 
страна на жертвата. Времето за извършване на криптирането зависи от стойностите в кеша,  кога-

то  започне  криптирането.  Следователно  ако  жертвата  има достъп до изваденият комплект, 
кръгът от време за криптиране е по-висок. 

-Атака на страничния канал за трасиране на кеша 
Третият клас е насочен към проследяване, който търси получаване на информация, свърза-

на с целия брой кеш пропуски или посещения за целеви процес или машина. Такава е атаката 
Flush& Flush: Тази атака е по-бърза и по-незабележима алтернатива на съществуващите  кеш  ата-
ки,  като  също  така  има  по-малко  ефект  върху кеша. В контраст с останалите кеш атаки тя не 
изпълнява никакъв достъп до паметта. Атаката се състои само от една фаза, която се изпълнява в 
безкраен цикъл. Това е изпълнението на инструкцията clflush на линията за споделена памет. На-

падателят измерва времето за изпълнение на инструкцията clflush. Въз основа на времето за из-
пълнение атакуващият решава дали линията на паметта е била кеширана или не. Тъй като напада-
телят не зарежда линията на паметта в кеша, това разкрива дали друг процес го е заредил.  
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Атака FLUSH+RELOAD 

 Това е техника за атака на кеш канала, който работи над споделените страници (страничен 
кеш-канал), над която ще обърнем по-специално внимание. Атаката използва слабост на процесо-
ра, за да наблюдава достъпа до линиите на паметта в споделените страници. Тя е насочена към 
LastLevel Cache (т.е. L3 на процесори с три нива на кеша). 

Свойства на атаката FLUSH+RELOAD 

 Идентифицира достъпа до конкретни линии на паметта, а не до по-големи класове 

местоположения, като например специфични кеш набори, с което показва 

прецизност и избягване на фалшиви резултати. 

 Фокусира се върху LLC (L3 в процесори с три нива на кеш), което се споделя от 

множество ядра на един и същ процесор и което позволява постигането на фината 

детайлност, необходима например за криптоанализа 

Жизнен цикъл на атаката FLUSH+RELOAD 
Първа фаза: наблюдаваната линия на паметта се изтрива от йерархията на кеша.  
Втора фаза: шпионинът изчаква жертвата да получи достъп до линията на паметта преди 

третата фаза.  

Трета фаза: шпионинът презарежда линията с памет, измервайки времето за зареждането й. 
Съображения, свързани с естеството на атаката  

 Ако по време на фаза изчакване жертвата получи достъп до линията на паметта, 

линията ще бъде заредена в кеша, операцията за презареждане ще отнеме кратко 

време, значи информацията  е възможна за изтичане към шпионина.  

 Ако жертвата не е осъществила достъп до линията на паметта,  то информацията в 

кеша е на шпионина и  не  е нужно да я извлича. 

Основна идея 

 Ако направим внимателен анализ на статията FLUSH+RELOAD: a High Resolution, Low 
Noise, L3 Cache Side-Channel Attack, 23-rd USENIX Security Simposium, SanDiego, CA, USA, (2014) 
с автори Yuval Yarom and Katrina Falkner, ще видим описание как се използва атака 
FLUSH+RELOAD за извличане на компонентите на частен  ключ от GnuPG (софтуерна програма 

за хибридно криптиране), с реализацията на  RSA (криптографска система с публичен ключ, която 
поддържа криптиране и подписване). Същественото тук е подхода на изпълнение на 
Flush&Reload, за който може да се каже следното: 
 Основна дейност:  Следене  изпълнението на програмата жертва. Описание:  Шпионската 

програма прилага  FLUSH&RELOAD към местата на паметта в кодовия сегмент на жертвата като 
ефективно поставя сондиращи масиви (сонди) в програмата жертва, които се задействат всеки път, 
когато жертвата изпълни код в проверяваните линии на паметта. Реализация: След като сондира 
линиите на паметта, шпионската програма изтрива редовете от кеша и реализира следващите вто-

ра и трета фази, на жизнения цикъл на атаката. 
 Анализ на слабостта на процесорите, свързана с работата със споделени страници  
 Спекулативно изпълнение от процесорите е тяхната слабост, свързана с работата със спо-
делени страници: за подобряване производителността се предвижда бъдещо поведение на програ-

мата. Смисълът, който се влага е такъв, че при прогнозиране на поведението, процесорът вместо 
да чака - спекулира и започва да въвежда предполагаемите линии на паметта, необходими за опе-
рацията, започната от жертвата. В резултат на това, кеш-линиите, които са част от информацията 
на работещата апликация на жертвата, се въвеждат в кеша малко предварително и стават лесна 

плячка за шпионина. 
 В статията се измерват 100 времеви интервала на подписването на GnuPG с 2048-битов 
ключ, показани на  фигурата. Във всеки времеви слот шпионът изтрива и след това измерва вре-
мето за четене на редовете на паметта. Измерванията под прага показват достъп на жертвата до 



 

 

ISSN: 1311 2864, volume 37 (3), 2022                      ISSN: 1311 2864, том 37 (3), 2022 

Union of scientists in Bulgaria - branch Sliven Съюз на учените в България - клон Сливен 

Известия на       Announcements of  
Съюза на учените      Union of Scientists  
Сливен, том 37 (3), 2022     Sliven, vol. 37 (3), 2022 

33 
 

съответните линии на паметта. Показателите за подписване отнемат общо 15 690 слота или около 

18 мс. Компонентите на CRT, използвани за експоненцииране, са с дължина 1022 и 1023 бита . 

 
Фиг. 1 Времеви интервали на подписването на GnuPG с 2048-битов ключ 

В нашето изследване, следвайки идеята на статията, сме използвали компютър с  Intel Xeon 

процесор. Първоначално е събрана информация за нормална работа на апликацията с облачните 
ресурси от база данни. В последствие е събрана информацията при добавена работа на програма 
„шпионин“, осъществяваща атаката в кеша на канал за работа със споделени станици 

Flush&Reload.  За събиране на информацията сме ползвали бенчмарк, който измерва различни 
параметри, включително L1, L2 и L3 кеш. След сравняване на разликите в събраните резултати от 
бенчмарка при нормална работа без атака и при нормална работа с атака сме предложили поведе-
ние на своеобразна защита. В представените графики наблюдаваме, дали отчетените данни на 

кеш-паметта при атаката ще се окажат на графиката по-високо от засечените данни при нормална 
работа на кеша без атака. Ако е така, това означава, че атаката е успешна и „шпионинът“ има дос-
тъп до информацията ни. В случай, че получените резултати са само нули или не са се променили 
след изпълнението на атаката, то тя е неуспешна, тъй като не е успяла да увеличи стойностите на 

кеша, събирайки данни за шпионина. 
Извод за L1 кеш: При L1 кеш паметта се вижда ясно, че разлика без и със атака няма. Това 

е лесно предвидимо и очаквано, тъй като първото ниво на кеша е с най-малка памет и на практика 
почти никога нямаме кеш-попадение в нея (Фиг. 2). 

 
Фиг. 2  Сравняване на L1 кеш-паметта при бенчмарка 

 
Извод за L2 кеш: При L2 кеш паметта виждаме пробиви в порядъка на два-три цикъла, кое-

то означава, че все пак атаката е преминала успешно, макар и да не може да ни засегне все още, 
тъй-като отново размера на паметта на второто ниво на кеша не е особено голяма и  такъв пробив 
на практика е несъществен (Фиг. 3). 

 

 
Фиг. 3  Сравняване на L2 кеш-паметта при бенчмарка 
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Извод за L3 кеш: При L3 кеш паметта атаката е преминала успешно и необезпокоявано, 
имайки достъп до нашите данни (Фиг. 4). 

 
Фиг. 4  Сравняване на L3 кеш-паметта при бенчмарка 

 

Идея за засичане на атаката 
Идеята, която възниква, след анализа на сравненията при бенчмарка, се състои в следене 

интензивността на работа на L3 кеша. Наистина, от графиката се вижда, че когато програмата-
шпионин работи, тогава интензивността на кеша се удвоява, защото трябва да обслужва линиите 
памет и за жертвата и за шпионина. Тогава възниква следната проста идея, чийто план се състои в 
следното: 

1. Събиране на информация: засичане на данни от поведението на кеша на процесора (L3) 

при нормална работа на контрагентите без атака; 

2. Изграждане база данни  със засечените данни от точка 1. 

3. Активиране на програма-daemon, която да следи работата на L3 кешa и да сравнява 

измерените данни със съхранените в базата нормални данни.  

4. При драстично разминаване на сравнението в точка 3 да се алармира системния 

администратор, за евентуални неправомерни действия в кеша. 
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INCREASING THE PEDAGOGICAL COMPETENCE OF PARENTS FROM ETHNIC 

GROUPS AND INVOLVING THEM AS PARTNERS IN THE EDUCATIONAL PROCESS 

 

Katya Ivanova Valeva 
Preschool director of kindergarten „Nadezhda“ - Sliven 

dgnadejda@abv.bg 
 
ABSTRACT: 
The article discusses the opportunities and activities aimed at increasing the pedagogical competence of 

parents from ethnic groups whose children are enrolled in a newly opened educational institution. The 
obtained results show that purposeful work with the family community leads to an increase in their 
knowledge about the essence of kindergarten, an increase in the number of children covered and the 
beginning of cooperation and partnership between the parties in the educational process. 

Keywords: pedagogical competence, parents, kindergarten, ethnicity, partnership 

 
ПОВИШАВАНЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКАТА КОМПЕТЕНТНОСТ У РОДИТЕЛИ ОТ ЕТ-

НИЧЕСКИ ГРУПИ И ВКЛЮЧВАНЕТО ИМ КАТО ПАРТНЬОРИ В ОБРАЗОВАТЕЛНИЯ 

ПРОЦЕС 

 

Катя Иванова Вълева 

Директор на ДГ „Надежда“ – Сливен 

dgnadejda@abv.bg 
 

ДГ „Надежда“ е нова образователна институция, която започна своята дейност през учеб-
ната 2018/2019 учебна година.  
Тя е локализирана в сливенския квартал „Надежда“- отдалечен от централната градска част, обо-
собен в югоизточната зона на града. Броят на жителите на квартала наброява около 25000 души. 

Живеещите в квартала се самоопределят като представители на етнически групи. Живеещите в 
квартала са предимно с нисък образователен, икономически и социален статус, предопределящи и 
по- трудната реализация на трудовия пазар. 

Детската градина е единствената образователна институция в квартала и нейното функцио-

ниране и утвърждаване е предизвикателство, както за педагогическия екип, така и за жителите на 
квартала. 

Основната цел на представената практика е повишаване на педагогическата компетентност 
у родителите и мотивиране на партньорски взаимоотношения между родителската общност и дет-

ската градина. В унисон с изложената цел са следните подцели: 

1. Повишаване на педагогическите компетенции у родителите чрез включването им в 
обучения, кръгли маси, тренинги, групови срещи-мероприятията се провеждат с родители от 
цялата детска градина или по групи и се цели активност в участниците, споделяне на добри 

практики между самите родители, добиване на нови знания, умения и компетенции, 
включване на представители от други институции. 

2. Индивидуални практики- Провеждане на индивидуални разговори, консултации при ко-

ито се провеждат индивидуални срещи  по конкретни въпроси, даване на насоки, породени от 
личните потребности на детето и неговото семейство. 

3. Включване на родители в образователния процес-активното участие на децата, роди-
телите и учителите в образователния процес води до неговия пълноценен ефект и осезаеми ползи 

за всички страни. 
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Образователният процес, осъществяван в интеркултурна среда е сложен и многопластов 

процес, базиран на нагласите и уменията на всички участници в него. „Функционирането на ин-
теркултурна образователна среда е успешно, когато е успешно за всички обучаеми. Необходима е 
балансирана политика в образованието. Това означава да се прецени как етническото разнообра-
зие може да обогати образователния процес с различни езици и култури, да изгражда толерант-

ност, за да бъде това образование полезно за всички“ (Тополска, стр. 22)  
За целта от съществено значение е формираната вече професионална устойчивост към пе-

дагогическата професия у учителите и комуникативните им качества, чрез които привличат пред-
ставителите на родителската общност от малцинствени групи и реализират съвместно с тях гради-

вен образователен процес. Това подпомага изграждането и развитието на педагогически компе-
тентности у родителите. (Ингилизова, стр. 91) 

При реализирането на практиката е използван инструментариум за проучване на силните 
страни и дефицитите на родителската общност по определени критерии. Според Г. Бижков „Под 

понятието критерии в педагогическото изследване разбираме онази мярка, образец или еталон, 
който служи за сравнение на получените резултати на изследването“ (Бижков, 1996:6). Посочени-
те критерии имат важно значение за провокиране на активност у семействата и превръщането им 
на партньори на образователната институция. Използвани са педагогическите методи наблюдение, 

интервю, анкета, синтез и анализ, за структуриране на основните фактори, предпоставка за зат-
руднения в обхващането, социализацията, обучението и адаптирането на децата. В резултат на 
проучванията са откроени силните страни и дефицити, свързани с педагогическата компетентност 
на родителите. Получените резултати са представени в следната таблица: 

Таблица 1 

Критерий Силни страни Дефицити 
Готовност за 

повишаване на 
педагогическия 
капацитет. 

 Обич към децата си. 

 Полагане на грижи към 
децата. 

 Привързаност към се-
мейството. 

 Респект към уважавани 
личности и лидери. 

 Ниска образователна степен. 

Недоверие към лица и организа-
ции извън общността. 

 Ограничени социални контакти 
извън общността. 

 Отказ от самостоятелни учас-
тия. 

Готовност за 

сътрудничество 
с детската гра-
дина 

 Желание децата им да се 

образоват. 

 Желание децата им да 
научат български език. 

 Интерес към образовател-
ната институция. 

 Непознаване на институцията 

„Детска градина“. 

 Липса на изяви участия в об-
ществения мероприятия и иници-
ативи. 

 

Анализ от проучвания, във връзка с готовността на родителите от ДГ „Надежда“ гр. Сливен за повишаване на 
педагогическия им капацитет и готовността им за сътрудничество с детската градина 

 

Анализирайки откроилите се дефицити и изхождайки от психофизиологичните, социалните 
и етническите особености на родителите, счита се, че повишаването на родителските компетент-

ности в педагогическа насока са основен фактор за утвърждаване на отношенията на сътрудничес-
тво и партньорство между семейството и детската градина. „Семейството неотменно съпътства 
човека през целия му живот и в този смисъл то има своето място в развитието на човека, незави-
симо от възрастта му. Живата връзка на детето с другите хора, обществото и природата се създава 

и развива чрез семейството. То е своеобразен оазис, чрез който детето се научава да осъществява 
себе си“ (Илиева, стр. 13) 



 

 

ISSN: 1311 2864, volume 37 (3), 2022                      ISSN: 1311 2864, том 37 (3), 2022 

Union of scientists in Bulgaria - branch Sliven Съюз на учените в България - клон Сливен 

Известия на       Announcements of  
Съюза на учените      Union of Scientists  
Сливен, том 37 (3), 2022     Sliven, vol. 37 (3), 2022 

37 
 

Непознаването на ползите от образователната институция и ранното включване на децата в 

предучилищното образование са предпоставка за чести и безпричинни отсъствия, за преустановя-
вания на посещения и отписване на детето от детската градина. 

 
 

Фигура 1 
Резултати при откриване на детската градина 2018/2019учебна година  

 
Представените резултати са при откриването на детската градина през учебната 2018/2019 

и са в ре-
зултат от 

проведени 
анкети 
сред ро-
дители на 

записани 
в детската 
градина 
деца. 

По
лучените 
резултати 
показват 

непознаване на институцията „детска градина“, ниско ниво на педагогическа компетентност от 
страна на родителите, изразеното желание за сътрудничество е едва от 40% от анкетираните роди-
тели. Приемането и отписването на децата е перманентен процес, в образователната институция 
има свободни места, които периодично се запълват и освобождават, капацитет от брой места не е 

запълнен и средната посещаемост на децата е едва 40%. Децата се отписват по желание на роди-
телите им, след кратък брой присъствия в група, много често в резултат от продължителна и бо-
лезнена адаптация.  

Във връзка с направените проучвания и получени резултати в детската градина се утвърди 

като водеща дейност работата с родители и в частност провеждане на дейности, свързани с моти-
вирането, ангажирането и взаимодействието със семейната общност. 

Това предопредели потребността от високо ниво на професионална подготовка на учители-
те относно взаимодействието им с представителите на родителската общност.  

Обучение на педагогическата колегия по метода „Мотивационно интервюиране“ позволи 
учителите да повишат комуникативните си умения, с цел ефективно провеждане на специфични 
разговори за промяна под формата на консултации. В този процес учителите полагат усилия да 
подпомогнат родителите, за да се направят желаните промени. (Ингилизова, стр. 55) 

Основни дейности свързани с повишаване на педагогическата компетентност и прив-

личане на семействата като партньори на образователната институция  

1. Инициативи, свързани с повишаване на педагогическата компетентност у роди-
телите 

Обучения за родители- Организирани бяха обучения във връзка с повишаване на педаго-
гическата компетентност на родители. Обученията бяха тридневни, проведени извън  град Сливен. 
Проведените обучения бяха по проект „Активно приобщаване в системата на предучилищното 
образование“, в тях се включиха двадесет представителя от ДГ „Надежда“, които с желание спо-

делиха придобитите знания. Обучените представители от детската градина активираха родителс-
кия интерес към предучилищното образование и готовността им да сътрудничат с екипа на детс-

80%

40% 40%

25%

40%
35%

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

запълнен 
капацитет

преустановили 
посещения

средна 
посещаемост

кратък 
адаптационен 

период /под 10 

дни/ 

родители 
включващи се в 

инициативи

позитивна 
нагласа към 

детската градина

2018/2019



 

 

ISSN: 1311 2864, volume 37 (3), 2022          ISSN: 1311 2864, том 37 (3), 2022 
Union of scientists in Bulgaria - branch Sliven                     Съюз на учените в България - клон Сливен 

Известия на       Announcements of  
Съюза на учените      Union of Scientists  
Сливен, том 37 (3), 2022      Sliven, vol. 37 (3), 2022 

38 

 

ката градина. Проведоха се срещи, на които те представиха пред заинтересовани родители полу-

чения опит и споделиха насоки за сътрудничество и стереотипи на поведение и партньорство.  

Мотивационни кампании 
Организираната в ДГ „Надежда“ мотивационна кампания със заинтересовани лица и роди-

тели оказва положителен ефект върху цялостния процес в образователната институция. Под ръко-

водството на психолог и мотиватор, родители и живеещи в квартала се отразиха споделените от 
родителите притеснения и тревоги, породени от включването на детето от най-ранна възраст в 
предучилищно образование. Основните очертали се тревоги се оказаха непознатата среда, различ-
ната обстановка, неумението за самообслужване, невладеенето на български език от децата. В 

проведените дискусии се включват и много родители, чиито деца посещават детската градина, 
които споделят своя опит, изтъкват ползите – по-добро владеене на български език, готовност за 
постъпване в училище, създадени приятелства между децата, добро взаимодействие с учители, 
изяви на децата и радост от постигнатите резултати. След получените насоки и дадените разясне-

ния, интересът към детската градина и записване на децата се повиши, преустановени се и голяма 
част от безпричинните отсъствия. 

Информационни срещи с родители и общественост 
Организират се общи и групови информационни срещи, които са по план и винаги при не-

обходимост, като на някои от тях присъстват външни лица – представители на организации, инс-
титуции, в зависимост от насоката на планираната среща. Например във връзка със здравното об-
разование – среща с експерти от РЗИ, за продължаващо образование на родителите – среща с екс-
перти от община Сливен и други. Родителските срещи целят провокиране на активност, мотиви-

рат се родителите да дават предложения, да изказват мнения, да се води диалог.  
Групови срещи 

Организират се във възрастовата група. Цели се сформиране на екип между учителите на 
групата и родителите. Обсъждат се образователните дейности, празници, инициативи, участията 

на родителите в дейността на групата. Дават се указания за правила, правилници, инструкции, 
касаещи всички деца, родители и служители. 

Включване на родителите в тренинги и кръгла маса 
Провеждат се инициативи в тази насока, включва се външен лектор, който води дискусия-

та. По този начин се повишава и самочувствието, и компетенциите на родителите. Планира се 
тренинг с родителите през всяка учебна година. 

Консултации 
Те се провеждат с педагогическите специалисти по утвърден график и винаги при необхо-

димост. Инициирани са най-често от учителите на групата или директора. Дава се информация за 
развитието на детето, за неговите успехи, за затрудненията. 

Индивидуални разговори 
През цялото време на престоя на детето в детската градина, на родителите се предоставя 

възможност да получат информация за състоянието на детето, да получат подкрепа за отглежда-
нето и възпитанието му. 

 

2. Привличане на родителя като активен партньор в образователния процес в детс-

ката градина 
Включване на родители в основни форми на взаимодействие 
Участие на родителите в педагогически ситуации, целящи да запознаят семейството с нап-

редъка и успеха на детето, да представят организирани обучения, усвояване на знания и умения от 

децата. Цели се показване на позитивен микроклимат в групата, в процеса на обучение и се про-
вокира чувство на гордост у родителя от успеха на детето. 

Включване на родителите в празници и тържества 
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Пъстър е празничният календар на детската градина „Надежда“, включващ чествания на 

официални, традиционни и международни празници. Съвместно се организира празнична среда и 
украса, подреждат се тематични кътове, боядисват се великденски яйца, усукват  се мартеници, 
кичат се сурвакници. По традиция се организират „Вечери на етносите“, в които се представят, 
характерни за различните етноси обичаи и традиции- български, ромски, турски, като във всяка от 

тях се показват изконни добродетели, характерни за етническата група. С ентусиазъм се приготвят 
типични за празника ястия и се организира кулинарна изложба. Децата са с характерни костюми, 
драматизират се приказки, етюди, които пресъздават бита и поминъка на представяната етническа 
групата. Празниците в детската градина преминават с много танци, игри и песни, в които родите-

лите се включват с готовност и ентусиазъм. 
Привличане на родителя като активен партньор в образователния процес в дейности, 

осъществявани извън детската градина 

Организиране на съвместна екскурзия до зоологическа градина, участия в концерти, посе-

щение на театър. 
Запознаването с животните в зоопарка, с непознат град, с организирано пътуване беше 

вълнуващо предизвикателство, с отчетени ползи за всички участници в него. Представянето на 
песни и танци пред публика предизвиква вълнение, но и радост от постигнатите взаимни резулта-

ти. Родителите - публика в концертните зали, преживяха удовлетвореност и гордост от изявата на 
своите деца. 

Изключително ценен е факта, че проведените инициативи водят до преодоляване на нега-
тивни нагласи и стереотипи на поведение. 

Посочените дейности и инициативи продължават да бъдат осъществявани в детската гра-
дина, някои от тях се видоизменят, обогатяват и развиват, включват се новопостъпили деца и тех-
ните семейства, утвърждават се като практика в детската градина. 

След провеждането на изброените дейности, проведохме отново анкетни проучвания сред 

родителите, с цел проучване на тяхното ниво на педагогическа компетентност и желание за сът-
рудничество с образователната институция. 

Проведени са анкети с родителите, които се анализират и обобщават, и се извличат жела-
нията и предложенията на родителите. Получените отговори от анкетираните 100 родителя, свър-

зани с включването на семейството в инициативи на детската градина сме  обобщили в приложе-
ните фигури. 

 

 
 

Фигура 2 
Участвате ли в обучения, срещи, кръгли маси?  

37%

39%

24%

А – да, аз участвах

Б- да, участваха други членове на семейството ни/ баба, дядо/

В - не
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Фигура 3 

Участвате ли празници, посещения в театър, концерти? 

 

От представените резултати е видно, че по-голямата част от родителите – 83% с готовност 
участват в различни съвместни инициативи, а 31% от анкетираните отговарят, че и други членове 
на семейството се включват в мероприятията. 

В резултат на проведените дейности във връзка с повишаване на педагогическата компе-
тентност у родителите и включването им в дейности, свързани с разкриване на ползите от преду-
чилищното образование, за тригодишния период на работа на ДГ „Надежда“ се постигна следното 
– повиши се интересът към постъпването на децата в детската градина, намали се адаптационния 

период, повиши се средната посещаемост на децата в групите. Получените от анкетни проучвания 
и интервюта резултати са обобщени в фигура 4 

 

 
 
 

Фигура 4 
Постигнати резултати в ДГ „Надежда” към м. ноември 2021/2022 учебна година 

 

 
Можем да се обобщи, че в детската градина местата са запълнени, едва 18% от постъпилите 

деца се отписват по желание на родителите им и е повишена на 60% средната посещаемост в гру-

пите. Близо 80% от децата се адаптират за по-малко от 10 дни и с желание посещават детска гра-
дина, интересът към организираните мероприятия в детската градина е провокиран у 80% от ро-
дителите и те с желание се включват в различни инициативи в и извън образователната институ-
ция. 

Като заключение по направеното изследване може да се отбележи, че позитивната нагласа 
към детската градина е сред 90% от анкетираните родители. 

В резултат на проведените дейности, целящи повишаване на педагогическата компетент-
ност у родители от етническите групи и привличането им в дейности в образователната институ-

ция се постигнаха следните резултати: 
1. Повишени знания и умения у семейната общност. 
2. Осъзнаване на ползите от предучилищното образование. 
3. Ефективен процес на партньорство и сътрудничество между семейство и детска градина.  

4. Позитивна нагласа на семейната общност към детската градина. 
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Б- да, участваха други членове на семейството ни/ баба, дядо/

В - не

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

запълнен 
капацитет

преустановили 
посещения

средна 
посещаемост

кратък 
адаптационен 

период /под 10 

дни/ 

родители 
включващи се в 

инициативи

позитивна 
нагласа към 

детската градина

м. ноември 2021/2022



 

 

ISSN: 1311 2864, volume 37 (3), 2022                      ISSN: 1311 2864, том 37 (3), 2022 

Union of scientists in Bulgaria - branch Sliven Съюз на учените в България - клон Сливен 

Известия на       Announcements of  
Съюза на учените      Union of Scientists  
Сливен, том 37 (3), 2022     Sliven, vol. 37 (3), 2022 

41 
 

Включването на родителите в дейности, насочени към повишаване на техните педагогичес-

ки компетентности и привличането им като участници в образователния процес е особено ефек-
тивно за детската градина, предвид нейната специфика, обусловена от местонахождение, обхвана-
тите деца, семейна общност.  

Включването на родителите в цялостната дейност на образователната институция е особе-

но ефективно за ДГ „Надежда“, предвид нейната специфика, обусловена от местонахождение, 
обхванатите деца, семейна общност. Извършените дейности през тригодишния период на работа 
на детската градина се превръщат в традиции, разширяват се и се развиват, съобразно потребнос-
тите на всички участници в образователния процес – деца, учители и родители. Те се провеждат 

целенасочено и периодично и водят до качествен образователен процес, повишаване на знанията и 
компетентностите у родители и екип, до утвърждаване на позитивния микроклимат в образова-
телната институция. 
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Abstract: 

The article presents the aims, objectives and prerequisites for including the folklore in the inclusive and 
educational process in a kindergarten encompassing children from differen t ethnic groups and  the resu lts 
obtained from the conducted activities. The beauty, aesthetics, morality and sonority of the folklore works and 

resources stimulate the involvement of five- to seven-year-old children in basic and additional forms of 
interaction and support the development of an appropriate and stimulating environment. The obtained resul ts 

are evidence that the use of appropriate resources, environments, and activities leads to an effective educational 
process based on tolerance, mutuality, and friendship.  
Keywords: kindergarten, folklore, inclusion, ethnicity. 

 
 
 

ОРГАНИЗИРАНЕ НА ПРИОБЩАВАЩА СРЕДА В ДЕТСКАТА ГРАДИНА ЧРЕЗ ИЗПОЛ-

ЗВАНЕ НА СРЕДСТВАТА НА ФОЛКЛОРА 
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Директор на ДГ „Надежда“ – Сливен 
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„Ако не знаем откъде идваме, 
 не знаем накъде отиваме”. 

Херодот 

 
Сензитивният период на детството поставя началото на усвояване на знания, умения и 

компетентности, водещи до развиване на добродетели и личностни ценности. В предучилищна 

възраст, когато се поставят основите на формирането на личността, от съществено значение е изг-
раждането у децата на положително отношение към многообразието в заобикалящия ги свят. За-
читането на значимостта на всяка човешка личност и приемането на равнопоставеността в соци-
алното пространство, са личностни качества, които трябва да се формират при децата.  

Психофизиологичните особености на децата от предучилищна възраст, техния познавате-
лен и социален опит, естествено им влечение към игрите, музиката, изкуствата и спорта, са пред-
поставка да използваме целенасочено средствата на фолклора, в неговите разновидности, за пос-
тавяне на началото на ценности и добродетели у детето. Целенасоченото включване на децата в 

подходящи инициативи е предпоставка за придобиване на знания за празници, традиции и обичаи 
на различните култури и за придобиване на умение за тяхното пресъздаване Чрез фолклора те се 
включват в социалния живот- получават емоционална подкрепа, сигурност, признание, придоби-
ват нов опит, творчески дух, отговорност за себе си и другите, естетическо преживяване, спонтан-

на изява на душевните състояния. 
ДГ „Надежда” обхваща деца от различни етнически групи и утвърждава приобщаващ мо-

дел на образование, основаващ се на взаимност, уважение и равнопоставеност. За развиването и 
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утвърждаването на образователната институция е важно активното участие на всички субекти 

(деца, учители и родители) в образователния процес, което е в пряка връзка с организирането на 
подходяща, подкрепяща и развиваща среда. Обхващането на деца от семейства от различни етни-
чески групи, с различен майчин език, в единен образователн процес е предизивкателство, както за 
детската градина, така и за семействата на децата.  

Приобщаващото образование на практика означава всички обучаващи се в една образова-
телна институция, независимо от техните индивидуални, физически, етнически, национални и 
религиозни различия, да са част от образователната общност. 

Целта на изследването е да се проучи и установи ефектът от използването на фолклорни 

средства в образователния процес, за по-лесното приобщаване на децата в детската градина. 
За постигане на поставената цел трябва да бъдат решени следните задачи: 

 Да се проучи литературата по разглеждания проблем. 

 Да се разгледат фолклорните видове и техните средства и да се определят възможности 

за включването им в предучилищното образование.  

 Да се разгледат специфичните процеси на приобщаващото образование в предучилищ-
ното образование. 

 Да се проведе емпиричнопедагогическо изследване. 

 Да се сравнят и анализират резултатите от проведеното изследване.  

 Да се направят изводи и препоръки по разглежданата тема. 
Издигната е хипотезата, че ако в образователния процес, обхващащ деца на 5-7 години, 

от различни етнически групи, при който се използват средствата на фолклора в неговите разно-
видности, децата се приобщават по-бързо и лесно към образователната среда.  

Методи на изследването: В съответствие с характера, целите и задачите са използвани пе-
дагогическо наблюдение, сравнителен анализ на конкретните резултати, обобщение, илюстриране 

на данните. 
Обект на изследването: Процесът на приобщаване на деца, от различни етнически групи в 

детската градина на възраст от 5 до 7 години, в детската градина. 
Предмет на изследването: Влиянието на фолклорните разновидности и техните средства, 

върху процеса на приобщаване на 5-7 годишните деца, от различни етнически групи, в образова-
телния процес в детската градина.  

Приобщаващото образование е част от правото на образование - подкрепа на индивидуал-
ността на всяко дете или ученик, чрез създаване на възможности за развитието и участието му във 

всички аспекти на живота. „Приобщаващото образование е изградено върху определен набор от 
ценности, в основата на които е правото на достъп до качествено образование на всички деца без 
разлика на раса, пол, религия, сексуална ориентация, социален, физически и ментален статус, ет-
нически произход, заболяване, затруднения в обучението или способности.“ (Й. Нунев, 2018). 

Приобщаващото образование е модел на взаимоотношения в детската градина, в която всяко дете 
е прието, чувства се ценено, полезно и включено в живота на групата, без значение на неговият 
социален статус, способности или етнос. 

За първи път терминът фолклор се използва в средата на XIX век /folk – народ, lore – зна-

ние, мъдрост/ от английския изследовател Уйлям Джон Томс в негова статия от сп.,,Атенеум“. 
Терминът, с който назоваваме народното знание и култура е използван през средата на 19 век, но 
самата народна култура, т.е. фолклорът, е с много по-древен произход - от хилядолетия. Всъщ-
ност, фолклорната култура е най-древната култура на човешкия род. 

У нас има различни дефиниции за това що е фолклор, като общоприета е тази на проф. 
Иван Шишманов „Фолклорът е всичко онова, което народа знае и вярва за себе си, близките си, 
природата и околната среда, която го обслужва“. 
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Всеки народ, етнос, група предава на идните поколения своите познания, ценности и доб-

родетели, като в различни форми и произведения те достигат до съвремеността и разкриват ду-
шевността, културата и бита на предците. 

Съобразявайки се с възрастовите умения на децата, се използват достъпни произведения, 
средства, елементи от изпълнителския и от пластичния вид на народното творчество – народни 

приказки, песни, танци, игри, запознаване с народни инструменти, обреди, обичаи, носии.  
Семействата на децата, обхванати в ДГ „Надежда“, са представители на няколко етнически 

групи, с присъщите за тях религиозни убеждения и семеен език, различен от българския. През 
2019/2020 учебна година, голяма част от децата на 5-7 години са за първи път в образователна ин-

ституция и са в нова, непозната среда, което неминуемо води до преминаването им през процеси 
на адаптация, опознаване, социализация. 

Във връзка с по-ефективен процес на приобщаване и образование, бе организирана включ-
ваща, подкрепяща, развиваща среда за децата, като се използваха достъпни средства от фолклора 

на различни народи и етноси.  
Процесът на обучение и възпитание в детската градина се извършва в пълно взаимодейст-

вие на познавателната, предметната, социалната, художествено-приложната и специалната подго-
товка. Съгласно нормативната основа за предучилищното образование, образователният процес се 

осъществава в основни и допълнителни форми на взаимодействие. „Основната форма на педаго-
гическо взаимодействие е педагогическата ситуация, която протича предимно под формата на иг-
ра”.(Наредба 5, 2016). Допълнителни форми – в Наредба 5 от 03.06.2016 г. за предучилищното 
образование се определя: „В допълнителните форми на педагогическо взаимодействие се разши-

ряват и усъвършенстват отделни компетентности от посочените в чл. 28, ал. 2, които допринасят 
за личностното развитие и за разнообразяване на живота на детето”. (Наредба 5, 2016: 6- 1 ) Таки-
ва са музикални, подвижни и спортно-подготвителни игри, театрализирани игри, празници, раз-
ходки, излети и екскурзии. Те се организират през целия период на учебната година, във време 

извън времето за провеждане на педагогически ситуации и се провеждат съобразно интересите и 
потребностите на децата. 

Позовавайки се на психофизиологичното своеобразие на децата, на тяхното физическо, 
когнитивно, езиково развитие, памет, чувства, творческо въображение, са определени критериите 

и показателите, във връзка с успешното им приобщаване в образователната среда. Критериите 
съответстват на видовете форми на организарине на педагогическо взаимодействтие в детската 
градина, показателите са подбрани в съответствие с психофизиологичните особености на децата 
през разглеждания период. 

Таблица 1 

Критерии Показатели 

Включване в основни форми на взаи-
модействие 

Показва знания и умения по познати теми; 
Проявява отговорност пи изпълнение на задача;  
Демонстрира желание за самоизява; 

Работи в екип. 

Включване в допълнителни форми на 
взаимодействие (игри, празници, 
тържества) 

Спазва норми на поведение; 
Изразява емпатия, уважение, толерантност, приятелски отноше-
ния; 

Изпълнява различни роли; 
Разпознава празнична среда. 

 
За постигане на емоционален комфорт и равнопоставеност между децата в групите, се ор-

ганизира подходяща среда, която се преобразува, развива, променя през годината и се проведоха 
редица мероприятия, насочени към включване на средствата на фолклора в дейностите на детска-
та градина. 

Изгражданена кът на етносите и битов кът 
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Обособи се кът на етносите и битов кът, които се разположиха на достъпни места, в общите 

части на сградата, така че да са видими за всички деца, служители, родители и гости. В къта на 
етносите са оформени по подходящ начин характерни предмети от бита, от облеклото, оръдия на 
труда и занаятите, типични за най-многобройните етнически групи в региона – българи, роми, 
турци и каракачани. В битовия кът са подредени традиционни модели от обзавеждането, бита и 

поминъка на хората в миналото. В кътовете децата провеждат определени празници, слушат на-
родни приказки, свързват някои от предметите със собствената си принадлежност.  

Литературни четения на приказки 
Във всяка от групите се организира ежемесечно четене на приказка от различни етноси и 

народи – български, турски, ромски, арменски. За целта се включваха и родителите, и заинтерисо-
вани личности от съответната общност. Децата с интерес възприемаха литературното произведе-
ние и с вълнение го пресъздаваха в следващи режимни моменти, като преразказваха, драматизи-
раха, изобразяваха герои и моменти от приказката. 

Организиране на празници във връзка с традиционния календар, както българския, така и 
от календара на различните етнически групи, обхванати в детската градина  

Пъстър и многолик е празничният календар на ДГ „Надежда“. Неделима част от него са на-
ционални празници, официални дни, традиционни и етнически празници. Включването на праз-

ници от различни етнически групи, води до опознаване на бита, своеобразието и изконните цен-
ности на етноса. Според Ц. Шейтанова „особено ценни са обичаите за нравственото изграждане на 
личността, тъй като са израз на един чест и човеколюбив морал, който децата трайно усвояват“. 
(Шейтанова, 1966: 5 - 110) 

Пресъздаването на обичаи и обреди от децата е вълнуващо и емоционално. Те със желание 
се преобразяват в различни роли, заучават подходящи стихове, песни, наричания. Участието в 
концерти, запознаването с фолклорни музикални инструменти повишава знанията на децата. Раз-
нообразието от традиционни костюми, оформянето на подходящата празнична среда води до емо-

ционална наситеност, положителни отношения и радостни преживявания. 
Провеждане на вечери на етносите- танци, песни, музика, предания и легенди от фолкло-

ра на групата, кулинарни изложби от традиционни ястия 

Организирането и провеждането на дните на етносите е добра традиция в образователната 

институция. С активното участие на родители се оформят кулинарни изложби, разказват се леген-
ди, предания, спомени. Вълнуващи са разказите за празниците в семействата, за ритуалите и пове-
рията, за трудовата дейност на близкте хора, за зананятите и поминъка им.  

Изпълнения на народни музикални игри  

Интересни и желани са народните игри. Според В. Колева „игрите в българската традиция, 
освен развлекателен имат познавателно-различителен и възпитателен характер: приучват децата 
на труд, спомагат за овладяване на необходимите им умения, внушават уважение и почит към по 
възрастните, формират естетически усет”. (Колева 2007:48-51) Свързани с музикален съпровод, с 

наизустяване на броилки, римушки, залъгалки, с физическа активност, те провокират развиване на 
умения у участниците и водят до упражняване и усъвършенстване на способностите им.  

Анализ на получените резултати от проведените наблюдения 

Използвайки наблюдението, като метод на педагогическо изследване в началото и в края на 

учебната година се получиха следните резултати: от наблюдаваните 50 деца, разпределни в три 
категории: А- винаги, В- понякога, С- рядко, представени в табличен вид в таблица 2 

Таблица 2 

Критерии Показатели Резултати в на-
чалото на годи-

ната 

Резултати в края 
на годината 

А В С А В С 

Включване в основни 
форми на взаимодейст-

Показва знания и умения по позна-
та темата. 

8 18 26 20 19 11 
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вие. Проявява отговорност при изпъл-
нение на задача. 

7 21 22 27 13 10 

Демонстрира желание за самоизя-

ва. 

5 15 30 22 25 3 

Работи в екип. 10 12 28 15 20 15 

Включване в допълни-
телни форми на взаи-

модействие (игри, 
празници, тържества). 

Спазва норми на поведение. 6 20 24 21 21 8 

Изразява емпатия, уважение, толе-
рантност, приятелски отношения. 

13 25 12 23 18 9 

Изпълнява различни роли. 14 24 12 15 25 10 

Разпознава празнична среда. 12 12 26 30 17 3 

Получени резултати от педагогическо наблюдения за прояви на активност и желание за включване на 5 -7 го-

дишните деца, в резултат на използване на фолклорни средства в процеса на приобщаване 

 
В началото на учебната година, получените резултати са с много ниски стойности, показват 

нежелание на децата да се включват в съвместни дейности, да се изявяват, не разбират голяма 
част от поставените задачи. От получените резултати в края на годината, обаче е видно, че около 
половината от децата винаги проявяват готовност и желания за включване в основни или допъл-
нителни форми на взаимодействие. Средно 19 деца проявяват активност и желание за включване 

във формите на взаимодействие. Около 9 деца все още с нежелание се включват в организираните 
дейности и форми. В графично изображение, резултатите са представени в две фигури- съответно 
от началото и от края на учебната година. 

 
 
Сравнявайки получените резултати се откроява фактът, че в края на годината децата проя-

вяват увереност, желание да работят в екип, проявяват привързаност, споделеност, добронамере-
ност към другите деца. При тях е необходимо провокиране на интереса, насочване на вниманието 
към любопитни и нтересни дейности. Около 40% се включват не винаги с готовност и желание, 
според своите личностни предпочитания и интереси. Сравнително малка част рядко се включват и 

проявяват интерес. Това са най-вече деца, които говорят само майчиния си език, различен от бъл-
гарски, неадаптирани към средата на детската градина, нередовно присъстващи в образователната 
институция. За тях е необходима целенасочеана работа по овладяване на българския език, прово-
киране на редовно присъствие, преодоляване на някои личностни особености – срамежливост и 

неувереност. Това неминуемо е свързано с провокиране на активността и изявите в организирани-
те форми и използваните средства на фолклора. 

В резултат на получените резултати може да се направят следните изводи: 
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 Зачитането на значимостта на всяка човешка личност и приемането на 

равнопоставеността в социалното пространство са личностни качества, които трябва да се 
формират при децата. 

 Фолклорът има позитивно въздействие при приобщаване към образователна институция 
и включването на децата от различни етнически групи в изяви, игри, танци и води до създаване на 

трайни приятелства, емоционални връзки, падане на бариери и предразсъдъци.  

 Отбелязването на традиционни празници в детската градина и обичаи, отговарящи на 
възрастовите особености на децата, вълнуват силно детето и активизират неговото въображение, 

емоционалност и творчество.  

 Правилно подбраните фолклорни произведения, съобразени с възрастово – 
психологическите и нравствени особености, както и с естетическите потребности на 5-7 
годишните деца, притежават всички необходими характеристики, за да стимулират правилното 

физическо, умствено, езиково, нравствено и естетическо развитие на децата и провокират 
активност и себеязява, екипност и емпатия, т.е да приобщят децата в детската градина.  

Съвременното обучение в мултикултурната детска градина е обезпечено чрез процес на 

преживяване, който се основава на четири главни компонента – опит и преживяване, анализ-

рефлексия и осмисляне на преживяното, обобщаване и приложение. (Ингилизова, стр.97) 

Емоционалната ангажираност на децата е основен гарант за тяхното бързо и ефективно 

приобщаване. (Ингилизова, стр. 162) 

Съвместната дейност, работата в екип, изпълнението на различни роли в различните игри и 

инициативи е показател за правилната посока на образователния процес в предучилищна възраст. 

Провеждането на подходящи дейности, свързани с включване на средствата на фолклора и 

откриване на съхранените в него изконни ценности и добродетели на различни народи и етноси, 

стимулира процеса на ефективно приобщаване и е предпоставка за по-бързо и лесно адаптиране 

на децата в детската градина и за тяхното качествено образование.  
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Abstract: The teaching profession is one of the most significant jobs in the Bulgarian educational system even in 

the circumstances of COVID-19 pandemy and is directly related to the development  of personalities responsible 

for the well-being and  future of the country.  
The subject of contemporary education in the Bulgarian society is topical and widely discussed, and even  more 

often covered is the topic of improving its quality which requires successful blending of educational, behavioral  
and managerial processes in the school system. This being so, in order for schools to become more attractive for 
young teachers, it is necessary to overcome the difficulties they encounter i n  their career pa th  so  that the 

educational institution starts to be more appealing.    
The current article focuses on the qualities a good teacher must possess, the problems they face in  school  as 
well as the various teaching styles and their effectiveness in the education process.   
Key words: Young teacher; style of teaching; organizer of the student class; difficulties in  and out  o f schoоl; 

discipline; students; parents  
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Въведение 
Настоящата статия разглежда стиловете на преподаване на младия учител в гимназиален 

етап и проблемите, пред които се изправя педагогът, стъпвайки за първи път в училище след на-
пускане на университета.   

Необходимостта от подобно изследване се обуславя от факта, че в образователната система 
има все повече млади педагози, които срещат трудности при управлението на класа. Смея да 

твърдя, че ако тези трудности се разрешат, училището като институция би привлякло повече мла-
ди хора.  

Като педагог в практиката си непрекъснато се сблъсквам с разнообразни задачи, които 
трябва да се решат в класната стая, за да може да се осъществи ползотворен процес на обучение. 

Темата е интересна и смятам, че ще е изключително полезна, тъй като в работата си непрекъснато 
се стремя да организирам максимално добре и ефективно учениците с цел по-голяма успеваемост 
и постигане на добри резултати. 

Целта на изследването е да се проследят съществуващите стилове на управление на класа в 

гимназиалния етап, да се види тяхната ефективност и да се установи влиянието, което младият 
учител оказва върху формирането на учениците като зрели хора. Ще направя опит и да изведа ха-
рактеристиките на добрия мениджър на класа като важен фактор за постигане на високо качество 
на образование. Обект на внимание ще бъде и изграждането на модел, който да осигури  ползот-

ворна работа в класната стая.  
За изпълнение на целта си поставих задачите  да се проучат различните начини за органи-

зиране на учебната среда в гимназиалния етап и да се види как те оказват влияние върху ученици-
те и кой всъщност е най-благоприятен за тях. Друга водеща задача е да се изследват прилаганите 

от учителя стилове в учебно-възпитателния процес и да се установи кой от тях най-вече доприна-
ся за формирането на личности на обучаваните в горен курс.  

mailto:ani93_ivanova@abv.bg
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Обект на изследването са учителите и тяхната удовлетвореност от различните стилове ор-

ганизация на учебно-възпитателния процес.  
Предмет на изследването е учебно-възпитателният процес в гимназиален етап в Профили-

рана гимназия с преподаване на западни езици „Захарий Стоянов”.  
Въз основа на формулираната тема, поставените цел и задачи ще защитавам хипотезата, че 

ако се изгради компилативен модел от стилове при организиране на ученическия клас, това би 
повишило учебните постижения и би довело до по-голяма ефективност в процеса на обучение и 
по-голямо взаимодействие между учителя и учениците. Допускам, че при високо ниво на  мотива-
ция на младия учител и прилагане от негова страна на добри стратегии за справяне с предизвика-

телствата в учителската професия, би се постигнало ефективно взаимодействие между него и уче-
ниците, представителите на родителската общност, ръководството на училището и другите инсти-
туции, имащи отношение към неговата дейност. 

За реализация на поставените цел и задачи и в съответствие с формулираната хипотеза, ще 

използвам следните методи на изследователска работа: теоретичен анализ при разглеждането на 
различните стилове на управление на класа; констатиране на обективните и субективните труд-
ности, пред които младият учител се изправя в процеса на организиране на работната среда; анке-
ти към учениците с различна насоченост; анкета, адресирана до младите специалисти в областта 

на образованието и наблюдение. 
При реализиране на разработената методика използвам следния инструментариум: изра-

ботване на анкета за установяване на стила на преподаване на учителя и изработване на анкета 
към учениците за проследяване на ефективността на стиловете в учебно-възпитателния процес . 

Изложение  
Очертавайки теоретичните параметри на темата направих професиограма на учителя. Спо-

ред нея педагозите се възприемат от обществото не само като хора, които предават информация, 
но най-вече като организатори на познавателна дейност на учащите. Създаването на такъв идеален 

модел помага да се разбере какви лични и професионални качества и компетенции трябва да при-
тежава успешният учител. Професиограмата на учителя, разработена от напреднали практикува-
щи психолози, е условно разделена на няколко части, всяка от които включва професионално зна-
чими качества на индивида и служителя. Първата от тях включва личностни характеристики, не-

обходими за осъществяване на дейността на учителя като морал, мироглед, ерудиция и волеви 
качества. Следващата част разглежда професионални и педагогически черти: общителност, любов 
към децата, творчески умения и редица други. Професионалните знания и умения пък се състоят 
от познаване на теорията на образованието и обучението, методите за работа с учащи от различни 

нива, родителите, както и практическите умения, способността за организиране на тяхната работа 
и работата на обучаваните. Учителската професия съчетава в себе си симбиотичен модел от качес-
тва, като например творчески способности, ентусиазъм, търпение, емпатия, креативност и инова-
тивност и притежава способността да приема всяко дете като свое (по Учителската професиограма 

– основата на самоусъвършенстването (15.09.2021). [4] 
В своя изследователски труд „Особености на учителската професия. Обща характеристика 

на учителската професия. Педагогическа дейност, нейният предмет и обект. Специфика на педаго-
гическата професия“ Карамзин пише, че учителската професия се изгражда въз основа на взаимо-

отношенията с хората, докато дейностите на други представители на професии от типа „човек в 
човек“ също изискват взаимодействие с хората, но тук това е свързано с най-добрия начин за раз-
биране и задоволяване на човешките потребности. [2] В професията учител водещата задача е да 
се разберат социалните цели и да се насочат усилията на други хора за тяхното постигане.  Уни-
калността на учителската професия се крие във факта, че тя по своята същност е хуманистична, 

колективна и творческа.  
Компетентностите, които е необходимо да притежава съвременният учител, са [3]: 
1. Академична компетентност 
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1.1. Учителят е необходимо да има академични знания в областта на педагогиката и/или 

методиката на обучение по конкретно образователно направление. Те могат да се придобият в 
държавни университети в България, изучавайки ги като образователни-квалификационни степени 
бакалавър и магистър в педагогически специалности на съответните педагогически факултети или 
в Департаментите за квалификация към тези университети като следдипломна квалификация на 

вече завършили и практикуващи професията „учител”.  
2. Педагогическа компетентност – необходимо е всеки един учител да: 
• умее да планира урока; 

• познава държавните образователни стандарти и планира дейността си според тях; 

• умее да дефинира ясни цели, планира подходи и техники за учене и мотивиране на 

учениците, както и тези със специални образователни потребности за реализиране на техните 

възможности и потенциал и прогнозира очакваните резултати;  

• познава специфичните потребности на всеки ученик и планира дейности, които ги 

удовлетворяват; 

• осъществява индивидуални и/или групови занятия с учениците, формирайки у тях умения 

за управление на Аз-а, работа в екип, активно слушане, градивна критика и др.  

• познава и умее да планира използването на иновативни методи за подпомагане и 

проследяване динамиката в развитието на учениците, модели на позитивно възпитание и 

конструктивни подходи за осъществяване на взаимодействие, основаващи се на сътрудничество за 

постигане на по-високи резултати. Организира обучителен процес извън образователната 

институция; 

• отчита конкретните особености на учениците - възрастови, когнитивни, емоционални и 

планира, структурира и реализира учебните единици, съобразени с тях;  

• познава възможностите на учениците и умее да подбира и прилага ефективни методи и 

използва подходящи средства и материали; 

• осигурява позитивна учебна среда на учениците да упражняват и прилагат придобитите 

знания и умения, да развиват творческо мислене и мотивация за самостоятелно учене, както и да 

получават обратна информация за това как се справят и как да подобрят резултатите си; 

• умее да прилага информационните и комуникационните технологии в работата си, 

подпомага и мотивира учениците за използването им в образователния процес; 

• насърчава усвояването на знания и формира социални и емоционални умения; 

• насърчава и съдейства за изява на личностния потенциал на всеки ученик съобразно с 

индивидуалните заложби, способности, интереси; 

• мотивира учениците да се чувстват ценени и активни участници в образователния процес;  

• спазва книжовните езикови норми на българския език в процеса на обучение, възпитание 

и социализация на учениците; 

• познава и прилага изискванията за безопасни условия на обучение, възпитание и труд; 

• владее техники за презентиране;  

• проследява напредъка на учениците; 

• подпомага определянето на достигнатото равнище на усвояване на знания и формиране на 

умения на учениците;  

• подпомага определянето на критерии и показатели за оценяване на знанията и уменията 

учениците.  

3. Комуникативна компетентност  
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3.1. Умения за работа в екип  
• Той умее да партнира с други педагогически специалисти и активно участва в 

изпълнението на дейностите и задачите в училището.  

• Създава и поддържа ефективни и конструктивни професионални взаимоотношения с 

колегите и подкрепя ръководния екип на институцията като участва активно в съвети, комисии и 

др. 

• Осъществява методическа и организационна подкрепа на новоназначени учители.  

• Взаимодейства с други педагогически специалисти за осигуряване на равни образователни 

възможности при интеграцията на ученици. 

• Проявява положително отношение към политиките и практиките на институцията, 

включва се в реализирането на културни и социални дейности.  

3.2. Умения за работа с представители на родителската общност, учители от сферата на 
специалната педагогика (ресурсни учители, дефектолози, логопеди) и други заинтересовани стра-
ни (детска педагогическа стая, отдел закрила на детето, социални домове и центрове и др.).  

• Приобщава родителите за постигане на образователните цели с оглед увеличаване на 

възможностите за положително въздействие върху учениците и за утвърждаване авторитета на 

институцията. 

• Умее да привлича родителите в организирането и реализирането на образователни 

дейности и проекти. 

• Подкрепя и поощрява усилията на родителите на ученици със специални образователни 

потребности, с обучителни трудности или в неравностойно положение за справяне с различни 

социални проблеми – изолация, бедност и др.  

• Предоставя на родителите навременна, вярна и конструктивна информация за резултатите 

на учениците по отношение на успеваемост и напредък, области на подобрение, отсъствия, 

участие в дейности, като зачита достойнството на всеки ученик.  

• Сътрудничи с обществения съвет, училищното настоятелство и други партньорски 

организации при изпълнение на съвместни инициативи и проекти. 

• Комуникира с родителите и другите заинтересовани страни на български език.  

4. Административна компетентност  
• Учителят познава, разбира и прилага нормативната уредба за системата на училищното 

образование, държавните образователни стандарти, необходими за професионалното изпълнение 

на задълженията и отговорностите. 

• Спазва установените норми, които имат отношение към професионалните права, 

задължения и трудовото му правоотношение, прилага етичния кодекс за работа с деца и етичния 

кодекс на образователната общност, познава правата на човека и детето, спазва професионална 

етика, както и изискванията за конфиденциалност по отношение на учениците.  

Що се отнася до стиловете на преподаване в класната стая, фокусът е съсредоточен върху 

тези, които предлага К. Герджиков в своя труд „Дидактическа същност на преподаването” [1]: 
1. репродуктивен стил – базира се на максимално точното възпроизвеждане от учителя на 

предвиденото за преподаване съдържание на обучението, без никаква собствена интерпретация 
или творчество. 

2. педантичен стил – изисква се най-педантично преподаване на знанията, уменията и на-
виците от учителя и реципрочното им усвояване от учениците. Крайният педантизъм води до дог-
матизъм, който е пагубен за цялостния процес на обучение.  
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3. бюрократичен стил – субектът на преподаването най-стриктно спазва нормативно рег-

ламентираните шефски изисквания, без да се интересува много от резултатите на своята дейност. 
Акцентът пада върху формалността за сметка на същността. 

4. мнемонически стил – разчита се повече на паметта, отколкото на мисленето. Препода-
ването е организирано по начин, при който от ученика се изисква запаметяване, даже понякога и 

механично, на определено количество знания – ценности, като най-много се използват асоциации-
те. 

5. стил „мониторинг” – учителят предимно наблюдава ученето. Често наблюдението се 
свързва с мотивирането, стимулирането, коригирането, контролирането или оценяването на учеб-

ната дейност; констатират се нейните положителни и отрицателни страни. 
6. диалогичен стил – основата на този стил е диалогът между субектите на дидактическия 

договор. Изключително значение тук има количественото съотношение между речта на учителя и 
учениците по време на учебния час, а също характерът и начинът на формулиране на въпросите.  

7. стил „ex cathedra” (от латински – „от катедрата”, „официално”, „служебно”, авторитет-
но”). Ефективността на този стил зависи много от личността на учителя, от неговия интелект и 
авторитет сред учениците. Прилага се предимно при различните разновидности на изложение на 
учебния материал, особено ако той е много фактологичен. Трябва да се внимава положителното 

личностно качество на учителя – „авторитетност” да не се преобразува в „авторитаризъм”, който 
притежава редица отрицателни страни.  

8. авторитарен стил – прекален деспотизъм, нарцисизъм и самочувствие – без съответното 
покритие у учителя рефлектира негативно както върху самото преподаване, така и върху обекта на 

неговата дейност. Може да се стигне до неблагоприятни психични и здравословни последици за 
учениците. 

9. стил „ad hos” (от латински – „за дадения случай”, „за момента”) – осъществява се пре-
подаване или се взимат определени решения без никаква предварителна подготовка. Стилът се 

използва главно от учители с висока професионална квалификация и богат опит, за които импро-
визацията не е нещо чуждо. 

10. творческо-евристичен стил – субектът на преподаването не само „предава” готовите 
знания-ценности на учащите се, но по-важното, по-същественото е тяхното  субективно „пречуп-

ване”, „преживяване”, при което се постигат и елементи на откривателство. Преподаването сти-
мулира и ученето, като го превръща в учебно-изследователска дейност. Този стил на преподаване 
се свързва пряко с „учителя от нов тип”, „учителя на динамично променящия се свят”.  

11. демократичен стил – чрез него се осъществява едно пълноценно, рационално и дейст-

вено-оперативно взаимодействие между субектите на дидактическия контракт и въпреки извест-
ната конвенционалност, се постига епистемолого аксиологичен резултат. 

От характеристиките на разгледаните стилове може да се заключи, че изграждането на пол-
зотворна учебна среда изисква креативност и компилативен подход от страна на учителя при 

представянето на учебния материал на учениците. След прилагане на различните стилове най-
ефективен се оказва диалогичният стил, който се използва редовно в практиката, защото чрез него 
се постига активно участие на младото поколение в обучението – насърчава мисловната и анали-
тичната дейност на учениците. Оказва се, че този стил не е предпочитан от младите учители, тъй 

като изисква много голяма предварителна подготовка и добро владеене на учебното съдържание, 
за да може учителят да насочи и изведе обучаваните до желаната информация. Освен това диало-
гичният стил дава свобода както на педагога, така и на учащите – не поставя рамки при разсъжде-
нията. В процеса на обучение, макар и рядко, се прилага и стилът „ex cathedra” в така наречените 
уводни теоретични уроци. Този подход е доста скучен затова е препоръчително да се разнообразя-

ва и да се прави по-атрактивен за учениците. Единият от вариантите е да се поставя на някои от 
обучаваните предварителна задача за изготвяне на презентация или да се ангажира вниманието им 
с интересни случки и факти, с които да запомнят иначе сложната и недостъпна информация. За да 
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може младият учител да оказва влияние върху младото поколение, се използва и творческо-

евристичният стил. Той е изключително подходящ за часовете по литература, където учениците се 
превръщат в изследователи и съпреживяват по свой начин случващото се с героите в творбите. 
Все пак не бива да се забравя, че една от водещите цели на учителя е да изгражда мислещи лич-
ности. Използването пък на различни стилове в практиката би оптимизирало работния процес и би 

запазило вниманието на децата върху съответния предмет.  

 

Относно трудностите на младия учител в класната стая 
С цел да бъдат установени трудностите, пред които бива изправен младият специалист, ко-

гато влезе в образователната институция, бе проведено изследване сред младите учители в Про-
филирана гимназия с преподаване на западни езици „Захарий Стоянов” в град Сливен. Бяха изс-
ледвани десетима педагози на различна възраст, преподаващи различни общообразователни пред-
мети. Необходимо е да се уточни, че под понятието млад учител се има предвид такива, които 

имат трудов стаж в професията до десет години. 
Изследването се осъществи в ПГПЗЕ „Захарий Стоянов“, гр. Сливен от месец февруари до 

които са разделени на две групи - контролна и експериментална група. В първия етап се проведе 
анкетно проучване с учителите от двете групи, констатиращо предизвикателствата, пред които се 

изправят младите педагози и начините, които използват, за да се справят с тях. Изработен бе и 
въпросник, определящ стиловете на преподаване на младите учители. 

Във втория етап с експерименталната група се проведе тренинг, началото на който бе пос-
тавен с обмяна на добри практики и последващо прилагане на някои от тях в учебния процес. 

Съдържание на тренинга, използван в развиващия етап  
1. Създаване на правила в класната стая съвместно с учениците в първия учебен ден  

Съвместният избор на правила, разяснението им и посочване на пример за всяко правило и 
модел благоприятстват спазването им. Препоръчително е те да бъдат записани на дъската, а след 
това да бъдат поставени под формата на постери в класната стая, за да могат всеки ден учениците 
да си ги припомнят. Най-често вписваните са: 

• Да не се закъснява за час 

• Да идват подготвени на училище 

• Да не вдигат излишен шум по време на учебните занятия 

• Да уважават себе си и другите 

• Да не прекъсват говорещият и да изслушват докрай 

• Да вдигат ръка, когато искат да вземат думата 

• Да не използват нецензурни думи 

• Да не проявяват агресия 

• Отбелязване на рождените дни на учениците и отбелязването им  

• Да спазват гореописаните правила 

При неспазване на изведените правила ученикът бива санкциониран по начин, който сам си 
избира – да проверява домашните работи на класа и да докладва на учителя за това дали са изпъл-
нени или не, да събира телефоните в началото на часа или да се грижи за хигиената в класната 

стая, като редовно я проветрява, подрежда чиновете и забърсва дъската. За учениците от гимнази-
ален етап отнемането на личното им време е изключително неприятно и затова се стремят да се 
придържат към установените норми.  

2. Шум в класната стая 

Когато учениците станат шумни, учителят поглежда часовника си и засича продължител-

ността на отнетото от часа време, което ще компенсира от времето за почивка. Това обикновено е 
ефективно, защото учащите не желаят да им се отнема време от междучасието. Други примери за 
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справяне с шума са вдигането на ръка фронтално към класа от учителя, даването на знак за замъл-

чаване с пръст пред лицето за стопиране на шума, почукване по бюрото или дъската с маркер.  
3. Липса на внимание и концентрация от страна на учениците в час 

Справянето с това предизвикателство може да се реализира със следните практики – слу-
шане на музика, раздвижване на място в рамките на минута под звуците на ритмична песен, ко-
лективно броене до десет и обратно. 

4. Размяна на роли 

За учениците ролята на учителя е изключително привлекателна и това може  да бъде изпол-
звано умело от младия учител при мотивация на учениците за спазване на правилата. Ученик, 

който спазва правилата, има уникалния шанс за един учебен час да влезе в ролята на учител.  
5. Ефектът на огледалото 

Учителят и ученик от класа си разменят местата и по време на работата на ученика, който е 
в ролята на учител, учителят, който е в ролята на ученик умишлено шуми и нарушава дисципли-
ната в класа. Тази дейност води до заключението „Не прави на другите – това, което не искаш да 

направят на теб!” 
Заключителният трети етап включва проверка и анализ на резултатите.  

Проведената анкета в първия етап на изследването съдържа осем въпроса. От нея стана яс-

но, че младите учители срещат предизвикателства при запознаването с нормативните документи, 
при попълването на училищната документация и най-вече при овладяването на дисциплината в 
класа, както и прекалено засиленото вмешателство на родителите и на обществото в работата на 
учителя. Констатираха се и прилаганите от младите учители стилове на преподаване: мониторинг 

– 10%, демократичен – 20%, ex cathedra – 10%, творческо-евристичен – 40% и диалогичен – 20%. 

Стил Описание на стила КГ ЕГ 

репродуктивен  базира се на максимално точното възпроизвеждане от учителя на предвидено-

то за преподаване съдържание на обучението, без никаква собствена интерп-
ретация или творчество  

0  2  

педантичен  изисква се най-педантично преподаване на знанията, уменията и навиците от 
учителя и реципрочното им усвояване от учениците  

1  1  

бюрократичен  субектът на преподаването най-стриктно спазва нормативно регламентирани-
те шефски изисквания, без да се интересува много от резултатите н а своята 
дейност  

1  0  

мнемонически  преподаването е организирано по начин, при който от ученика се изисква 

запаметяване, даже понякога и механично, на определено количество знания  

1  1  

стил „монито-
ринг”  

учителят предимно наблюдава ученето. То се свързва с мотивирането, стиму-
лирането, коригирането, контролирането или оценяването на учебната дей-

ност  

1  1  

диалогичен  основата на този стил е диалогът между субектите на дидактическия договор  1  3  

стил  
„ex cathedra”  

ефективността на този стил зависи много от личността на учителя, от неговия 
интелект и авторитет сред учениците. Прилага се предимно при различните 

разновидности на изложение на учебния материал, особено ако той е м ного 
фактологичен  

1  2  

авторитарен  прекален деспотизъм, нарцисизъм и самочувствие  1  1  

стил „ad hos”  осъществява се преподаване или се взимат определени решения без никаква 

предварителна подготовка  

0  2  

творческо-
евристичен  

субектът на преподаването не само „предава” готовите знания-ценности на 
учащите се, но по-важното, по-същественото е тяхното  субективно „пречуп-

ване”, „преживяване”, при което се постигат и елементи на откривателство  

1  4  

демократичен  чрез него се осъществява пълноценно, рационално и действено -оперативно 
взаимодействие между субектите на дидактическия контракт и въпреки из-
вестната конвенционалност, се постига епистемолого аксиологичен резултат  

1  3  



 

 

ISSN: 1311 2864, volume 37 (3), 2022                      ISSN: 1311 2864, том 37 (3), 2022 

Union of scientists in Bulgaria - branch Sliven Съюз на учените в България - клон Сливен 

Известия на       Announcements of  
Съюза на учените      Union of Scientists  
Сливен, том 37 (3), 2022     Sliven, vol. 37 (3), 2022 

55 
 

В развиващия втори етап на тренинга младите учители от експерименталната група споде-

лиха свои добри практики, сред които техники за овладяване на дисциплината, техники за прив-
личане на вниманието на учениците в часа, създаването на правила, които да се спазва в класната 
стая и санкции при неспазването им.  

В заключителния етап повторих анкетата с младите учители от контролната група и експе-

рименталната група, за да проверя успешността на приложения модел. 

Установи се, че при учителите от контролната група резултатите не са се променили, дока-

то четирима учители от експерименталната група са започнали да прилагат в учебните занятия 

повече от два стила на преподаване, след като са се убедили в ефективността от тяхното използва-

не.  

Заключение  

Учителската професия би привлякла повече млади хора, ако се намали ангажираността на 

учителите с училищната документация, ако се намали вмешателството на родителите в работата 

на учителя и се овладее дисциплината в класа.  

В заключение на проведеното изследване стигнах до извода, че младият учител би бил до-

бър организатор на ученическия клас, ако умее да управлява дисциплината в класа и съвместява в 

хода на работата си различни стилове на преподаване, с които да задържи вниманието на учени-

ците.  
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Teachers, psychologists, physicians and sociologists today are studying children’s preparation and readiness fo r 

 

 

 

 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИ АСПЕКТИ НА ГОТОВНОСТТА НА ДЕЦАТА ЗА 

УЧИЛИЩЕ 

 

Мая Петрова 

Учител по немски език 

ПГПЗЕ „Захарий Стоянов“ – Сливен, e-mail: maia8510@abv.bg 

 

Въведение: 

Актуалността и значението на проблема за готовността на децата за училище ще бъде 

винаги в съзвучие с високите изисквания на обществото към образованието.  

Дейността на учителя и на децата, интерпретирана в рамките на проблема за готовността, 

трябва да се разглежда с единство, включващо целеви потребностно-мотивационни, операционни, 

комуникационни и контролно-оценъчни компоненти. Подготовката за училище изисква 

целенасочено педагогическо ръководство с цел достигане на висока степен на готовност, 

обезпечаваща лека адаптация към училищно обучение. Готовността е свързана с овладяване на 

елементи, адекватни на новата социална позиция на детето. Формирането в края на 

предучилищния период психически новообразувания, обезпечава възможността за формиране на 

учебна дейност.[3] 

Теоретични бележки по темата на изследване 

Преходът от предучилищна възраст към първата училищна стъпка е един от най-

съществените етапи в бъдещото развитие на децата. Този период на адаптиране към новата 

социална роля на бъдещ ученик, нерядко е свързана с резки промени в поведението на малкия 

човек – липса на концентрация, апетит, разсеяност, безсъние и други. 

Адаптацията на детето протича по различен начин у всяко дете, като при някои процесът е 

бърз и плавен, при други – бавен и изпълнен с трудности. 

Върху проблема за подготовката в училище, който е не само педагогически, но и социален 

проблем, насочват вниманието си както философите от древността, така и видни педагози.  

Според Я. А. Коменски, децата до 6 г. възраст трябва да се оформят интелектуално, 

нравствено и физически, съобразено с възрастта и да се подготвят за постъпване в училище. 

mailto:maia8510@abv.bg
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Й. Х. Песталоци, Й. Оберлин и други са привърженици на ранното ограмотяване на децата 

чрез игрови похвати. 

Своеобразното интерпретиране на този проблем от различни аспекти не изключва 

обединяването на богата палитра от концепции на видните педагози около един център – 

хармоничното развитие на детето в предучилищна възраст, улесняващо адаптирането към новите 

условия на живот в училище и използването на ефикасни форми, средства и методи на работа, 

които ще обезпечат висока степен на готовност за училищно обучение. 

Проблемът за подготовката на децата за училище в различните страни се разглежда от 

различни аспекти, съобразно характера на образователните системи.  

Важно е да се отбележи, че готовността за учене е налице, когато е достигнато 

познавателно-информационно равнище, емоционално-оценъчно и поведенчески-волево при 

осъществяване развитието на детето, което прави възможно обучението му. С готовността за 

учене, като психологическо понятие е свързано началото на училищното обучение на децата, 

респективно началото на училищната им възраст. 

Непрекъснатият и скокообразен процес на социализация на детето от предучилищна към 

начална училищна възраст е с най-съществено значение за него. По същество той се характеризира 

с критична смяна на близкото социално обкръжение. На водещия тип дейност, на начина на живот, 

на позицията на обществото, част от което е то (задължения, отговорности, общуване), смяна на 

всички динамични стереотипи. За да се избегне или поне намали стресът от резките изменения на 

социалния климат, както и за да не се допусне изкривяване на социалното пространство около 

детето е необходимо да се постигне приемственост във възпитателните въздействия в семейството, 

детската градина и началното училище.[2] 

Възпитателният процес е в корелативна зависимост с готовността на бъдещия 

първокласник за училище. Чрез него е необходимо да се създаде духовна активност, емоционална 

наситеност, познавателна активност, както от възпитаващите, така и от възпитаваните, в посока 

социален опит, съзнателно изменение на личността. В процеса на възпитание водеща цел е 

формирането на високо съзнание и самосъзнание, на ценностна система, на социални и морални 

волеви качества, които позволяват адаптация към новите социалните условия в училищната среда 

и ефективно функциониране в нея на малкия ученик. Социалните аспекти на възпитателния 

процес упражняват силно влияние върху формирането на личността. На социалното общуване се 

гледа като на добре организиран процес за усвояване на социален опит. Възпитателният процес 

има и психически измерения обвързани с оптимална интериоризация на множеството 

възпитателни въздействия от обкръжението. От позицията на възрастовата и педагогическата 

психология се изследва спецификата на възпитателната дейност през различните периоди и в 

различни условия за развитие и формиране на личността. [5] 

Методология и методика за изследване на училищна готовност: 

Обект на изследването 

Обектът на изследването е началната училищна готовност на децата за училище.  

Предмет на изследването 

Предметът на настоящото изследване е особеностите на учебно-възпитателния процес в 

детската градина, като определящ готовността на 5-6 годишните за училище.  

Цел на изследването 
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Целта на настоящото изследване е да се установи равнището готовността на децата в 

прехода предучилищна възраст-първи клас. 

Задачи на изследването 

За постигане на целта е необходимо да се решат следните задачи: 

• Проучване на научно-методическата литература по изследвания проблем; 

• Запознаване с методите на изследване на училищната готовност и избор на методика; 

• Провеждане на тестове и диагностични упражнения с цел изследване готовността на 

децата за училище; 

• Анализиране и типизиране проблемите при прехода от предучилищна възраст към 

първи клас. 

• Откриване и апробиране на подходящи методи и подходи, подпомагащи положителния 

резултат при подготовката за първи клас 

• Изследване представата на детето за училище и мотивацията му за учене.  

Хипотеза на изследването 

Ако при децата от детската градина е налице подкрепата от родителите и тяхното 

търпение, а в образователната институция обогатяват и разширяват своя когнитивен, 

емоционален и социален опит чрез умелото включване на ефективни техники и съвременни 

методи от учителите, то ще се наблюдава високо и средно равнище на психо-физиологична 

готовност, респективно малките ученици ще се справят с изискванията на началното училище и 

ще се адаптират лесно към новата социална роля на първокласника. 

В следствие на това и преходът детска градина-училище би бил плавен, а адаптацията на 

децата бърза и спокойна. 

Равнището на всяка диагностична дейност се определя в решаваща степен от 

използваните методи. За това през последните години световната практика е натрупала 

значителен опит, като са създадени специално за тази цел тестове и други методи.  

При осъществяване на задачите на настоящата работа са използвани следните методи: 

теоретичен анализ; вербални, невербални, индивидуални, групови, методика за изследване 

мотивацията за учене на първокласника, Използване на тестове и диагностични упражнения, 

рисувателен метод - тест “ Нарисувай човек” по Ф. Гудинаф 

Изследователското проучване е проведено през учебната 2020 - 2021г. За да бъде 

установена готовността за училище на децата, които ще постъпят в първи клас, бе проведено 

изследване с деца от четвърта група в детска градина на областен град. Подборът на показателите 

за диагностика на готовността за училище е извършен с оглед на това, доколко те дават обща 

представа за цялостното развитие на децата и типичните за възрастта качествени изменения. 

След реализиране на изследването се получиха следните резултати: 

Субтест „Фина моторика“ 

Тестът „Фина моторика“ е поместен в „Диагностика на готовността на децата за училище”, 

авторски колектив с научен ръководител проф. Георги Бижков. [1] 

Тестът “Фина моторика” е разработен и стандартизиран от Ф.Стоянова. С този метод се 

измерва степента на развитие на фината моторика по отношение на координацията око-ръка и 

пространствено отношение. Задачите, които детето трябва да реши са чертане на линии между две 

други предварително зададени линии или пък да направи копие на една или две геометрични 

фигури. Изследването на децата може да се извърши както индивидуално, така и групово. На всяко 
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дете се осигурява отделен екземпляр от субтеста, върху който то да очертае пътечките и да копира 

образците, както и флумастер. Оценката на отговорите на всяка от задачите се извършва по 

тристепенна скала (0,1,2). Провеждането на теста е групово, като времето е неограничено. 

Конкретните критерии за оценка и съответните образци на изпълнение са поместени в 

„Диагностика на готовността на децата за училище“, Г. Бижков и др. [1] Тестовият бал за субтест 1 

се образува, като се съберат тестовете за отделните задачи. Тъй като тестът съдържа 11 задачи, 

чиято минимална оценка е нула, а максималната е две, то тестовият бал може да варира между 0 и 

22 точки. 

В теста „Фина моторика“ са участвали 20 деца от ДГ в областен град. 

Таблица 1 

Групи  
ДГ  

НИВО в %  

Подпрагово Ниско Средно Високо 

16,6 16,7 50,0 16,7 

 

 
Фигура 1 

Под праговата стойност са работили: за ДГ - 16,7 % от децата,. Нито едно дете не е 

достигнало максималния тестови бал 22 точки. Тези, които имат тестов бал от 19 до 22 точки са 

показали високо равнище на развитие на фина моторика по отношение на координацията око - 

ръка и пространствено възприятие. 

Могат да се приемат следните равнища на развитие на фина моторика: от 11 до 14 точки 

тестов бал - ниско развитие на фината моторика; от 15 до 18 точки - средно ниво и от 19 до 22 - 

високо. 

Ниско ниво се наблюдава при 16,7% от децата в ДГ. Средно ниво на развитие на фината 

моторика при децата от ДГ 50%. Високо - 16,7% при ДГ. 

Като съществен елемент в структурата на готовността на децата да училище се приема 

развитието на графични умения. Тяхното формиране е необходимо с цел да се преодолеят 

трудностите възникнали при писането в първи клас. Усвояването на графични умения предполага 

определено ниво на развитие на висшата нервна дейност, психичните процеси, различните 

анализатори - двигателен, зрителен, слухов, речедвигателен, и взаимовръзката между тях. 

Графичните умения, като психомоторни по същността си, са свързани със сензорните особености 

и координационните механизми. 

Всички тези особености в детското развитие оказват влияние върху резултатите при фината 

моторика. 

Може би наблюдаваме такива ниски стойности при изследването с този субтест, поради 

това, че моториката на фините мускули на ръката все още не е развита за писане. Необходима е 
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обаче още работа с децата за развитие на зрително-моторната координация и ориентиране в 

пространството с изключително важната цел подготовка за писане на ръкописни букви в първи 

клас. 

Тест за изследване способността за запомняне  

Методиката включва 8 картинки, които се показват на децата и те трябва да ги запомнят. 

След половин час трябва да открият тези 8 картинки сред други 16 и да ги зачертаят с диагонална 

линия. На децата се осигуряват необходимите материали: 2 работни листа и молив. 

Тестът се провежда групово. Най-напред на всяко дете се раздава листа, на който са осемте 

картинки. Децата ги разглеждат внимателно и коментираме какво е нарисувано на всяка от 

картинките. Целта е да запомнят тези осем картинки, за да могат да открият сред други след 30 

минути. Листите с картинките са прибрани. След 30 минути на децата се раздава работен лист и 

молив. Те трябва да открият и зачертаят с диагонална линия, разгледаните преди това картинки.  

Оценка: За всяка открита картинка получават 1 точка. Максимален брой точки 8. 

При проведеното изследване с 19 деца от ДГ на областен град, се установи следното ниво 

на запаметяване: децата имат много добра зрителна памет. 68,4 % децата от детската градина са 

запомнили всички картинки. Тук условно използваме 3 равнища: ниско - от 1 до 3 открити 

картинки, средно - от 4 до 6 и високо - 7 и 8 открити картинки. 

Паметта в този възрастов период се развива под влияние на по- богатите възприятия. 

Запомнянето е непреднамерено и конкретно. Всички паметови процеси имат по-добри 

характеристики, когато са придружени от емоционални преживявания. 

Проективен метод за изследване на интеле ктуален статус -„Рисунка на човек“ е 

създаден от американската психоложка Флоранс Лаура Гудинъф, поместен е в „Ръководство за 

изследване на детето - I част“, Борис Минчев и др. [4] Този невербален тест за интелигентност е 

предназначен за деца на възраст от 3 до 13годинии изисква рисунка на човек. Тестуването на 

децата може да се прилага индивидуално или групово. Времето за рисуване не се ограничава, но 

20 минути са напълно достатъчни. Фигурата трябва да е в цял ръст. Оценява се както 

композицията от отделните елементи, така и изобразяването на всеки елемент поотделно и 

пропорциите на отделните части на тялото. Няма специално изискване към листа хартия, на която 

се рисува. Препоръката е тя да е едноцветна и с достатъчна големина, за да не се ограничава 

детето. Рисува се с молив, но може и с друг графичен материал, друго средство, което трябва да е с 

достатъчно остър накрайник, за да дава възможност за рисуване на по-фини детайли.  

На всяко дете се предостави едноцветен лист хартия с формат А4 и графичен материал. 

Тестът се проведе индивидуално. Инструкцията към изследваното лице гласи: „Нарисувай човек в 

цял ръст. Постарай се да направиш най-хубавата рисунка“.  

Оценяването на умствената възраст /УВ/ се получава чрез точкуване качествата на 

рисунката. Даден е списък на частите и детайлите от тялото. Всяка позиция носи по една точка. За 

всеки изпълнен признак се поставя по точка в квадратчето пред позицията на тестовата батерия. 

Точките се сумират и полученият сбор се съпоставя с таблицата, поместена по-долу. След като е 

отчетена умствената възраст, може да бъде изчислен и коефициентът на интелигентност /IQ/ по 

формулата: 

 𝑰𝑸 =
УВ

КВ
. 𝟏𝟎𝟎, където КВ е календарната възраст на детето. 

Норми за определяне на умствената възраст:  



 

 

ISSN: 1311 2864, volume 37 (3), 2022                      ISSN: 1311 2864, том 37 (3), 2022 

Union of scientists in Bulgaria - branch Sliven Съюз на учените в България - клон Сливен 

Известия на       Announcements of  
Съюза на учените      Union of Scientists  
Сливен, том 37 (3), 2022     Sliven, vol. 37 (3), 2022 

61 
 

Таблица 3 

Точки 2 6 10 12 14 18 22 26 30 34 38 42 

Умствена възраст 3 4 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Отчитането на резултатите от изследването се извърши от гледна точка на съдържанието и 

графическите умения. При човешката фигура се отчете наличието на нейните основни елементи: 

- глава, тяло, ръце, крака; 

- оформяне на длан и пръсти на ръцете и стъпалата на краката; 

- наличието на дрехи; 

- пълното изобразяване на частите на човешката глава – очи, уста, нос, уши, коса. 

При децата от детската градина най-ниският КИ е 133, а най-високият- 226. 

Рисуването отразява твърде много страни от цялостното психическо развитие и 

възможности на детето за ограмотяване. Изобразителната дейност на децата е обект на изследване 

на редица педагози, психолози и психиатри. Този метод е елементарен, позволява да се определи 

нивото на интелекта и да се изяснят важни характеристики на психиката му: емоционално 

състояние, наличие на притеснения и страхове, ниво на самооценка, психологическо 

благополучие, социална ориентация, нивото на агресивност, способността за комуникация, 

степента на емоционална стабилност. 

Рисуването се приема като комплексен показател за умственото развитие и особено за 

сензомоторното. Чрез рисунката децата изразиха това, което знаят за обекта и могат да го предадат 

графично. Важно е не само какво рисува детето, но и как го прави. През цялото време малка част 

от децата се притесняваха, че не рисуват добре. Това е показател, че голяма част от децата са 

достатъчно уверени в себе си. По време на рисуването, темпа и продуктивността постепенно се 

намали – нервната система на детето е склонна към бързо изтощаване. По време на теста не се 

прояви крайно съпротивление или отказ, което е белег, че детето не желае да се разкрива или крие 

тайни проблеми. Преди всичко се прецени общото впечатление от рисунката и се оцени 

изображението на лицето на нарисувания човек. 

Лицето е пряка проекция на емоционалното настроение на детето. Радостното лице 

свидетелства за благополучие, тъжното – за лошо настроение, озадаченото – за неувереност и 

тревога, злото – за агресията, неприязън, негативизъм, асоциалност. 

Посредством рисуването децата изразиха това, което им е трудно да кажат с думи. Езикът 

на рисунката най-искрено предава детските преживявания. 

Интервю - Анкетен метод за получаване на информация, при условия на личен контакт на 

интервюиращият с респондента, на основата на поставяне на устни въпроси и получаване устни 

отговори. 

Интервюто се провежда чрез въпросник съдържащ 13 въпроса. При правилен отговор 

децата получават от 4 до 5 точки. Въпросите са 13 на брой, насочени за изследване на 

психосоциална зрялост, нивото на развитие на аналитичното мислене и речта, а също и училищно 

необходимите функции във форма на способности за произволно поведение. 
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Фигура 2 

Като цяло данните от проведения тест ни дават основание да отбележим, че 5-6 годишните 

деца имат добра интелектуалната готовност /сензорно и познавателно развитие, възприятие, памет, 

логически структури на мисленето, творческо въображение , реч/. 

От проведения тест с максимален брой точки от 56т. до 62т. са дали 11 от децата- 55%, 

което означава в съдържателен план, че те имат необходимата интелектуална  готовност за 

постъпване в първи клас. Само 2 от децата – 15% имат несъществени пропуски в индивидуалния 

тестов резултат. При едно от децата резултата е слабо развитие, за което предполагаме, че се 

дължи на продължително отсъствие от учебна дейност и социален статус.  

В структурата на интелектуалната готовност значение имат: наличието на достатъчен обем 

от овладени и осмислени от децата знания за обкръжаващия ги свят, определена степен на 

мисловна и познавателна дейност, развитие на елементи на учебна дейност.  

Направените изследвания показват и каква е мотивацията у бъдещите първокласници. В 

съвременното училище въпроса за мотивацията за учене без преувеличение може да се нарече 

централен, тъй като мотивът се явява източник на дейността и изпълнява функции на подбуждане 

и смислообразуване. Дейност без мотивация или не се осъществява изобщо, или се оказва крайно 

неустойчива. От това как се чувства в определена ситуация даден ученик, зависи обема на 

усилията, които той ще приложи в учението. Ето защо е важно, целият процес на обучение да 

предизвиква у детето интензивно вътрешно влечение към знания и напрегнат умствен труд.  

Едно от главните условия за осъществяването на дейност и достигане до определена цел, се 

явява мотивацията. И тъй като в основата на мотивацията са потребностите и интересите на 

личността, то е напълно логично да се направи заключението, че за да постигне добри успехи 

детето – бъдещ ученик, е необходимо да се направи така, че обучението да стане желан процес. В 

този контекст мотивът се разглежда като насоченост на детето към отделните страни на учебната 

работа, свързана с вътрешното му отношение към нея. 

Посочената система от мотиви образува учебната мотивация, която се характеризира както 

с устойчивост, така и с динамичност. Доминиращите вътрешни мотиви определят устойчивостта 

на учебната мотивация и йерархията на нейната структура. Социалните мотиви обуславят 

постоянната динамика на подбудите. В психолого-педагогическата литература няма единно 

определение за „учебна мотивация“. 

Обобщено мотивацията за учене може да бъде определена като система от подбуди, 

предизвикващи учебна активност. 

Както беше изяснено, мотивацията изпълнява няколко функции: подбужда поведение, 

насочва го и го организира, придава му личностен смисъл и значимост. Всяка дейност започва с 

потребности, които се откриват във взаимодействието на детето с възрастния. Потребността, това 
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е насочената активност на детето, психическо състояние, което създава предпоставка за дейност. 

Без потребности, активността на детето не се активизира и в него не възникват мотиви, които да 

предизвикат поставянето на цел. В процеса на обучение мотиви са насочеността на учениците към 

отделните страни на учебния процес, към овладяването на знания, към получаване на добри 

оценки, на похвала от родителите. За да се реализира мотив, трябва да се формулират и постигнат 

множество промеждутъчни цели: ученикът да планира поетапно ежедневната си учебна дейност, 

да си постави цели за изпълнение на учебни действия да се научи да вижда отделните резултати от 

учебната дейност и т.н. Още една важна страна от мотивационната сфера на учебната дейност, 

това е интересът към ученето. В качеството на основна страна на интереса стои емоционалната 

обагреност. Връзката на интереса с положителни емоции има значение в първите етапи на 

възникване на любознателност. 

Игровите мотиви са свързани с интереса към самия процес на игра на децата. Те се 

проявяват в хода на овладяването на играта като дейност и излизат извън пределите й като 

дейност, като й придават особена специфика в предучилищната възраст. В такъв смисъл, че детето 

може и често го прави - да превърне всичко в игра - всяко свое занимание, дори тогава, когато 

отвън погледнато то се занимава с нещо, което не е игра и е сериозно. Важно е, че игровите 

мотиви са много силни. Има много експерименти, които доказват, че в игрови условия децата 

могат да изпълняват задачи, да осъществяват операции, които изискват някакво усилие, в игрови 

условия на децата им е много по-лесно да изпълнят нещо, което в обикновени не-игрови условия 

доста би ги затруднило. В това отношение има много примери и е доказано, че децата запомнят 

много повече по този начин. 

Заключение. Готовността за училище не може да бъде измерена и оценена еднократно и с 

един метод. Попълването на психолого-педагогическия профил на бъдещия първокласник е 

възможно само след продължителна, предварително планирана и правилно реализирана 

диагностична дейност в подготвителната група/клас в детската градина или училище. Проблемът 

за диагностика на готовността на децата за училище е важен за българската педагогическа и 

психологическа наука. Българската образователна система има остра необходимост от научен 

подход към диагностиката на готовността за училище. 

Необходими са специални диагностични кабинети с консултативни функции, ръководени от 

професионалисти - психолози, лекари, педагози. Подготовката за училище е не само елемент от 

процеса на подготовката за живота, а и собствена дейност на детето, в която то усъвършенства 

своите знания и качества, като ги овладява трайно, а някой от тях и за цял живот.  
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Abstract: Nowadays, education is challenged to meet the ever-increasing demands of learners.  

The application of traditional and innovative techniques in the classroom, combined with modern informat ion  

and communication technologies, promises a high level of education. However, pedagogical  professionals 

continue to seek and develop new teaching techniques and models to engage and mot ivate learners to  the 

educational process. 

Just in time teaching (JiTT) is a teaching strategy based on a constructivism theory that  a  person actively 

construct or make their own knowledge, which is aimed precisely at increasing activity in class.  

This theoretical article aims to highlight the highlights of JiTT strategy in teaching. The steps to implement, 

tools and methods of application are described.   

Key words: Just-in-Time-Teaching, teaching strategy, class, motivation, activity in class. 
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Въведение 

Съвременното образование е изправено пред предизвикателствата на  

динамично развиващата се технологична среда, дигитализацията и постоянно нарастващите изис-

квания на обучаемите. Амбицията на учители, възпитатели, преподаватели за осигуряване на 

адекватна на тези потребности образователна среда, неизменно уплътнява едно от най-важните 

изисквания към тях – учене през целия живот. Идеята за „учене през целия живот“ намира своята 

подкрепа в Националната стратегия за учене през целия живот  (2014-2022). Давайки възможност 

за усъвършенстване уменията, знанията и компетенциите на педагогическия персонал, образова-

нието печели един по-съвременен облик и готовност да откликне на потребностите на своите въз-

питаници. Осъвременяването на образованието е процес, който цели подобряване техническата 

инфраструктура в училище, условията за работа с ученици и професионалната квалификация на 

ангажираните педагогически специалисти. Говорейки за времето, като величина, отразяваща акту-

алността на събитията, би било редно да погледнем на „времето“ и като средство за постигане на 

целите ни. JITT( just in time teaching) е такъв педагогически подход, който използва преимущест-

вото на времето, възможностите на съвременните технологии, приложими в образователните сре-

ди – компютри, таблети, смартфони и разчитайки на добра интернет връзка. Няколко предпостав-

ки, които днес срещаме в повечето училища в България.  
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Изложение  

JiTT или „преподаването точно навреме“ е стратегия за преподаване и учене, която е пред-

назначена да насърчи използването на времето в клас за по-активно учене. Методът е разработен 

от Грегор Новак и Катлийн Марс през 1999г. в катедра по физика в университет Purdue, в Индиа-

нополис, САЩ. В последствие стратегията намира своето приложение и при други академични 

дисциплини – биология, химия, математика, компютърни науки, философия, социология, психо-

логия, журналистика, медицина и др. Създадена като инструмент за нуждите на висшето образо-

вание, постепенно моделът JiTT успешно се прилага в училищата, както и в магистърски и профе-

сионални програми. Целите на иновативния педагогически модел е увеличаване нивото на обуче-

ние в класната стая, повишаване мотивацията на учениците, насърчаване на самоподготовката и 

подпомагане на учителя да прецизира дейностите в час, така че да отговори по най-добрия начин 

на нуждите на обучаемите.  

JiTT може да бъде описан като метод, чрез който учениците използват част от времето си 

за самоподготовка с цел повишаване качеството на работа си в класната стая. За постигане на тази 

цел, JiTT разчита на въпроси, подготвени от учителя за конкретен нов урок и изпълнени от учени-

ците непосредствено (1-24 часа) преди началото на часа. 

Има няколко вида JiTT упражнения: 

WarmUps  – „упражнения за загряване“. Това са кратки уеб базирани задачи, които уче-

ниците трябва да решат преди началото на часа. Те подтикват обучаемите към осмисляне темата 

предстоящия урок и фокусиране към тези моменти от нея, които имат нужда от допълнителни 

разяснения по време на час. Времето в клас може да бъде съсредоточено върху точките, които 

представляват най-сериозна трудност за възприемане от учениците, а урокът да бъде структури-

ран на база отговорите на учениците, което предполага наличието на индивидуален подход в пре-

подаването. 

Puzzels – пъзели. Въпреки, че философията на JiTT предполага подготовката преди самия 

час, като инструмент за изпълнението му се използват т.нар. пъзели, чрез които може да се обоб-

щи тема. Този вид упражнения са по-сложни, изискват по-точни отговори, интегрират концепции. 

Пъзелите се представят във вид на текст, раздробен на отделни части, които си взаимодействат по 

някакъв начин, който учениците трябва да сглобят. Изискват се умения за анализиране, сравнение, 

синтез на идеи. 

GoodFors. Кратки съчинения в есеистичен стил, които биха помогнали на учениците да 

свържат темата на урока със заобикалящата ги, позната среда. Могат да се използват във въвеж-

даща част на урока. 

Целта на JiTT заданията е учениците да дойдат в час подготвени, ангажирани и мо-

тивирани. 

Интегративната връзка на JiTT концепцията с информационно-комуникационните техноло-

гии се проявява именно в реализирането на предкласната дейност. Обучаемите биват въвлечени в 

учебния процес в комфорта на извънучебна среда, сами избирайки средството за решаване – 

смартфон, таблет, компютър. Доказано е, че JiTT работи изключително добре в условия, в които 

се реализира STEM обучение [Marrs, 2003]. 

Най-често упражненията към аудиторията се задават онлайн, поне час пред началото на за-

нятието. Времето за изпълнение зависи от сложността на заданието, наличието на „отворени“ 

въпроси и такива, които провокират мисленето. След като получи отговорите  на учениците, учи-
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телят има нужда от технологично време за обработване и анализ на резултатите, според които да 

коригира планираните дейности в класната стая. Ако учителят открие, че обучаемите са усвоили 

добре дадена тема, той може да си позволи да съкрати времето за обсъждане или дори да я про-

пусне. В същото време, ще освободи пространство за изясняване на онези точки, които затрудня-

ват учениците или са били погрешно възприети. Именно тези корекции „точно навреме“, заимст-

вани от бизнес-стратегията just in time ( доставки на стоки и инвентар точно навреме) обуславят 

наименованието на педагогическия модел JiTT. 

В хода на преподаване, учителят използва цитати от отговорите на своите ученици в техни-

те предкласни задания като опорни точки. Този подход насърчава  интеракцията в обучението, ко-

ято би била много по-ефективна при наличие на отворени въпроси, предполагащи различни отго-

вори и пораждащи дискусия в час. 

Пълният набор от описани методи изгражда структурата на един учебен час, композиран в 

контекста на JiTT технологията по следния начин: 

1. Учениците извършват самоподготовка по определена тема. 

2. Учениците решават подадените от учителя задания преди началото на часа.  

3. Учителят преглежда и анализира резултатите от самоподготовката и нанася корекции в 

планираните дейности за часа. 

4. Учителят набелязва точки и цитати, на които да акцентира в дейността си в класната 

стая. 

5. По време на часа, учителят използва точките и цитатите, които е подбрал, за да провоки-

ра учениците към разговори, разсъждения, заключения. 

6. По време на часа учениците обсъждат материала по новата тема заедно с учителя и по-

между си. 

7. Учителят създава или коригира упражненията за следващото предкласно занятие.  

Концепцията за преподаване точно навреме е възникнала в условията на университетските 

среди, където преподавателите са търсили по-ефективни начини за ангажиране на една специфич-

на аудитория – нетрадиционни студенти. Терминът „нетрадиционни студенти“ се използва в Аме-

рика и обхваща всички онези учащи във висши учебни заведения, които поради една или друга 

причина не могат да бъдат напълно ангажирани в образователни процес. В тази категория попадат 

всички, които отговарят на поне едно от следните условия: 

1. Пропуска година или забавя преминаването си в по-горен курс. 

2. Съчетава ученето с работа на непълен работен ден. 

3. Съчетава ученето с работа на пълен работен ден. 

4. Не получава необходимата финансова помощ за обучението си. 

5. Полага грижи се за близки роднини( изкл. съпруг/съпруга) – деца, болни роднини и др. 

6. Не е завършил гимназиален етап. 

Към 1999-2000год., това определение е било релевантно за 73% от студентите бакалаври в 

САЩ, като тенденцията се запазва и в следващите години – 72 % през 2003 – 2004 г., 72 % за 2007 

– 2008 г., и 74 % за 2011 – 2012 г. 

Позовавайки се на данни от проведена анкета на 16.07.2022г. сред настоящи и бивши( към 

последната 1 година) студенти – бакалавърска, магистърска, докторска степен, наблюдаваме тази 

специална извадка от “нетрадиционни студенти“ и в Българи. /фиг.1/ 
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Фиг. 1 Представяне на анкетираните лица 

 

Следващата извадка от анкетата показва нивото на образователно-квалификационна сте-

пен, която притежават или предстои да получат анкетираните./фиг.2/ 

 
Фиг. 2 Последно придобита образователно-квалификационна степен 

 

По-голямата част от лицата, взели участие в анкетата, са ангажирани с работа или с друга 

дейност, с която съчетават обучението си./фиг.3/ 

 
Фиг. 3 Съчетаване на дейности по придобиване на образователно-квалификационна степен с друг вид дейнос-

ти 
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От гледна точка на анкетираните студенти, взаимовръзката студент-студент е високо зна-

чение. В JiTT концепцията, това взаимодействие между обучаемите е един от основните таргети. 

В хода на обсъждане темите и точките, които поставят сериозно затруднение пред разбиране на 

материята, учениците анализират, генерират идеи, правят заключения, които са полезни за всички 

участници в клас./фиг.4/ 

 
Фиг. 4 Ниво на оценка взаимовръзката студент-студент 

 

Особено важна е връзката между студентите и техните преподаватели в учебната зала, а 

както става ясно от отговорите на въпроса „ Имате ли нужда от допълнителни, индивидуални кон-

султации с Вашия преподавател?“ – необходимо е взаимодействие и извън учебно вре-

ме./фиг.5/,/фиг.6/ 

 
Фиг.5 Ниво на оценка взаимовръзката студент-преподавател 
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Фиг.6 Необходимост от допълнителни консултации с преподавателите 

 

На практиката, анкетираните студенти са склонни да отделят повече време за подготовка 

преди началото на лекции/упражнения, стига свободното им време да го позволява./фиг.7/ 

 
Фиг. 7 Възможност за отделяне на време за самоподготовка  

 

Част от тях изпитват липса на мотивация, ако материята им е напълно непозната. Чрез из-

ползване на основните инструменти, подкрепящи JiTT в обучението, този процент би могъл да се 

намали или изобщо да се премахне./фиг.8/ 

 
Фиг.8 Липса на мотивация при някои студенти, ако материята на новата тема е на-

пълно непозната 
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Изводи 

В обобщение, можем да посочим следните ползи от Преподаването точно навреме: 

включва подходи за активно учене. В следствие от предварителната подготовка и фокусиране вър-

ху колективното решаване на проблеми и задачи в клас, JiTT насърчава активното учене и предос-

тавя възможност за включване на всички обучаеми. 

2. JiTT предоставя структурирани възможности за на обучаемите да конструират нови зна-

ния от вече познатото (конструктивизъм - образователна философия, основана на предпоставката, 

че човек активно конструира свое собствено разбиране или знание чрез взаимодействие на това, 

което вече знае и в което вярва, и идеи, събития и дейности, с които влиза в контакт ). 

предоставя бърза обратна връзка. Това е ключов елемент в подхода, защото предоставя на обучае-

мите възможност да коригират или изяснят знанията си преди обобщената оценка от преподавате-

ля. Този етап настъпва след прилагане на WarmUp упражненията. 

Заключение  

„Преподаване точно навреме“ е една необходима педагогическа стратегия за подобряване 

на учебния процес, чрез прилагане на съответните методически инструменти – „упражнения за 

загряване“, „пъзели“, „есета“. Дава възможност на учителите да структурират и планират предсто-

ящите уроци по начин, който е най-близък до потребностите на своите ученици. Разчитайки на 

съвременните информационно-комуникационни технологии, JiT преподаването насърчава инте-

ракцията в преподаването, допринася за разнообразието и повишава ангажираността на учениците 

към дейностите в класната стая.  
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Abstract 

The book is a spiritual friend, a helper and vent, a substitute for reality. Today people read a lot through their 

mobile devices - laptops, tablets, and smartphones. So reading is now fragmented by the many references and  

additional searches. But the questions are still relevant: „What is a book and what does read ing  books g ive 

us?“ „Paper book or e-reader?“ The book is a treasure that must be protected and respected. It often becomes 

the foundation on which we build our lives. It is the book that helps us in the process of our mental, spiritual and 

cultural development and growth. 

This article reports the results of a study on how the role of the teacher is in promoting interest in  books and 

reading. 

Keywords book, people, reading, e-reader, reading books, students, school. 

 

РОЛЯТА НА УЧИТЕЛЯ ЗА ПОВИШАВАНЕ ИНТЕРЕСА  

НА УЧЕНИЦИТЕ КЪМ КНИГИТЕ И ЧЕТЕНЕТО 

 

Анастасия Вангелова Грунова 

Студент специалност „Педагогика“ 

Инженерно-педагогически факултет – Сливен, Технически университет - София 

ani254336@gmail.com 

 

Увод 

Поради технологизацията на съвременното общество и електронната революция, въведена 

в домовете на хората чрез телевизията и интернета, у днешните деца е все по-трудно да се възпи-

тава любов към книгата и четенето. Тук е важно да се отчете и личния пример на родители и учи-

тели с личното им отношение към книгите и нивото на зависимост към социалните мрежи и игри-

те. Това е мотивацията и аргументацията ми, за да проуча този, фундаментален за формирането на 

съвременната личност, въпрос. 

Четящият ученик е мечта на всеки учител, но той рядко е даденост. За него трябва да се 

„воюва“, като всеки учител е необходимо да разгърне творческия си ресурс и да привлече и анга-

жира учащите във вълшебния свят на книгите. Всяка малка победа в тази посока е изкачен връх. 

Голям брой учители споделят добри практики за повишаване на интереса и ефективното приоб-

щаване на подрастващите към книгите и четенето. 

Насърчаване на четенето, като процес, може да се осъществи във всеки момент и навсякъде 

– в класната стая със специален книжен кът, в училищния библиотечен център, в кварталната 

и/или градска библиотека, в театъра, в печатницата, в парк и на други места.  

Целта на това изследване е да се проучи и анализира каква е ролята на учителя за повиша-

ване интереса на учениците към книгите и с какви методи и подходи той насърчава четенето им.  

За да се постигне тази цел е необходимо да се поставят и изпълнят следните задачи: 

mailto:ani254336@gmail.com
mailto:ani254336@gmail.com
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1. Да се проучат и установят теоретичните ориентири по изследваната тема. 

2. Да се проучат добри практики в началното училище за ефективно интегриране на 
книгата в учебно-възпитателния процес. 

3. Да се направи изледването 
4. След проведеното изследване се анализират резултатите, на базата на които се извеждат 

основните изводи . 
Теоретични ориентири 

Ако днес целта е детето да се научи и да заобича да чете, да продължи да чете като порас-
не, е важно да се осъзнае, че значимите възрастни в живота му е необходимо да го приучат  към 
четене и да направят така, че този навик да бъде устойчив. 

Детето с удоволствие и радост ще обича да чете и да купува книги, ако то бива насърчавано 

и възнаграждавано от родители и учители, когато проявява желание и го прави.  
Последователното и целенасочено протичане на този процес се обуславя от следните прин-

ципи: 
 Съдържание на четивата, които детето чете. 

Когато детето се научи да чете, то чете навсякъде – на улицата (табели, надписи, билбордо-
ве, обяви и др.); вкъщи (детски книжки, книги на възрастните, списания, вестници, постове в со-
циалните мрежи, надписи на телевизионния екран и т.н.); в образователната институция (книжки, 
учебници, комикси, афиши, съобщения, правила и др.). 

Няма значение къде и какво желае и обича да чете подрастващия, защото този опит е по-
ложителен и развиващ за него.  

 Избор от родителя на четиво за детето. 
Децата имат способността да си представят, обичат да фантазират, поради което е необхо-

димо да има равновесие между избора на възрастните какви книги да четат или подаряват на под-
растващите – с фантастични и/или истински истории. 

Ако му се четат или то само чете предимно истински истории, въображението му няма да 
се развие достатъчно. И обратно, ако се ограничава само с въображаеми, измислени истории и 

герои, ще пренебрегне четенето като средство за опознаване на действителността, в която живее. 
 Книгата като ценност. 
Според клиничния психолог и педагог Фицхю Додсън, автор на книгата „Изкуството да 

бъдеш родител“, „Много родители правят грешката да свеждат книгите, които детето им чете, са-

мо до взетите от библиотеката, защото така пестят пари. Обаче същите родители му купуват мно-
го играчки за Коледа. Ако майката действа по този начин, тя съзнателно или не му казва: «Играч-
ките са по-важни от книгите, след като ти подаряваме играчки, но не и книги.» А детето, особено 
в предучилищна възраст, има нужда да притежава собствени книги. Трудно е за детето да израсне, 

уважавайки книгите, ако никога не е имало свои собствени, ако не е познало удоволствието една 
по една да ги подрежда в библиотеката си.“ 

Независимо от финансовите възможности на родителите, част от парите, които са необхо-
дими за отглеждане на едно дете, е необходимо да се инвестират за книги. Ако детето от малко е 

приучено да се радва на четенето на книги, то непрекъснато ще ги разлиства с интерес и удоволс-
твие. 

Според много педагози, които са изследвали темата един от най-добрите начини, за да се 
научи детето да обича книгите и всичко, свързано с тях, е да се направи така, че библиотеката и 

кварталната книжарница да са често и с радост, посещавани места. Личният контакт с хората, ра-
ботещи в библиотеката и книжарницата са от изключително важно значение за децата и приятелс-
кото взаимодействие с тях повлиява върху положителната нагласа на подрастващите към книгите 
и четенето. 

Друга дейност, която ще формира у децата нагласата, че книгата е ценност е четенето на 
приказка за лека нощ. 
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Хубаво би било, децата сами да избират книгата, приказката. След прочитането ѝ, е важно 

да се обсъди, това, което е прочетено. Подобен разговор ще помогне на детето да разбере по-добре 
приказката, нейните герои и история. Ще съдейства да развихри въображението си, измисляйки 
нови приключения на любимите си герои. От съществено значение е родителят да окуражава лю-
бопитството на възпитаника си и да го насърчава също така да разказва само прочетеното, така 

както го е разбрало. Ако сбърка сюжета, не бива възрастният да коригира детето, а да му даде 
свобода на писателя в него, който със сигурност би разказал историята различно от това, което е 
напечатано върху страниците. 

В днешно време съвременните родители много се затрудняват и объркват при многоброй-

ния избор на подходяща приказка и/или книжка. И когато изберат и заплатят голяма сума за детс-
ката книжка, те изискват от детето, то да я пази и да не прегъва и къса страниците ѝ. Всъщност 
колкото по-обичана е една играчка, толкова повече злополуки ще преживее тя. Ако непрекъснато 
се повтаря на детето да не цапа книжките си, да не ги намачква и да не ги драска, то родителят го 

кара да се чувства неудобно с тях, по-скоро да се притеснява, вместо да им се радва. Поради, кое-
то е необходимо да се предвиди и осигури специално място с  рафтове за библиотеката на детето, 
за да може то само да ги подрежда, разлиства и т.н. 

Книгите могат да окажат огромно влияние върху развитието на детската личност . Четенето 

на книги и ученето като активност са едни от най – важните дейности в живота на човека. Човек 
се учи докато е жив и пак умира ненаучен. Жизнено важно е да развиваме своите компетентности 
и компетенции в продължение на целия си живот. Това е въпрос на личен избор, който е винаги 
актуален. В миналото хората са се обръщали към книгите като към  свой приятел. Някои автори 

твърдят, че книга без читател не съществува, т. е. всяка книга е мъртва до момента, в който чита-
телят не ѝ припише някакъв смисъл. Погледът върху книгата е индивидуален. Тя може да бъде 
добър приятел, ненужен предмет, паспорт, с който да се обиколи света, да се усетят нови култури, 
различни места, среда, отделен свят или просто книга. 

Времето, в което доминират новите технологии навсякъде около нас, като се започне от 
мобилни устройства, таблети, битови електроуреди и екрани, децата гледат на натуралните книги 
като на пришълци от стар свят. Но независимо от времето, в което живеем, ползите от четенето си 
остават: 

 Развиване на въображение. 
 Креативност. 
 Комуникационни умения. 
 Обща култура. 

 Устойчивост на вниманието. 
 Емоционална интелигентност. 
 Метафорично и абстрактно мислене. 
Всяко от тези умения е свързано с множествената интелигентност на личността. А до този 

момент, нито една от технологиите, нито пък някоя от създадените анимации, виртуални игри и 
други е успяла да измести книгите в развиването на тези есенциални умения.  

Затова и учители, и родители търсят отговор на въпроса: „По какъв начин да предизвикам 
интерес у децата към книгите?“ 

Редица изследвания по този проблем от различни хора доказват, че се забелязва постепенно 

намаляване на интереса към книгите в днешно време, спад на престижа на четенето и като цяло 

промяна на характера на четенето. 

Обществото многократно е преосмисляло и променяло разбиранията си за училищното об-

разование, за неговите големи цели и приоритети. Но ако има нещо, което е оставало без промяна 

през годините, то това е очакването към училището не само да ограмотява, но и да развива функ-

ционалната четивна грамотност и да създава положителна нагласа към четенето. 
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Разбира се, тези умения и нагласи се възпитават от най-ранна детска възраст, далеч преди 

познанството с буквите и произведенията от учебната програма. Всички знаем обаче, че поради 

една или друга причина някои деца влизат в класната стая без особен интерес към книгите. 

И ако учителят е способен да повлияе за преодоляване на този неравен старт с литература-

та, то просто е длъжен да го направи. Не само защото академичният успех на учениците се оказва 

пряко свързан с четенето за удоволствие, но и защото четивната грамотност е изключително важ-

на за успешното включване на съвременния човек във всички сфери на живота. 

Една мъдра мисъл от известен британски поет гласи: „Книгите са точно толкова застраше-

ни от електронните четци, колкото стълбите от асансьорите“. Развитите технологии днес позволя-

ват на всеки да носи любимите си книги навсякъде със себе си посредством различни мобилни 

устройства. Доказано е, че четенето на електронен носител и на книга на хартиен носител е раз-

лично – действа по различен начин на мозъка.  

Всеизвестно е, че човек всеки ден учи нови неща, преоткрива таланти и се усъвършенства. 

Това е жизнено важно. Затова трябва да поддържаме пламъчето у децата, които са бъдещето на 

България. 

Методическа рамка 

Обект на изследването е интересът към книгите и желанието за четене на ученици от 

втори клас.  

Предметът на изследването е свързан с планиране и провеждане на дейности, от страна 

на учителя, като емоционално ангажира учениците и провокира техния интерес към книгите и 

четенето. 

Хипотеза 

Предполага се, че ако учителят начертава и организира дейности в света на книгите, пряко 

свързани с активното участие на учащите, то интересът им към тях и четенето ще се повишат.  

Методите, използвани в проучването са педагогически експеримент, наблюдение, беседа. 

Анализ на резултатите  

Изследването се организира и проведе със 104 ученици от втори клас, от които 52-ма са 

контролна група и 52-ма са експериментална група (по два класа във всяка група) в периода на 

учебната 2021 – 2022 учебна година. Експерименталната група провеждат занимания по интереси 

в клуб „Книгата – моят най-добър приятел“ всяка седмица по два часа, в извънучебно време, като 

целта е училището да създаде позитивно отношение към книгите там, където такова липсва, и да 

го подкрепя и поддържа, когато то е налице. 

Функциите на дейностите в заниманията по интереси се характеризират са следните: 

 Възпитателна; 

 Познавателна; 

 Развиваща; 

 Социализираща. 

В първия, констатиращ етап, на педагогическия експеримент (в началото на първия срок), 

чрез метода беседа се установи, че голям процент от респондентите и от двете групи не знаят къде 

се намира библиотечния център в училище, нямат направена регистрация в него, по различни по-

води рядко си подаряват книги и в семейството не се наблюдава някой да чете системно книга. 

Резултатите са отразени на фигура 1 за контролната група и на фигура 2 за експерименталната 

група. 
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Фигура 1 Фигура 2 

 

По време на втория, развиващ етап от педагогическия експеримент  са планирани и проведени 
дейности в заниманията на клуб „Книгата – моят най-добър приятел“ с учениците от експеримен-
талната група. Някои дейности са отразени в таблица 1. 

Таблица 1 

№ Тема на занятието Дейности 

1.  Весел зодиак в класа.  Изготвяне списък на класа с рождените дни. 
 Празнуване в класната стая, в библиотечния център, в 
кварталната или градска библиотека. 

 Подаряване на книга, по случай рождения ден. 

2.  Библиотечният център – естетично и 
забавно пространство. 

 Почистване на центъра. 
 Подреждане на книгите върху полиците в библиотеката. 
 Отбелязване Световния ден на книгата на 23.04. с ролеви игри. 

 Драматизация. 

3.  Семейството – участва и променя 
нагласата към книгите и четенето. 

 Препоръчай ми книга. 
 Размяна на книги. 

 Провеждане на състезание между ученици и родители „По 
героите познай книгата“. 

4.  Изнесена класна стая в библиотеката  Провеждане на урок в библиотечния център. 
 Провеждане на състезание по бързо четене и преразказване. 

 Креативно четене. 
 Читателски дневник. 

5.  Вълшебна библиотека в класната 
стая. 

 Създаване на кът с книги в класната стая. 
 Клиника за книги – грижа и отношение към книгата. 

 

Чрез метода наблюдение по време на заниманията се отрази активността, инициативността 
и креативността на учениците и техните родители. Резултатите са отразени на фигура 3. 
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В заключителния етап отново се проведе събеседване по въпросите от първия етап с изс-

ледваните лица от двете групи. Наблюдава се динамика при учениците от експерименталната гру-
па, като се предполага, че това се дължи на активното им участие в заниманията в клуб  „Книгата – 
моят най-добър приятел“. Резултатите са поместени на фигура 4 за контролната група и на фигура 
5 за експерименталната група. 

  
Фигура 4 Фигура 5 

Любознателността на учениците ги насочва все повече към четене на книги, като е важно 

да се уточни, че това не е единствената причина. Личният пример на учителите и родителите е 
съществена част от успеха на подрастващите във всяко начинание. Това играе роля и в желанието 
за четене и интереса им към книгите.  

Изводи.  Четенето може да се асоциира с много неща – спокойствие, знание, забавление, 

магия. Една интересна теория ни казва, че шест минути четене на ден намаля стреса с шестдесет и 
осем процента и поддържа ума активен. 

Според Франклин Рузвелт „Може да нямаме възможността да подготвим бъдещето на де-
цата си, но можем да подготвим тях за бъдещето“ 

Резултатите от това изследване могат да бъдат полезни за специалисти, които подкрепят и 
поощряват учащите от начален етап на образование да четат активно книги и да формират четива-
та си култура, която е и важна част от общата култура на човека. 

Заключение . В днешния технологично развит свят, където всичко напредва бързо, се виж-

да, че технологиите, макар и не значително, но доминират над книжното четиво. Времето за чете-
не днес е редуцирано от страна на подрастващите. Въпреки това книгата остава единственият инс-
трумент, чрез който се открива нов, нереален и красив свят, който изчезва с последния лист от 
книгата, но се запечатва в съзнанието. 
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ABSTRACT 

With the increasing use of information and communication technologies, communication between people i s 

changing and being transferred to a new environment. Virtual communicat ion  i s emerging a long wi th  the 
emerging information society. Its popularity is constantly growing and more and more people are get ting in -
volved in it. The change in personal relationships between adolescents is most strongly reported. It can be sa id 

that the Internet gives new specificity to human relationships and interactions. Young  people communic ate 
through social networks, chat, forums, SMS, and multimedia messages, and for some of them, this communica-
tion is even preferred over face-to-face communication. 

This paper presents research related to the impact of social networking on junior high and high school students. 
The relevance of the topic lies in the fact that it raises a serious problem, namely: the modern young generation  

spends more time on social networks.  
KEYWORDS: social networks, students, communication, advantages, disadvantages, risk 
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Въведение 
Употребата на социалните мрежи е значим и актуален проблем на всички хора в цял свят, 

тъй като засяга пряко психо-физиологичното развитие на личността и нейната социализация. Ня-
кои от промените, които се случват с човека в онлайн пространството за комуникация, имат гло-

бален характер и не се ограничават само до виртуалната проекция на индивида.  
Пребиваването във виртуалните социални мрежи може да има траен ефект върху хората, 

който да промени или дори да формира определени личностни черти. Специфичните особености 
на този тип канали за изпращане и получаване на информация, както и неписаните правила в тях 

за даване на обратна връзка, водят до хиперличностни промени в себевъзприятието и поведението 
като цяло. 

Теоретични основания на изследвания проблем 

Социалната мрежа в социологията е социална структура от индивиди или организации, 

свързани в специфични за дадена мрежа типове отношения като приятелство (роднинство), идеи, 
виждания, традиции, финансови отношения, хипервръзки и други.  

Социалните мрежи в интернет са сайтове, които позволяват създаването на персонален 
профил, след което се осъществяват контакти, дискусии и споделяне на информация с приятели, 

семейство, колеги. Обикновено, когато говорим за социални или обществени сайтове, се подраз-
бират сайтове тип Web 2.01. 

mailto:andonatanasov@mail.bg
mailto:andonatanasov@mail.bg
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Обществото е основният двигателен механизъм на една подобна мрежа. Чрез градивния 

подход, който един социален сайт прилага, възползвайки се от общността, неговата мрежа нараст-
ва все по-бързо и по-бързо. 

Двадесет и първи век. Ерата на компютърните технологии и новостите. Именно в тях е на-
шето бъдеще. Интернет здраво навлезе в живота ни и сега вече не можем да си представим същес-

твуването си, без да посещаваме нашите страници в социалните мрежи поне няколко пъти на ден. 
Много тийнейджъри прекарват свободното си време в социалните мрежи, които от своя страна ги 
пристрастяват. Какво ли ни очаква в близко бъдеще? Нима компютрите ще бъдат нашите най-
добри приятели? Дали животът ни във виртуалното пространство е заместил вече реалния? Как ни 

влияе това? И можем ли да спрем? 
Учените стават все по-загрижени за въздействието на социалните мрежи върху хората. Ко-

муникация, търсене на информация и приятели по интереси, обмен на новини, възможност за 
слушане на музика, гледане на видеоклипове и снимки, всичко това изглежда винаги е било и е 

трудно да си представим, че някога хората са живели без профил в социалната мрежа.  
Днешните деца придобиват умения за работа с компютър още преди да влязат в училище. 

Отначало те се учат да играят, но щом придобият умения за четене и писане, нищо не може да им 
попречи да започнат своя собствена страница, в която и да е социална мрежа. По правило регист-

рацията е безплатна, поради което за това съдбоносно действие често не се изисква помощта на 
родителите. След като получи достъп до собствения си профил в социалната мрежа, детето полу-
чава нови възможности, но въпросът е колко полезни са тези възможности за него.  

Дизайн на изследването 

Обектът на изследване е зависимостта на учениците от прогимназиален и гимназиален 
етап към социалните мрежи и времето, което те прекарват в тях. 

Предмет на изследването e влиянието на социалните мрежи върху учениците от прогим-
назиален и гимназиален етап. 

Целта на това изследване е да разгледа за какво служат и биват използвани социалните 
мрежи, както и влиянието им върху учениците от прогимназиален и гимназиален етап.  

Задачите, които съм си поставил са набиране на достоверна информация относно: 
1. Каква е зависимостта на учениците от социалните мрежи? 

2. За какво най-често учениците от различните възрасти използват тези мрежи?  

3. Използването на социалните мрежи при изпълнение и решаване на учебни задачи.  

4. Информираността на учениците за злоупотребите в социалните мрежи. 

Хипотеза на изследването 
Предполагам, че регистрацията и използването на голям брой социални мрежи, както и от-

делянето на голяма част от времето във тях, може да окаже негативно влияние върху живота на 
учениците от прогимназиален и гимназиален етап. 

Изследователски данни и резултати 
За целите на това педагогическо проучване съм изследвал 20 ученици от 7клас при СУ 

„Константин Константинов“ град Сливен и 20 ученици от 12 клас при ПГХТ „Акад. Н. Неделчев“ 
град Сливен. Качествената разлика между 7 и 12 клас е в техния социален статус. Седмокласници-

те са на изхода на основното образование. Те са непълнолетни и все още неориентирани в своя 
житейски път, без пълни граждански права. Дванадесетокласниците от своя страна са на изхода на 
средното училище, на границата между юношеството и младостта. Вече пълнолетни, обществото 
приема ,че тяхната личност е формирана. 

Метод на изследване – Анкетно проучване, което беше проведено през месец май 2021год. 

Анализ на резултатите от изследването 
Резултатите от отговорите на въпроса „В колко социални мрежи имате профил?“ показ-

ват, че 70% от учениците от 7 и 12 клас имат профил в повече от 3 социални мрежи (Фиг. 1).   
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Изглежда, че за тях важи правилото „Колкото повече – толкова повече“. Допитаните, неза-

висимо от възрастта, живеят в две реалности – истинската и виртуалната. Вследствие на това, въз-
никва опасността юношата да се оттегли от истинската реалност и да използва виртуалното прос-
транство като по-безопасно място, в което да изпробва нови идентичности. Това може да се случи 
при проблеми в реалния живот, неглижиране от страната на семейството, съучениците или прия-

телите. 
 

 
Фигура 1 

 

Резултатът от въпроса на анкетата „Средно по колко време на ден прекарвате в социал-

ните мрежи?“ е доста притеснителен с признанието на учениците от двете възрастови групи по 
колко време средно на ден прекарват в социалните мрежи. 50% отбелязват, че ги използват над 

три часа, 30% 2-3 часа и едва 10% от анкетираните прекарват по – малко от един час в развлека-
телните платформи (Фиг. 2). 

Това доказва, че за младежите животът във виртуалния свят е важна част от тяхното ежед-
невие и отнема време и ресурс. Неконтролираният и неограничен във времето достъп до социал-

ните мрежи може да доведе до зависимост и проблеми с физическото и психично здраве на детето. 
Този проблем обаче не се крие в интернет или в компютъра – в 100 % от случаите, това е начин за 
детето да се скрие в собствена среда и да се изолира от наистина сериозен емоционален или пси-
хологически проблем, който най-често се корени в семейството или в училище.  
 

 
Фигура 2 

 

На въпроса „За какво най-често използвате социалните мрежи?“  учениците от 7 клас с 
60% са избрали отговор А – „Намиране на приятел“ и 40% отговор В – „Забавление“. При учени-

ците от 12 клас цели 80% от анкетираните са избрали отговор В – „Забавление“ и 20% отговор Г –
„Споделяне на учебен материал (Фиг. 3). 
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Разминаването в отговорите между 7 и 12 клас, вероятно идва от това, че дванадесетоклас-

ниците вече имат изграден социален кръг и предпочитат да използват социалните мрежи за забава, 
докато тези от 7 клас все още са привлечени от възможността да опознаят нови хора и да се сдо-
бият с повече приятели. Обезпокоителен е малкият брой участници в анкетата, които са избрали 
социалните мрежи с цел споделяне на учебен материал. Т. е, голяма част от времето им онлайн, 

което е съществена част от техния живот, не е посветена на образованието, въпреки че и социал-
ните мрежи разполагат с достатъчно ресурси, които могат да им бъдат от ползва в процеса на обу-
чение. 

 

 
Фигура 3 

 

На въпроса „Какъв вид учебни задачи могат да се подпомогнат с използването на со-

циалните мрежи?“ имаме пълно единодушие и от двата класа. 60% от учениците са дали отговор 
В – „Намиране на материали за домашна работа“ и  40% отговор А – „Намиране на изпитни тесто-
ве и задачи“ (Фиг. 4). 

Анализът на резултатите от този въпрос показва, че социалните мрежи се използват пре-
димно за достъп до готови материали, за което не се изисква толкова много мисловна дейност –
намиране на домашна работа или резултати от тестове, а не за разширяване на знанията и придо-
биване на нови. Доказва го нулевият брой участници в анкетата, използващи социалните мрежи за 

изучаване на чужд език или за намиране на теми от учебния материал за разширяване на знанията.  
 

 
Фигура 4 

 

Имаме почти сходни отговори на въпроса „Кое от долу посочените е вашето предпочи-

тано средство за комуникация?“ . 70% от учениците от 7 клас са дали отговор Б –предпочитано 
средство за комуникации при тях е „Лице в лице“ и 30% отговор А – чрез Социалните мрежи. 

Учениците от 12 клас са дали 80% отговор Б – предпочитано средство за комуникации при тях е 
„Лице в лице“ и 20% отговор А – чрез Социалните мрежи (Фиг.5). 
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Въпреки че социалните мрежи заемат съществена част от живота на тийнейджърите и оси-

гуряват удобството на бързата връзка и свързаност, радващо е, че преобладаващата част от участ-
ниците в анкетата все пак  предпочитат реалното общуване пред това в мрежата.  

 

 
Фигура 5 

 

На въпроса „Можете ли да се откажете доброволно да използвате социалните мре жи в 

рамките на 24 часа?“ 60% от анкетираните ученици от 7 клас са отговорили с отговор Б – Не 

могат и 40% с отговор А – че могат. Обратно на тяхното мнение са ученици от 12 клас.При тях 
60% от анкетираните са отговорили с отговор А – че могат и 40% с отговор Б – че не могат да се 
откажат доброволно да използват социалните мрежи в рамките на 24 часа (Фиг.6). 

Това доказва зависимостта на българските младежи от развлекателните платформи. Но в 

етапа на растеж и формиране на личността, младежите осъзнават, че виртуалният свят и 
реалността все пак не са съпоставими, затова по – зрелите  дванадесетокласници имат по – голяма 
готовност, в сравнение със седмокласниците, да се откажат от социалните мрежи в полза на 
истинския живот. 

 

 
Фигура 6 

 

Резултатът от следващия въпрос „Имате ли интернет приятели в социалните мрежи, с 

които не сте се срещали в реалния живот?“ сочи, че 70% от учениците от 7 клас имат интернет 

приятели в социалните мрежи, с които не са се срещали в реалния живот. За разлика от тях, 
дванадесетокласниците вече пълнолетни и с формирана личност са на противоположното мнение. 
Те са се пренаситили с приятелства от подобен вид и за тях приятелството има друго измерение. 
Затова 2/3 от тях са отговорили, че нямат интернет приятели в социалните мрежи, с които не са се 

срещали в реалния живот (Фиг. 7). 
В своята несигурност младите хора се нуждаят от подкрепа и споделяне, но ако не го 

получат вкъщи могат да го потърсят и от чужд и непознат човек в социалните мрежи и по този 
начин да се изложат на риск или да преживеят разочарование. 
 



 

 

ISSN: 1311 2864, volume 37 (3), 2022          ISSN: 1311 2864, том 37 (3), 2022 
Union of scientists in Bulgaria - branch Sliven                     Съюз на учените в България - клон Сливен 

Известия на       Announcements of  
Съюза на учените      Union of Scientists  
Сливен, том 37 (3), 2022      Sliven, vol. 37 (3), 2022 

82 

 

 
Фигура 7 

 

На последния въпрос „Страхувате ли се от злоупотреби в социалните мрежи?“ , 60% от 
анкетираните ученици от 7 клас са отговорили, че се страхуват от злоупотреби в социалните 
мрежи и 40%, че не се страхуват. Учениците от 12 клас са на обратното мнение. Цели 80% от 

анкетираните са избрали отговор Б – че не се страхуват от злоупотреби в социалните мрежи и едва 
20% отговор А – че се страхуват от злоупотреби в социалните мрежи (Фиг. 8). 

Тук имаме разлика в отговорите на учениците от 7 и 12 клас и това е логично на база 
отговорите на предишния два въпрос. Дванадесетокласниците не се страхуват от злоупотреби в 

социалните мрежи, защото вече са се научили да се пазят и имат по-малко приятели онлайн, които 
не познават лично. При седмокласниците, страхът от злоупотреби в социалните мрежи е по-голям, 
защото имат голям процент приятели в социалните мрежи, с които не са се срещали в реалния 
живот. 

 

 
Фигура 8 

 

Изводи и заключения 

Комуникацията в социалните мрежи е една от най-разпространените практики за свободно-
то време, която постепенно замества такива дейности на подрастващите като спорт или четене на 
литература. Съвременните ученици, независимо от възрастта и класа, са доста дълбоко потопени в 
Чрез социалните мрежи тийнейджърите търсят забавления и нови приятелства, опитвайки се да 

намерят чувство за принадлежност към определена група. Над половината от учениците добавят 
Основната опасност на социалните мрежи за подрастващите е, че виртуалната комуникация става 
доминираща в живота им. За голямо удовлетворение учениците в нашето изследване са на обрат-
ното мнение. Те предпочитат реалното общуване пред това в мрежата и това е много радващо.  

Невъзможно е еднозначно да се прецени влиянието на социалните мрежи върху личността 
на тийнейджъра. Разбира се, всичко има своите плюсове и минуси. Трябва само да запомним, че 
всичко трябва да се прави с чувство за пропорция, включително използването на Интернет.  
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Социалните медии със сигурност имат голямо бъдеще. Все повече са, отварят нови въз-

можности, интересно и пристрастяващо е. Въпреки това, не само младото поколение, но всички 
ние не сме роботи, а живи хора. Затова не забравяйте, че дори най-популярната социална мрежа 
никога няма да замени реалния живот с усмивки, потупвания по рамото, ръкостискания и целувки. 
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ВЪВЕДЕНИЕ 

Актуалността на представената тема се обуславя вследствие на кризисната ситуация пре-
дизвикана от пандемията COVID-19. В резултат на мерките за ограничаване на заразата беше 
прекратен образователният напредък в присъствена форма, както и участието на студентите в 
практическите занимания. Коронавирусът и въздействието му върху образователните средища 

изправи целия свят пред редица предизвикателства, като това неизменно се отрази и върху обуче-
нието в университетите. 

Участниците в образователния процес в България – студенти и преподаватели, трябваше да 
променят както структурата, така и методите на обучение. Висшите  учебни заведения трябваше да 

променят организацията на своите учебни дисциплини, предоставяйки качествена образователна 
услуга. От друга страна в българските висши заведения от дълго време се засягаше темата за ди-
гитализация на лекциите и обучителните системи. Това се налага по повод старомодните методи, 
на които все още се разчита в множество учебни учреждения. 

Изследването представя на фокус възприятията и трудностите на студентите педагози  оп-
ределящи тяхната мотивация и ангажираност към ученето. Счита се, че това е предпоставка за 
тяхната успешна адаптация към непознатите, но наложителни реалности, пред които са изправени 
всички заинтерисовани страни в образователния процес. Мотивацията за учене и емоционалната 

устойчивост по време принудителното онлайн обучение са ключов елемент за първокурсниците, 
чрез които могат да преодолеят стреса и предизвикателствата. 

ТЕОРЕТИЧНА ОБОСНОВКА НА ИЗСЛЕДВАНИЯ ПРОБЛЕМ 

В научното поле на педагогиката и психологията проблемът за адаптацията на личността 
към нова среда представлява интерес за изследователите. Според Огнян Димитров адаптацията е 
процес на приспособяване на живите организми към разнообразните условия на средата в рамките 
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на своето развитие. Друго понятие, което характеризира адаптацията на първокурсниците е соци-

ализацията им през периода на обучение в университета и в дигитална среда. В този нов процес 
студентите формират различни ключови способности и умения, които ще спомогнат за качестве-
ното и резултатно развитие на личността и успешното й реализиране в професионалното прост-
ранство на подпомагащите професии. 

ДИЗАЙН НА ИЗСЛЕДВАНЕТО 

Основната цел на изследването е да се определят актуалните и непосредствени пробле-
ми, пред които се изправят различните участници в процеса на обучение в електронна среда с от-
далечен достъп в Инженерно – педагогически факултет – Сливен, Технически университет – Со-

фия, по време на извънредното положение и на тази основа да се очертаят възможни насоки за 
тяхното преодоляване. 

Отговорите на студентите са отнесени съобразно критериите за качество, организация, ре-
сурси за обучението и материали, взаимодействие с преподавателя и резултати. Настоящите изс-

ледователски въпроси в проучването са: 
 Какво е мнението на студентите педагози за качеството на онлайн обучението?  
 Предвид промяната в учебната среда, кои са основните предизвикателства, които засягат 

студентите в електронната среда и как се отразяват на процеса?  

 Каква е степента на осведоменост на първокурсниците основно образователния процес?  
Обект на изследването е обучението на студентите от първи курс на специалност „Педа-

гогика“. 
Предмет на изследването са особеностите на дистанционното обучение по време на пан-

демия върху адаптацията и процеса на учене при първокурсници от специалност „Педагогика“. 
Хипотеза на изследването: ако се проучи и установи влиянието на онлайн обучението 

върху студентите от първи курс, специалност „Педагогика“, то може да се открият начини за ус-
пешна адаптация към променящите се социални условия и нови образователни дейности.  

Методи на изследването 

Проучването се състоя анонимно и се реализира с помощта на анкетна карта. 

РЕАЛИЗИРАНЕ НА ИЗСЛЕДВАНЕТО И АНАЛИЗ НА РЕЗУЛТАТИТЕ 

Изследването се проведе в периода 1 – 4 Ноември 2021 г. със студенти от първи курс, спе-

циалност „Педагогика“ на Инженерно–педагогически факултет – Сливен, Технически универси-
тет – София. В изследването взеха участие 68 студента, които съставляват общата извадка. Разп-
ределението им по възраст е представено във фигура 1 

 

 
Фигура 1. Разпределение на респондентите по възраст 

Прави впечатление, че изследваната извадка от 68 респондента се състои предимно от хора 

на възраст 19-25 години. Възрастта на студентите се движи в широки граници, следствие на 

големия интерес към учителската професия, наблюдаван през последните години във връзка с 
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възможностите за реализация у нас, материалните и нематериалните стимули на всеки един 

участник. Съотнесено към следващите твърдения на студентите от въпросника се създава сериозно 

основание за тревога.  

 

 
Фигура 2. Определяне на нивото на дигиталната компетентност 

Сравнителният анализ на резултатите от двата въпроса, показва несъответствие между 

отговорите на студентите. Представен е паралел – на фигура 1 са показани 72% от студентите, 

които са участвали в проучването са във възрастовия диапазон 19-25 години, а във фигура 2, 65% 

от същите определят своята дигитална компетентност на средно ниво, а не на високо, което е 

основание да мислим, че най-вероятно в училищна възраст не са работили ефективно в тази 

посока. Ниското ниво на дигитална компетентност е проблем за 2,9% от обучаващите се студенти. 

 

 
Фигура 3. Резултати от опита с онлайн обучението 

 

Близо 81% от анкетираните участници отговарят, че имат опит с обучението в онлайн среда, 
а на фигура 4 студентите представят мнението си по въпроса как желаят да се обучават. В своите 

отговори 47% от тях желаят да продължат онлайн и 43% имат нужда от присъствено обучение за 
повече ползи и положителна нагласа към процеса. Отговорите на студентите разкриват, че 
независимо от степента, животът  е определен от технологиите и взаимодействието с 
преподавателя – „лице в лице“ не може да бъде заменено. 

Въз основа на представените данни във фигура 4 може да се обобщи, че бъдещите начални 
учители имат положителна нагласа за качеството на онлайн обучението. 
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Фигура 4. Резултати от формата на обучение 

По-голямата част от анкетираните са на мнение, че учебното съдържание е представено на 

разбираем и достъпен език (фигура 5). Като незадоволителен е резултатът на студентите, които не 
могат да преценят дали предоставените материали и ресурси са достъпни за тях. Едновременно с 
учебното съдържание, е необходимо студентите да бъдат насърчавани да са активни участници в 

обучението по всяка една дисциплина, припознавайки важността на целите. Това безспорно ще 
способства в още по-голяма степен за нагласата на студентите за качеството на обучението в 
електронна среда и предвид влиянието му върху техните убеждения, вярвания, опит, 
удовлетвореност и справяне с предизвикателствата. 

 

Фигура 5. Резултати за учебното съдържание 

 
Фигура 6. Резултати за дейностите, които се провеждат в упражненията 
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Друго предизвикателство при онлайн обучението е проблемът с контрола на дейността в 

упражненията. Според 19% от студентите дигитализацията на упражненията от лекционния курс 
не дават реален поглед и не могат да формират необходимите практически умения. Най-голям 
относителен дял – 63% от анкетираните, оценяват дейностите в упражненията, като достатъчни за 
формирането на нужните умения и компетентности и е налице съответствие между преподавания 

материал. Начинът, по който ще се изградят учебната среда, структура и общност зависи от вида 
информационен обмен, който се подава на студентите в съответния момент – учебно съсдържание, 
подкрепа към практическите задачи и социалната подкрепа.  
Представената интелектуална карта или т.н. мисловна карта на фигура 7 се базира на сумарно 

представените твърдения от студентите на въпроса – „Какви трудности срещате при обучението в 
електронна среда с отдалечен достъп?“ 
 

 
Фигура 7 Мисловна карта 

 

„Загубата на мотивация“ е основание, което често се тълкува на база трудностите, пред ко-
ито са изправените студентите от първи курс. Комуникацията с преподавателите е от изключител-

на важност в електронната среда, където той има централна отговорност да поддържа мотивира-
ността на обучаемите. 

Като проблемна характеристика на онлайн обучението студентите се сблъскват и с ред тех-
нически проблеми – нестабилна интернет връзка, некачествени микрофонни средства, затрудне-

ния с платформата Zoom, които съпътстват ежедневно онлайн занятията. Други усещат психоло-
гическата изолация от учебната общност поради липсата на непосредствения контакт – „лице в 
лице“ с преподавателя и социалното присъствие. сещането за присъствие, остава само усещане 
защото физическата изолация води до скрито възприятие за психологическа такава. Дигитализа-

цията на учебния процес за някои представлява проблем, поради липсата на реален поглед. Също 
и сред основните предизвикателства по време на дистанционното обучение е липсата на концент-
рация от страна на студентите. Преподавателят има централна отговорност да действа като вън-
шен стимул за привличане вниманието на студента. 

ИЗВОДИ 

Независимо от хода на епидемиологичната обстановка студентите трябва да бъдат 

обучавани в различна от традиционната среда и висшите учебни заведения трябва да се справят с 

предизвикателствата. Необходимо е онлайн обучението да е гъвкаво и иновативно съгласно 
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качеството и мотивацията и адаптацията на студентите за справяне със затрудненията. 

Преподавателите трябва да бъдат готови да обучават студентите, за да отговорят на потребностите 

им за качествено образование. 

Въз основа на проучването могат да се обобщят следните изводи: 

 Студентите първокурсници с интерес и желание участват в учебния процес по 

специалността. 

 Въпреки младежката си възраст, те определят своята дигитална компетентност като 

средна, което създава трудности при адаптацията им в новата социална роля на студенти.  

 Присъствието в онлайн обучението подпомага ефективното усвояване на учебното 

съдържание. 

Реализираното изследване и анализираните в него резултати предполагат необходимостта 

от провеждане на по-обхватни и по-обширни психолого-педагогически изследвания по проблема 

за адаптацията на студентите за обучение в образователна академична среда по време на панде-

мия. Очертавайки трудностите, които посочват студентите в своя академичен път е необходимо да 

се търсят пътища и стратегии за преодоляването им. 
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Abstract: The promiscuous lifestyle in the Roma community is a problem that affects the society. Roma 

integration needs to be on an expanded scale for all generations as progress in socialising them is a  pa infu lly 
slow process. There is a need for intervention in attitudes to comply with generally accepted norms of 

behaviour, laws, public order etc. etc. The family model, the mother tongue and the ethno-cultural  speci fici ty, 
are unforced on the adolescent generation of Roma children and this leads to signi ficant problems in  the 
socialization and educational process as part of it. 
Keywords: community, Roma, family, children, freedom, socialization 
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Увод 

В България ромите са третата по численост етническа група. В голяма част от семействата, 
различните поколения обитават едно жилище, поради което е ограничено личното пространство 
на членовете и моделът на поведение за децата е наложен не само от родителите, но и от  други 
представители на разширената семейна общност, явяващи се значими в живота им. Мисленето, 

нагласите за живот, културата и традициите са коренно различни от общоприетите за обществото 
и се предават на всяко следващо поколение. Високата и ранна раждаемост при подрастващите 
измества необходимостта от образование и социализация. Децата от малки приемат семейния мо-
дел, на значително близките по възраст по-големи поколения. Те копират натрапчивия пример и 

го прилагат идентично, което води до липсата на социализация. Майчиният език в ромската общ-
ност е още една бариера в общуването, интеграцията и интервенцията. Въпреки мерките на дър-
жавата и институциите, процентът на ниска родителска заинтересованост при ромите е с най-
висок дял. 

Детството е първият най-важен период от живота, в който се залагат основите на физичес-
кото и психично здраве на бъдещата зряла личност и в процеса на социализация се формират ней-
ните индивидуални характеристики. Липсата на социализация в по-голямата част на ромската об-
щност е проблем, който застрашава бъдещето на българската нация. 

По отношение на териториалното разпределение по общини в сливенска област ромите са 
силно концентрирани в община Котел, където ромското население има най-голям относителен 
дял. Най-голямо е с. Градец с 95% ромско население и 99% ученици от ромски произход в мест-
ното училище. Статистиката показва и за голям брой необхванати деца, което се дължи на скит-

ническия начин на живот на ромските семейства.  

Изложение  
 Социализацията е процес, в който индивидът усвоява умения за живота в обществото, 

под въздействието на социалната среда. 
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 Семейството е основна социална единица съсредоточена върху основните човешки 

потребности и е важен фактор за възпитанието на човека. 

 Родителски капацитет е способността на родителя да отглежда правилно и ефективно 

детето си според общоприетите норми на държавата. 

Методология 
Обект на изследването е процесът на социализация на деца от ромски произход.  
Предмет на изследването e родителският капацитет и взаимовръзката му с процеса на со-

циализация на децата от ромската общност. 

Цел на изследването: Да се проучи и установи по какъв начин актуализирането и повиша-
ването на родителския капацитет влияе върху процеса на социализация на децата от ромската об-
щност. 

Задачи 

 Изследване на научната литература. 

 Да се подберат подходящи методи и се разработят изследователски инструменти.  

 Организиране и провеждане на изследване. 

 Анализ на резултатите от изследването. 

Хипотеза 

Предполага се, че ако родителите на деца от ромски произход системно актуализират и по-
вишават родителския си капацитет, то възпитателното им влияние и самият процес на социализа-
ция на децата, биха били ефективни и успешни. 

Резултати от изследването 

Педагогически експеримент – три етапа (констатиращ, развиващ и заключителен), две гру-
пи (контролна и експериментална). 

Педагогически експеримент 
Експериментът е проведен в продължение на две години с посредничеството на читалище-

то като културна социална институция в с. Градец общ. Котел. Децата на изследваните родители 
са доброволни активни самодейци към местното читалище с ясно изразен интерес към образова-
нието и принос за повишаване социалния опит на ромските ученици със своя пример. 

Резултатите от педагогическия експеримент са отразени на фигура 1.  

Констатиращ етап – дискусия на тема „Приоритети в развитието на моите деца“ 
Убежденията на голяма част от родителите се свеждат до необходимостта от храна и пок-

рив. Образованието и общоприетите норми на поведение за обществото се приемат като по-малко 
значителни. 

Развиващ етап – Групови дейности и културни мероприятия  
Съществува правилен подход за успешната интеграция, базиран на положителната нагласа 

за промяна и актуализация, както и повишаване на родителския капацитет чрез включване в кул-
турно-възпитателни дейности. Експерименталната група в лицето на ученици и родители активно 

и съзнателно участваше в живота на читалището и показваше промяна в нагласите и начина на 
мислене. Респективно това се отрази на взаимодействието родител-дете, като образованието на 
подрастващите придоби ценностно значение в техния живот. 

Заключителен етап – дискусия на тема „Приоритети в развитието на моите деца“ 

Приемственост между различните културни ценности, традиции и обичаи. Ясно изразено 
становище на водещите такива за българската нация. Необходимост от квалифицирани работни 
кадри в населеното място. Преодоляване на негативните стереотипи в експерименталната група.  

Установи се, че е на лице устойчиво статично поведение и начин на мислене в контролната 

група. 
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Фигура 1 

 

Анкетно проучване  
В анкетното проучване взеха анонимно участие 46 ученици от ОУ „Капитан П. Пармаков“ 

и техните настойници. Това дава възможност да съпоставим приликите и разликите между двете 

групи анкетирани поколения. 

Въпроси 
1. „Често ли семейните причини са оправдание за отсъствие от учебни занятия“?  

Резултатите са приблизително равни, което показва почти еднаквия поглед върху този 

проблем. Отразени са на фигура 2. 

 
Фигура 2 

2. „Важно ли е според Вас образованието след седми клас“? 

Интересът към образованието при децата е по-голям, което показва, че не е предизвикан от 

семейството. 

Резултатите от отговорите на този въпрос са отразени на фигура 3. 

 
Фигура 3 

3. „Бихте ли участвали в проект за интеграция с вашите родители/деца“? 

Разминаването тук показва, че родителите най-вероятно са запознати със стратегията и 
мерките за интеграция на ромската общност и се стремят да извлекат полза от това.  
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да не не мога да преценя

ученици 30 8 7

родители 25 17 4
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Фигура 4 

4. „Като изключим училището, участвали ли сте в други масови форми на общуване извън 

ромската общност“? 

Тревожен е факта, че една голяма част от анкетираните признава, че общува само със себе-
подобните си. Истината е че все още съществуват семейства, които живеят на катуни в гората, 
където изкарват прехраната си с дърводобив и билкарство.  

 
Фигура 5 

5. „Присъствате ли в организирани училищни мероприятия“? 

Последният отговор ни дава ясната представа за ниската заинтересованост към 

обществения живот. 

 

 
Фигура 6 

Заключение   
От резултатите и анализа на проведеното анкетно проучване и педагогически експеримент, 

по категоричен начин се установява необходимостта от социализация и възможността за осъщест-

вяване на същата. Преодоляването на негативните стереотипи е възможно. Интересът на децата 
към образованието и училищния живот е по-висок от този на техните родители 

Несъмнено ролята на родителите е непълноценна в процеса на социализация при децата от 
ромски произход и не само. Това ограничава тяхното цялостно развитие, което води до прилагане 

на идентичния родителски модел на поведение и начина им на живот при всяко следващо поколе-
ние. 

Ако интеграцията на ромската общност бъде насочена не само към децата, но и към техни-
те семейства, то резултатите от тяхното приобщаване биха били по-високи и устойчиви. 

 

 

 

 

да не само срещу заплащане
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винаги понякога никога

ученици 27 14 5

родители 20 17 9
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Abstract 

The article examines the problem of the current situation in the Bulgarian educational system. The consequenc-

es of the so-called closure and distance learning are still under consideration. The observed negatives, especial-

ly on students, have not yet reached their final values, which are expected to completely change concepts and 

roles in public life. 

Keywords: pandemic, education, students. 

 

АСПЕКТИ НА ОБРАЗОВАТЕЛНИЯ ПРОЦЕС ПО ВРЕМЕ НА ПАНДЕМИЯ ОТ ТРЕТИ 

КЛАС 
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Голямото развитие на човечеството непрекъснато е съпътствано от периодическа проява и 

противодействие на значими заплахи за неговата сигурност – природни бедствия, войни, панде-

мии, епидемии, кризи и конфликти. Изключително важна част от борбата за оцеляване се базира 

на прилагането на придобитите знания, култура, опит и умения за справяне със заплахите и пос-

ледствията от тях. Появата на пандемията CoVid-19 в глобален мащаб предизвика сериозни про-

мени във всички сфери на живота на хората. Нейната поява доведе до затварянето на всички детс-

ки градини и училища в България през март 2020 година. Затварянето им се отрази най-вече на 

над 700 000 хиляди деца в предучилищна и училищна възраст и на техните родители, което доведе 

до затруднение в образователната система. 

Образованието също беше засегнато и необходимостта от внезапна преориентация на 

учебния процес създаде трудности пред учители, ученици и родители.  

Те бяха поставени в непознати и трудни условия, за които трябваше бързо да изградят как-

то електронно учебно съдържание, така и избор на подходящи методи и средства за новата онлайн 

среда с отдалечен достъп.  

CoVid-19 наложи интегрирането на информационните технологии както в образованието, 

така и в много други области. 

Актуалността на проблема се обуславя от факта, че българските ученици имат различен со-

циален статус, което ги поставя в неравностойно положение в процеса на обучение.  

Не всяко дете е обезпечено с електронни ресурси и това затруднява неговата учебна работа 

и това влияе върху ефективността на учебния процес.  
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Друг фактор оказващ влияние върху дейностите в образователната институция са дигитал-

ните компетентности на учителите, учениците и техните родители. За кратко време и с бързи тем-

пове беше необходимо да формират технологични умения. 

Пандемия - инфекциозно заболяване, което се разпространява сред населението в конкре-

тен регион, континент или по цял свят, като се заразяват много хора и често изходът е летален.  

 

 

 
Ако се изследва и отчита влиянието на пандемията от CoVid-19 върху обучението в елект-

ронна среда с отдалечен достъп, то реорганизираният учебен процес  с подходящите форми, мето-

ди и инструменти може да бъде ефективен.  

Един важен въпрос, който стои пред учениците днес е, Дали ще имат достатъчно свободно 

време за игри и забавления? Децата имат нужда от свободно време за себе си и за своето хоби. 

След направеното анкетно проучване разбираме, че въпреки създалата се ситуация в нашата стра-

на и по целият свят, децата намират все пак време за приятелите си и своето хоби. Резултатите са 

отразени на фигура 1. 
 

 
 

Фигура 1 

Друг важен въпрос, който стои пред учениците е Кое обучение повече им допада?  

Ученето по време на пандемия се осъществява в 

дигитална среда, като обучителите използват мно-

жество иновативни методи и подходи, интересни, 

интерактивни реквизити и ресурси, които осигуря-

ват по-висока активност на учащите. 
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Фигура 2 

 

От графиката на фигура 2 много ясно се вижда, че учениците предпочитат да се обучават 

присъствено. Онлайн обучението особено в начален етап на образованието не е много удачно, тъй 

като учениците нямат достатъчно добре изградени навици. 

 

Анализ на резултатите от Наблюдението 
 

Таблица 1 

Клас 

Критерий 1 

Поведение в час 

Критерий 2 

Поведение в междучасие 

Показател 1 Показател 2 Показател 1 Показател 2 

3 а клас + - + - 

3 б клас - + - - 

3 в клас + - + + 

3 г клас - + - + 

 

Oт направеното проучване могат да се изведат следните изводи:  

 Родителите активно участват в образователния процес на децата си.  

 Електронната форма на обучение е неефективна за обучение на ученици от НЕО.  

Пандемията CoVid-19 даде своето отражение върху начина на живот на хората от цял свят 

и повлия върху ефективността на образователния процес на учениците. Обучението в електронна 

среда е факт и без съмнение под различни форми ще навлиза все по-широко в ежедневието на 

учениците и учителите. 

Поддържам мнението, че ако XX век е този на войните, то XXI век най-вероятно ще е този 

на пандемиите. Всяко поколение води борби и добавя към „мъдростта на вековете“ жизнен опит 

за справяне с най-различни предизвикателства, а днес в нас лежи отговорността да подготвим де-

цата за неизвестното и да намерим начин да запазят човещината и любопитството си.  

„Училището е работилница, където се формира мисълта на подрастващото поколение, и 

трябва да го държите много здраво, ако не искате да изпуснете бъдещето от ръцете си.“ 
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Abstract 

This article examines the needs of students in the school institution, their expectations, interests, and their a tt i-

tudes towards the school and the educational service offered there. It is investigated, researched and cansta ted 

how students of different grades see the modern, ideal, school institution and its elements such as: facilities, dis-

cipline, curriculum and didactic resources, teaching methods. 

Keywords: modern school, dreams, needs, interests, interactive means, modern methods, attitudes to  learning 

and to school. 
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Увод 

Темата за училището е изключително важна и заема централно място в живота на ученици, 
родители, педагози, специалисти. Училището е място, където малкото дете учи, за да стане може-

ща и знаеща личност, където с годините и натрупаните знания ще се въоръжи с компетентности и 
компетенции, с които ще може свободно да започне нова страница от своя живот. То е началната 
стъпка в образователния процес и във формирането на индивида. Неговата задача е да даде на 
учащите знанията и уменията, които ще позволят на младежите да започнат самостоятелен живот.  

В българското образование години наред съществува един голям парадокс и това е несъот-

ветствието между непрекъснатото отчитане на високи резултати и постижения в образованието и 
високото ниво на неграмотност, което обяснява последните позиции на нашата страна в изследва-
нията на международната организация PISA. Защо учениците имат слаб интерес към училището и 
образователния процес, след като постоянно излизат и се осъществяват нови програми за инова-

тивни методи на преподаване и учене, както и среда, за модернизиране на учебния процес, а съ-
щесвременно проблемът с неграмотността се увеличава? Съвременният свят се променя бързо и 
респективно обществото поставя високи изисквания към съвременното училище. 

 

Изложение  

С високите темпове на развитието на икономиката и на самия живот се повишават изиск-
ванията към младото поколение, където изниква един основен въпрос, който през последните де-

сетилетия се превърна в проблем: Как да се задържи вниманието на учениците към преподавания 
материал, как да се стимулира тяхната мотивация и интерес, как да бъдат ефективно насърчавани 
към самоусъвършенстване и самоувереност, и как въобще да се направи училището модерно и 
привлекателно за младите хора? Този въпрос занимава и преподавателите, и родителите, и самите 
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подрастващи, и редица специалисти – педагози, психолози, философи, възпитатели, и е свързан с 

прийомите за повишаване на интереса и активността на учениците в учебния процес, така че те да 
разширяват, задълбочават и надграждат своите знания, да развиват своите умения и компетент-
ности, за да могат да ги използват и прилагат практически при самостоятелното им функционира-
не в живота в зряла възраст. 

Родителите и учениците, като пряко заинтересовани страни, очакват качествен и модерен 
образователен процес, в съответствие със световните тенденции. Светът се развива изключително 
динамично и една от задачите на училището е да реагира адекватно и своевременно в съответст-
вие с новите условия, да подготвя учениците за социална и професионална реализация и да фор-

мира у тях ключови компетентности и компетенции. Стремителния ритъм на живот изисква нови, 
и нови изисквания, и родителите очакват образователната институция, каквато е училището, да 
реагира гъвкаво в синхрон с действителността. 

Когато се раглежда темата относно модерното училище не може да не се споменат мнения-

та на известни педагози. Видният български педагог Иван Иванов, който смята, че ефективното 
училище е: ,,Училище, в което се съчетава високо качество на образованието (трайни и високи 
достижения на учениците и справедливост за всички)“. (Иванов, И. 2007) 

Според доктор Росица Врабевска, управител на ЧСУ, бъдещето на нашите деца зависи от 

това доколко те ще бъдат качествено подготвени в училищата за живота след него, за знанията и 
уменията, които учениците трябва да притежават, за да могат да отговорят на изискванията на 
бързите темпове на прогрес, както и, че основен фактор за добрите резултати в училището е то да 
бъде постоянно осъвременявано, в крак с времето. 

Модерното училище е място, където учениците придобиват универсални знания и умения, 
и широки основни познания в областите, които са най-търсени в обществото. Ученето в такова 
модерно училище е не само полезно, но и интересно. Интересът и полезността се определят не 
само от качественият педагогически състав на училището , но и от наличието на сериозна и ино-

ватва материална и техническа база- компютърна техника, Интернет, които са съчетани с нови 
технологии за преподаване на различните класически и специални учебни предмети.  

Човешкият фактор в създаването на едно модерно училище е решаващ, заедно с материал-
но- техмическата база на училището. Модерният учител от XXI век е необходимо да притежава 

разнообрази умения, съчетани с познания и опит. Той трябва да притежава търпение, бърза адап-
тивност към новите технологии, творческо въображение, умения за работа в екип, комуникативни 
компетентности и други.  

Модерното училище трябва да е място, където детето не само учи, но и развива умения за 

активна и самостоятелна дейност, подкрепя детската инициативност, формира независима лич-
ност, която е в състояние да взема решения и да носи отговорност.  

Обект на изследването е отношението на учениците от първи и втори гимназиален етап 
на средното училище към образователната институция и предлаганата от нея услуга.  

Предмет на изследването е качеството на обучение, изразяващо се в ефективно и твор-
ческо учене, съпътствано с удовлетвореност и положителна нагласа, както и разгръщане индиви-
дуалния потенциал и личностните ресурси на всеки учащ чрез модернизиране на образователната 
среда, учебния процес и актуална на времето система на преподаване.  

Целта на настоящото изследване е да се проучат и констатират потребностите на уче-
ниците и отношението им към училището, както и предлаганата в него услуга. 

За да се постигне целта е необходимо да се решат следните задачи: 
 проучване на литературни източници по изследвания проблем; 
 представяне на психо-физиологичните характеристики на респондентите, съобразени с 

възрастта им; 
 разработване на анкетна карта за реализиране на изследването; 
 организиране и реализиране на изследването и анализ на получените резултати; 
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 обобщение на изводите и значение. 

Формулира се следната хипотеза: Предполага се, че ако учениците се обучават в съвре-
менна, модерна и ергономична оразователна среда и учителите са с нужните компетентности и 
компетенции да преподават знанието, то резултатите на учащите ще са обективни и те с желание 
ще посещават училище и ще бъдат мотивирани да учат и да се развиват.  

Организация на изследването 

Допуска се, че анкетираните участници в целевата група на проучването ще дадат нови 
идеи и мнения за увеличаването на привлекателността на училището и учебния процес в частност. 
Целевата група ученици е подбрана по такъв принцип, че те са в две много ключови класа- осми и 

единадесети, които класове имат някои прилики, но имат и немалко разлики. Приликите са главно 
че тези два класа са особено важни в по-нататъшното им развитие като ученици, това е ключов 
момент в тяхното обучение и образование, и всеки един от тези два възрастови периода е един нов 
етап в психофизиологичното им развитие. Отликите са по възрастов признак, по етапа на физио-

логично, социално и психично съзряване.  
Проучването е проведено чрез метода на анкетното проучване и включва ученици от 8 и 12 

клас. 
Целевата група ученици е подбрана неслучайно. Учениците са в два много ключови етапа 

от своето развитие – VIII и XII, които имат прилики, но и съществени разлики. Приликата е, че 
тези два класа са особено важни в по-нататъшното им развитие като учащи, това е ключов момент 
в тяхното обучение и образование. Отликите са по възрастов признак, по етапа на физиологично-
то, социално и психично съзряване.  

Петнадесет годишните ученици се намират в един междинен етап във своето психо-
физическо и социално развитие. Това е периодът с: 

- намален интерес към физическите характеристики и уменията 
- начало на приятелствата с противоположния пол 

- отслабване на „стадните инстинкти“ 
- наличие все още на зависимост от мнението на връстниците 
- нарастване на толерантността към различията в групата 
- групиране с младежи със сходни интереси 

- иделисти и вярващи в доброто 
- конфликтни, с желание за налагане 
Късният етап на юношеството (19- годишните) се характеризира с: 
- по-голяма стабилност в емоционалната сфера 

- често правят разумни избори 
- по-често се допитват до по-възрастните 
- вземат самостоятелни решения, поемат отговорност 
- изпитват нужда да знаят, че са приети и обичани безусловно 

Анализ на резултатите от изследването 

На въпроса „Защо ходите на училище?“, респондентите са направили своя избор от пре-
доставените отговори: 

- не искам да ходя 

- за знания 
- защото е интересно 
- по задължение 
- за да общувам и да се забавлявам 
Резултатите са представени на фигура 1. 
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Фигура 1 

 

Голяма част учениците и от двете възрастови групи отговарят, че ходят на училище за зна-

ния и да общуват, и да се забавляват. При дванадесетокласниците този резултат е по-висок, откол-

кото на осмокласниците, защото осмокласниците все още имат дефицити в общуването. Двете 

групи отиват за знание, с разликата че дванадесетокласниците отиват и да общуват и забавляват, 

защото в училище им е интересно, там те намират отговор на своите потребности от общуване, 

посещават училището за знания, което показва сериозно, отговорно и зряло отношение към учене-

то, те завършват и техен първи приоритет е да са въоръжени с повече знания, а целта им - висока 

диплома, с която ще продължат обучението си във ВУЗ. Дванадестокласниците като по-зрели и 

опитни разполагат с повече възможности за забавления и общуване, докато при осмокласниците 

се появяват отговори, че ходят по задължение, което е напълно отговаря на психо-

физиологическите характеристики на тяхната възраст. 

Предположението заложено в част Хипотеза на това изследване се оправдава, че осмоклас-

ниците предвид психофизическото си развитие ще имат малко по-несериозно отношение към учи-

лището и учебния процес, а дванадесетокласниците обратно по същата причина поради навлиза-

нето в една по-зряла възраст и натрупан житейски опит имат по- висока мотивация за учене, която 

е основен двигател за осъществяване на обучението като дейност и израз на потребностите на 

учениците. 

От въпроса „Как бихте желали да учите?“, резултатите са представени на фигура 2. 

- по традиционния начин - учителят преподава, учениците слушат и записват 

- по интерактивен начин - чрез електронни средства 

- чрез визуализиране на информацията - презентации 

- чрез практическо онагледяване  

- обучение в домашна среда 
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Фигура 2 

 
Изненадващо и двете изследвани групи отговарят, че желаят да учат по традиционния на-

чин, като дванадесетокласниците предпочитат практическото онагледяване, а осмокласниците 
предпочитат електронните средтва и домашната среда. Този факт показва, че на дванадесетоклас-

ниците им липсва контакта с учителя, той е факторът, който играе решаваща роля в едно училище, 
те са по-зрели, умеят да преценяват и оценяват личностните качества на учителя и човека, за това 
спомага и факта, че изследването е правено в обстановка на пандемия и всички училища са на он-
лайн обучение. Отговорът на осмокласниците, че удоволствието от посещението на училището е 

свързано с предмета на обучение е вероятно в резултат на новите учебни дисциплини. Впечатле-
ние прави високия процент и при двете групи, че посещаването на училището зависи от настрое-
нието, Оговорът е някак разочароващ, но това се дължи на психофизическото развитие на осмок-
ласниците- те тъмо излизат от пубертета и емоциите са водещи при тях, докато при дванадесеток-

ласниците е по-скоро въпрос на стрес - зрелостни изпити, кандидат студентски изпити. Дванаде-
сетокласниците желаят повече практическо онагледяване, и това се отдава на тяхното зряло ото-
ношение поради възрастта, и че те се намират в края на своето обучение.  

Получените резултати от въпроса „С удоволствие ли ходите на училище?“, са отразени на 

фигура 3. 
- да 
- не 
- зависи от предмета 

- зависи от преподавателя 
- зависи от настроението 
 

 
Фигура 3 
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Отговорите на този въпрос показват, че ученицте от двете групи посещават училището с 

удоволствие и без особена връзка с настроението, особено при дванадестокласниците, което се 

обяснява с тяхното по-отговорно и зряло отношение към училищната институция, докато при ос-

мокласниците посщението на училището зависи от настроението в голяма степен, което е присъ-

що за възрастта им, те нямат това отговорно отношение в сравнение с 12 класниците. И при двете 

групи учителят е оценен високо, но като зрели хора дванадесетокласниците оценяват не само 

професионалните качества на учителя, но и неговите личности качества, те са по-зрели и са наяс-

но с емоциите си, а осмокласниците  като непризнаващи авторитети в тази възраст дават и сътвет-

ния отговор. 

На въпроса „Допада ли Ви преподаване с иновативни методи и интерактивни средства?“, 

отговорите на изследваните лица са отразени на фигура 4. 

- много 

- по-скоро да 

- не 

- по- скоро не 

- искам всички така да преподават  
 

 
Фигура 4 

Отговорът, че 90% от 12клас и 60% от 8клас, искат да се преподава с интерактивни средст-

ва, не е никак изненадващ, защото по този начин учениците овладяват материала много по-лесно. 

Не малък процент от осмокласниците желаят всички учители да преподават чрез иновативни ме-

тоди и интерактивни средства, защото те навлизат в нова материя и по този начин усвояват учеб-

ния материал става  по-достъпен и лесен за усвояване.  

Резултатите от отговорите на въпрос „Кои са недостатъците на обучението в училище 

днес?“, са представени на фигура 5. 

- скучно е 

- учебният материал е прекалено труден и обемист 

- субективизъм при оценяването 

- учебният материал не отговаря на профила и специалността на ученика  

- липса на умения у учителя ефективно да управлява класната стая  
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Фигура 5 

 

И двете групи отговарят, че учебният материал е труден и обемист, като процентът  при 
осмокласниците е много висок, което е разбираемо, защото те усвояват нови предмети с напълно 
непозната за тях материя и е нормално да им се вижда трудно и обемисто, тези нови предмети са 
причината на тях да не им е скучно в час., докато на 12кл им е скучно, защото в последния клас те 

повече правят преговор на материала и са наясно с преподаваното. Поради липсата на опит при 
осмокласниците няма отговори, че недостатък в едно училише е липсата на учителя да управлява 
ефикасно класната стая, докато по- зрелите, опитни и със собствено мнение дванадесетокласници 
забелязват и оценяват уменията на учителя пред тях. 

На въпрос „Какво искате да се промени във Вашето училище, за да отговаря на визията 
за модерно училище?“, получените резултати са отразени на фигура 6. 

- средата – материално-техническата база 
- учителите 

- дисциплината 
- отношенията учител- ученик 
- учебна програма и предмети  

 
Фигура 6 

И двете групи споделят, че искат промяна в учебната програма и изучаваните предмети, 

вероятно те считат, че учат излишни неща, които няма да им са от полза. Впечатление прави, ви-

сокия процент на осъзнатаост при  дванадестокласниците, които посочват дисциплината като ва-

жен фактор в модерното училище. На осмокласниците, на които им предстои да бъдат пет години 

в това училище ги интересува да се обучават в развита материално-техническа база на новото им 
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училище, затова и те освен всичко останало очакват промени в средата. Нито една от двете групи 

не посочва че желае да се промени фактора учител, което е признак на осъзнатост и зрялост.  

Изводи 

Едно училище, за да бъде модерно и желано през погледа на учениците е необходимо да 

предлага солидна материално- техническа база,  с бърз Интерне и съвременна иновативна среда, 

богата на модерни средства и методи на обучение с практическа насоченост, в която среда учеб-

ното съдържимо да се представя по интересен, увлекателен и лесен за разбиране начин, където 

учебният процес да бъде разчупен, с повече примери и упражнения.  

Солидната материално- техническа база в едно училище не може да съществува без човеш-

кия ресурс- учителят, защото той допълва модерния и прогресивен облик на това училище, който 

ще привлече учениците, ще ги мотивира, обучава и възпитава. Учителят трябва да е висококвали-

фициран, с развити компетенции и компетентности, добър мениджър на класа, осигуряващ необ-

ходимата дисциплина, с висок морал и етика и ценни личностни качества. 

От изследването става видно, че според учениците в модерното училище учебното съдър-

жание трябва да е качествено и съвременно, формиращо ефективни  компетентности и компетен-

ции, така нужни при подготовката за живота.  

Учениците недвусмислено определят дисциплината като един от факторите, които пречат 

на това, училището да стане модерно, желано и привлекателно място за учене.  

Заключение  

В процеса на възпитание, обучение и образование интересът, активността и привлекател-
ността към училището и услугата, която предлага се губят и размиват, и резултатите от това са 

пасивност, вял интерес, слаби резултати при изпит и накрая ученици без подготовка и основа, не-
готови да отговарят на високите очаквания и изисквания при навлизането и реализацията в живо-
та. 

Съвременният динамичен свят и новите тенденции на пазара на труда изискват у младите 

да се формират непрекъснат стремеж към самоактуализиране и усъвършенстване на личностния 

потенциал, към осъзнаване на нуждата от нов подход в общото и професионалното образование, 

който се основава на концепцията за  учене през целия живот.  

Промяната в българското училище към модернизация и осъвременяване първо трябва да 

започне от въпроса какъв е ученикът днес и какви са неговите потребности и как чрез тези пот-

ребности ще установим това, което ще направи училището място привлекателно и желано за него.  

Българският ученик ходи на училище, защото му е интересно и иска да учи и знае. Предиз-

викателството е да се привлече вниманието, интереса и мотивацията на учащите към ученето и 

училището като цяло, а това ще стане само в едно модерно училище, което предлага богата мате-

риално-техническа база, талантливи и квалифицирани учители, иновативни методи и средства, 

напредничава учебна програма, постоянно обновяващ се съвременен учебен процес. 
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Аbstrаct: 

The family is one of the key factors influencing students' attitude towards learning. The home environment forms 
children's initial interest in learning and school as an institution. 

In the last few years, factors to disrupt the stability of family relations have appeared - lowering the standard o f 
living of the family, moral instability and loss of ethical guidelines. 
Until a few years ago, the school performed well the function of directing the influence of family education , but  

today it too is unable to fully realize the tasks assigned to it. The results of various studies indicate that  in  the 
modern Bulgarian school, a trend of a negative attitude towards learning is increasingly observed.  

This problem is becoming more significant because it is not enough to note that students do not want to learn. It  
is necessary to point out and evaluate the reasons for this, as well as the most significant factors forming the at -
titude towards learning. 
Кеуwords: family, learning, environment, attitude, motivation, factor 
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Въведение 

Семейството е един от основните фактори, който оказва влияние върху отношението на 
учениците към ученето. Домашната среда формира началният интерес на децата към ученето и 
училището като институция. 

През последните няколко години, се появиха фактори за нарушаване стабилността на се-

мейните отношения – понижаване на жизнения стандарт на семейството, морална нестабилност и 
загуба на нравствени ориентири.  

До преди няколко години училището изпълняваше добре функцията да насочва влиянието 
на семейното възпитание, но днес и то се оказва неспособно да реализира напълно възложените 

му задачи. Резултатите от различни изследвания сочат, че в съвременното българско училище все 
по-често се наблюдава тенденция към отрицателна отношение към ученето.  

Този проблем става все по-значим, защото не е достатъчно да отбележим, че учениците не 
искат и нямат желание да учат. Необходимо е да се отбележат и разгледат причините за  това, как-

то и факторите, които имат най-голямо влияние за формирането на отношението към учене. 
Върху постиженията на ученика влияят различни фактори. Семейството е един от тях и 

оказва особено влияние върху бъдещото изграждане на пълноценна личност. Емоционално ста-
билната атмосфера допринася за развитието на уверени и емоционално интелигентни деца. За де-

тето родителите са целият му свят. Те се превръщат в негов модел на подражание, модел на мис-
лене и поведение, за формиране на първоначалната му идентичност. Личният пример на родите-

mailto:galqkoseva21@gmail.com
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лите е от голямо значение за детето. Участието им в учебния живот на децата още от ранна въз-

раст има съществено влияние върху неговите бъдещи постижения в училище. 

Теоретични постановки на проблема  
В частта Теоретична постановка съм обследвала литературни източници, върху които раз-

работих проучването. 

Семейната среда на децата формира началното отношение към ученето. Това зависи от: 
● семейството и неговите ценности и традиции 

● условията на ученика за учене вкъщи 

● подкрепа от родители и близки към усилията на ученика за учене 

● стимули (поощрения) и наказания 

● външен натиск, външен авторитет  

Обследвала съм следните Теории за мотивация и учене: 
● Мотивацията се разглежда като система за стимулиране на поведението.  

● Бихевиоралните теории – съсредоточават се върху външните стимули (наказания и наг-

ради). 

● Когнитивистките теории – върху вътрешните мотиви (цели), активно търсене от човек 

на смисъл и удовлетвореност от живота.  

● Хуманистичните теории – подчертават потребностите от личностен ръст. 

Акцентират на целостността на човека, личната свобода, избора и самоопределението.  
● Теория „очакване-ценност“ на Врум. 

● Атрибутивна теория на Хейдър и Уейнър. 

● Зона на най-близкото (проксимално) развитие. Теорията е на Л. Виготски. 

● Теория за самоефективността на Бандура. 

● Теория за достиженията на Аткинсън и Райан. 

Методология и методика на изследването  
Обект на изследването е нагласите и отношението на учениците към ученето. 
Предмет на изследването е процесът на общуване между родители и деца и влиянието му 

върху нагласите и отношението на учениците към ученето. 

Целта на изследването е да се проучи и установи какви са нагласите на детето към учене-
то и по какъв начин динамиката на общуване в семейството влияе върху този процес.  

В изпълнение на поставената цел се оформиха няколко задачи. 
Задачи на изследването: 

 Да се направи литературно проучване по изследваната тема. 

 Да се направи план-програма на изследването. 

 Да се подберат подходящи методи. 

 Да се разработи инструмент за целта на изследването. 

 Да се подготви и проведе изследването. 

 Да се анализират резултатите от изследването. 

 Да се оформят изводи и заключение. 

Хипотеза на изследването  
Допускам, че ако взаимодействието между родители и деца е благоприятно и емпатно, то 

това ще повлияе върху формирането на положително отношение и позитивни нагласи на децата 
към ученето. 

Съдържание на изследването и анализ на резултат  
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Изследователското проучване се реализира през месец Февруари 2020г. Респондентската 

извадка в изследването са 50 ученика от два четвърти класа на СУ  „Константин Константинов“, 
град Сливен. В изследването е използван методът Анкетно проучване.  

1.Какви са отношенията Ви с Вашите родители? 
a) Приятелски. 

b) Понякога са приятелски, а понякога са строги с мен. 

c) По-скоро са строги и деспотични с мен. 

d) Усещам безразличие към мен. 

 
Фигура 1 

На този въпрос 50% от учениците отговарят, че имат приятелски отношения с родителите 
си. 30% споделят, че са строги и приятелски, но тревожният факт, е че 10% от децата усещат без-
различието на своите родители. 

2. По колко време в активната част на денонощието (времето, в което не спим) общу-

вате с Вашите родители? 
a) до 30 минути. 

b) до 3 часа. 

c) до 6 часа. 

d) повече от 6 часа. 
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Фигура 2 

Тук 35% от учениците споделят, че общуват с родителите си повече от 6 часа в активната 
част на денонощието. Обезпокоителното е, че 15% от тях общуват само до 30 минути.  

3.Интересуват ли се Вашите родители от времето Ви прекарано в училище?  
a) Да, всеки ден ме питат как е минало в училище. 

b) Понякога ме питат, а понякога –не.. 

c) Почти никога не ме питат. 

 

 
Фигура 3 

На въпроса „Интересуват ли се вашите родители от времето прекарано в училище?“, 60% 
от учениците са отговорили положително. Но има и 5% деца, на които родителите не отдават дос-
татъчно внимание към училищните им преживявания. 

4.Разговаряте ли свободно с Вашите родители на всякакви теми? 
a) Да, свободно и без притеснения разговарям с моите родители на всякакви теми.  

b) Да, но не за всяка  тема разговаряме свободно. 

c) Въобще не разговаряме на никакви теми. 
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Фигура 4 

65% от децата разговарят открито с родителите си. Факт е обаче, че 10% от тях не комуни-
кират на каквато и да е тема със семейството си. 

5.Ако в училище получиш ниска оценка/лошо поведение от твоя страна ще споделиш 

ли с това с родителите си? 
a) Да, винаги,защото ще ме посъветват къде съм сбъркал/а. 

b) Може и да споделя,но зависи от ситуацията. 

c) Не бих споделил/а, защото се страхувам да не ми се карат. 

 

 
Фигура 5 

На този въпрос много от учениците са отговорили, че ще споделят, защото според тях те 
ще бъдат посъветвани от родителите си. Но има и 5%, които се страхуват и в никакъв случай не 
биха споделили.  

Изводи 
Въз основа на направеното анкетно проучване и получените резултати от него, можем да 

установим следните изводи. 
Учениците общуват с родителите си над шест часа на ден, имат приятелски взаимоотноше-

ния и разговарят на всякакви теми. Родителите са заинтересовани от училищните преживявания 
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на своите деца и почти всички помагат в учебната подготовка и посещават инициативите на обра-

зователните институции.  

Заключение  
Отношението на учениците към ученето се подбужда не само от един фактор-семейството, 

а от цяла система разнообразни мотиви.Те се преплитат, допълват се един друг и се намират в оп-

ределено съотношение помежду си.  
Семейството има съществена роля за развитието, мотивацията и отношението на децата 

към ученето. Големият брой изследвания сочат, че родителите, семейството и средата, в която 
живеят са най-важните фактори, формиращи детското развитие. В предучилищното образование, 

началното и основното училище трябва да доминира партньорство между съответната  институция 
и семейството, за да се създаде стимулираща среда за учене. Родителите са тези, които най-добре 
познават интересите и мотивацията на своите деца. Те се явяват и като най-важните личности в 
техния живот. Факт е, че началната социализация на децата се осъществява именно в семейството 

и от тук следва, че точно родителите са най-подходящият източник на информация за тяхното де-
те, на базата на която да бъде проследен напредъка му и да бъдат предложени цели, стратегии и 
дейности за осъществяване на по-ефективно взаимодействие с него. 
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Abstract: Schooling in the primary stage of education sets its norms in the behavior of students during class, re-

quiring them to devote their full concentration and attention in learning. 

Educators all over the world dream to achieve understanding and harmony in teacher-student relationships, and 

the same applies to informal relationships in the student classroom.  

The formation of empathy in students and a higher level of emotional intelligence and their development a prior-

ity for modern teachers. They use a range of innovative approaches and interactive methods to  a ch ieve th is 

goal.  

The study presents strategies for nurturing, establishing and extending empathy as part of classroom communi-

cation and achieving harmonious interaction, both between teacher and students and between student and stu -

dent. 

Keywords: empathy, informal relationships, student classroom, emotion, empathy. 
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„Емпатията е свързана с намирането на ехо от себе си в друг човек.“ 

Мохсин Хамид 

 

 

Въведение 
Ученическият клас съществува и функционира от векове, като конкретна система в образо-

вателната институция. Веднъж сформиран, класът и прилежащите към него ученици взаимодейст-

ват, според устава на училището и въведените правила в класната стая. Училищният клас се де-
терминира от общите социални условия и на тази основа се определя в значителна степен и пове-
дението на учениците. 

Общуването между учащите е неизбежно поради факта, че една трета от денонощието, те 

прекарват в училище чрез учене и игри, а това е предпоставка за наличието на динамика относно 
емоционалните преживявания и поведенчески активности. Всеки ученик от класа участва в проце-
са на формалната и неформална структура на отношенията. 

В сферата на формалната структура, ролите на ученика са стандартизирани и до голяма 

степен обезпечени, тоест винаги изискват определено поведение. Обратно ролите на неформални-
те взаимоотношения изцяло зависят от индивидуалните емоционални предпочитания и чувства на 
подрастващите. 

rossyninova@abv.bg
rossyninova@abv.bg
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Личните взаимоотношения в класа са поле, върху което действат разнородни сили. Взаи-

моотношенията на неформално равнище могат да окажат мощно влияние върху цялата формална 
структура на отношенията. Ето защо се смята, че колкото по-малки са различията между формал-
ната и неформалната структура, толкова е по-благоприятно за успешно разрешаване на проблем-
ните въпроси. При големи различия възникват конфликти, които играят определяща роля в живо-

та на класа. 
Една от характеристиките на социално-емоционалните личностни качества на съвременния 

ученик е емпатията. Това определя и значимостта на темата на изследване като актуална.  

Изложение  

Емпатията е способност на човек да споделя чувствата или преживяванията на някой друг, 
като си представя какво би било да е в ситуацията на другия човек. Терминът „емпатия“ се изпол-
зва за описание на широк спектър от преживявания. Изследователите на  емоциите обикновено 
определят емпатията като способност да се усещат емоциите на другите хора, съчетана със спо-

собността да си представя какво може да мисли или чувства някой друг. Притежаването на голяма 
степен на съпричастност ангажира към загриженост, благополучие и щастие на другите. 

Емпатията, като изследователска теза, се появява по-късно, но още в древна Гърция фило-
софите са работили по този проблем. Една от мислите, свързана с емпатията, преминала през ве-

ковете и оцеляла до днес, е на Омир „И с времето сърцето ми се е научило да пламти за чуждото 
добро и да разтапя чуждата скръб“. Философът Дейвид Хюм счита, че умовете на всички хора са 
сходни в техните чувства и дейности. А немският философ Фридрих Фишер за първи път използва 
немската дума Einfühlung – вчувстване, със значение „вживяване в чуждите чувства“. Психологът 

Теодор Липс, провеждайки своите изследователски проекти използва терминът „вчустване“, за да 
аргументира своята теза, че всеки човек притежава Аз, който е различен от другия. Съществен 
принос в изследването на проблемната област относно емпатичните умения има Едуард Титченър, 
като първи той представя и използва понятието „емпатия“. Терминът е превод на немския еквива-

лент „Einfühlung“, който е неологизъм, произлязъл от гръцката дума  „емпатерия“, което означава 
зачитане на чуждите чувства или по-точно се открива коренът на думата „патос“, значещ силно и 
дълбоко чувство, близко до страданието и състраданието. 

Някой може да се нуждае от известна доза емпатия, преди да може да изпита състрадание. 

Състраданието буквално означава „да страдаме заедно“. Сред педагозите и психолозите тя се оп-
ределя като чувство, което възниква, когато се субектът „взаимодейства“ със страданието на ня-
кой друг и се почувства подбуден да облекчи неговото страдание и да го подкрепи. 

Целта на изследването е процесът на формиране на емпатни умения у учениците по време 

на учебни занятия, в междучасията и след училище. 
Задачите за изпълнение, с помощта на които може да се постигне целта са следните: 
1. Да се проучат литературни източници, описващи темата на изследване. 

2. Да се подберат подходящи методи за изучаване и анализиране на изследвания проблем. 

3. Да се организира изследването, да се изведат съответните изводи и заключение. 

4. Да се предложат стратегии, за развитие на емпатия у обучаемите във формална и 

неформална среда. 

Теоретична обосновка на изследвания проблем 
Формирането на емпатия е съзнателна съпричастност към друг човек, към неговото емоци-

онално състояние. Тя заема важно място в развитието емоционалната интелигентност на  детето, 
което насочва фокуса върху жестовете и изражението на човешкото лице. Учените отбелязват, че 
етапът на развитие на емоционалната емпатия завършва в детството.  

Емпатите не се чувстват комфортно в конфликтна ситуация. Те не отстояват своите интере-

си и не се характеризират със съперничество. Изключително търпеливи личности, но поради това 
свое качество трудно се справят със страха, защото губят време в намирането на начини, за да се 
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отърсят от този свой страх. Много често се наблюдава липса на способност за справяне със този 

страх, което придружава човека през целия му живот. 
Съпричастието и съчувствието са взаимно свързани. Те са привлечени от хората които са в 

състояние да разберат чувствата на емпата, а останалите които не могат биват притиснати. Всеки 
около себе си иска да види хора, които го разбират и приемат такъв, какъвто е.  

Според някои автори, изследващи развитието на емпатията, считат, че тя се характеризира 
с качеството съпричастност. Развитието на емпатия е възможно, но трудно за онези, които не са го 
притежавали никога преди това. Необходимо е много време за промяна на убежденията, за да се 
достигане до пълно разбиране и осъзнаване на усещанията и чувствата.  

Емпатите усещат нереалното, магичното. Те живеят в един красив свят пълен с различни 
емоции. Умеят да влизат в обувките на другия, като съпреживяват историята му.  

Именно поради това, за да се научат учениците на съпричастност, на първо място трябва да 
се научат да преживяват историята на събеседника. Загрижеността и толерантността са добра 

предпоставка за началното развитие на емоционалната интелигентност у подрастващия.  
Ключовият момент е в това учащите да усещат емоциите на останалите в изражението, 

жестовете, като съпреживяват болка, страдание и радост. 
Емпатът е в състояние не само да преживее емоциите на другия, но има способността да се 

отърси от негативното, и в същото време да повлияе емоционално в положителен аспект на дру-
гия. Съпричастността действа като опора в стресови ситуации и добре се вписва в картината на 
„спасителя“, който може да подаде ръка на нуждаещия се. 

Ролята на емпатията в един ученически клас е ценност, която трудно може да бъде овладя-

на. Тя е значима както за формалните, така и за неформалните взаимоотношения.  

Ниво на емпатия 
Съществуват няколко нива на съпричастност, обусловени от съществуващата разнообразна 

концепция за класификация на тези нива на емпатия. 

Първото ниво на съпричастност е най – ниското. На това ниво субектът е съсредоточен 
върху себе си, безразличен е към чувствата на останалите, а неговата реакция остава незабелязана. 
Трудно се адаптира сред голяма група от хора, затворен в себе си като личност. Емоционалните 
прояви на такива хора изглеждат безмислени и дори глупави за обществото като цяло. Те живеят в 

своя собствен свят не умеят да контактуват, но обичат изкуството и уединението. 
Второто ниво на съпричастност е най – срещано сред хората. Повечето са безразлични 

към мислите и чувствата на останалите, съпричастност проявяват в изключително редки случаи. 
Проявите на емоции не са им чужди, но те успяват да ги контролират. Когато общуват предпочи-

тат да не доминират, а стоят по-скоро като слушатели. Предпочитат да не говорят, защото не са 
сигурни, че ще бъдат разбрани. Когато четат книга или гледат телевизия, те са фокусирани върху 
действията, не се вълнуват от преживяванията на героя. Това само по себе си пречи за възприема-
нето на хората. 

Третото ниво на съпричастност е най – високото. Тези хора имат способността да раз-
бират околните повече от себе си дори. Изключително щедри, те умеят да бъдат съпричастни към 
всяка ситуация. Такива хора са емоционални, общителни и имат способността да прощават лесно. 
Хората с високо ниво на емпатия приемат критиките, не допускат конфликти, като винаги нами-

рат пролука за понижаване на напрежението. Те предпочитат да работят в екип и търсят социално 
одобрение, а когато правят оценка на ситуация се доверяват на собствената си интуиция.  

Чрез съпричастност учениците трупат опит в опознаването не само на околните, но изг-
раждат умения да разбират сами себе си. 

Видове емпатия 

Емпатията бива класифицирана в три етапа: 

 слаба; 

 функционална; 
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 професионална. 

Слабите емпати са в състояние на постоянен стрес. Емпатията за такива хора не е типич-
на, тъй като не са в състояние да разпознават вербални и невербални знаци.  

Функционалните емпати са сред най-развитите. Те разбират емоциите на другите, но не 
позволяват това да им влияе, като бързо се отърсват от всякакви емоционални товари.  

Професионалните емпати имат таланта лесно да разпознават всякакви емоции, те имат 
способността да облекчат болката на другия, както и да го развеселят. Славата им се носи, с пер-
фектното управление на чуждите емоционални състояния. 

Състраданието и съчувствието е пътят към духовното израстване на подрастващия. По този 
начин той разширява и обогатява своя опит, изучавайки взаимоотношенията между хората. Рес-
пективно с това се развива и нивото на интелигентност, както и социално-емоционалните компе-
тентности и компетенции на личността. Те са фундамента и са така необходими за успешното 

функциониране на личността в живота. Голяма роля за изграждането на емпатия у подрастващия 
имат родителите, като още в ранна детска възраст започват да конструират тези качества чрез ус-
покоение и емоционално разбиране, което е предпоставка и стабилната основа за бъдещото емо-
ционално израстване. 

В предучилищна възраст, добрият детски учител помага на детето да опознае този свят на 
толерантност и любов, а в останалата част от изграждането на емоционалното развитие, честта се 
пада на началния учител. 

Дизайн на изследването  
Обект на изследването е процесът на развитие на емпатия при учениците от СУ „Конс-

тантин Константинов“ гр. Сливен. 
Предмет на изследването е ролята на иновативните методи и средства за по-бързото и 

ефективно формиране и развитие на емпатията във формалните и неформалните взаимоотношения 

в един ученически клас. 

Хипотеза на изследването 
Предполага се, че ако се използват иновативни методи и реквизити при формиране и разви-

тие на емпатични умения у учениците, то това би подпомогнало емпатията да бъде устойчива, 

ефективна и ценна личностова черта на подрастващите. 

Методи на изследването 
Методите на изследване са педагогически експеримент, беседа, ролеви игри.  

Реализиране на изследването и анализ на резултатите  

Благодарение на емпатията децата развиват усещане, че другите хора споделят чувствата 
им. Когато родител или друг значим в света на детето отказва емпатия към всяка една от емоциите 
му, то спира да я изразява и дори да я изпитва. Децата стават пасивни или проявяват повече отри-
цателни емоции.  

Има надежда този дисбаланс да бъде коригиран с помощта на други връзки – с приятели, 
роднини, учители, психолози, психотерапевти и други. 

Изследването се проведе през първи срок на учебната 2022/2023 г. с 100 ученика от първи 
клас на СУ „Константин Константинов“ – Сливен, като 50 са контролна група, а другите 50 са ек-

спериментална група. 
Изследването се проведе на три етапа: 

 Първи етап – констатиращ; 

 Втори етап – развиващ; 

 Трети етап – заключителен. 

В първи и трети етап на изследването е използвана „Методика за диагностика способности-

те за емпатия“ на проф. д-р по психология Виктор Васильевич Бойко. Изследователският инстру-
мент съдържа девет твърдения, като респондентите е необходимо да поставят знак „+“ пред номе-
ра, ако са съгласни и знак „-“, ако тяхното мнение не съвпада с твърдението. Резултатите се обра-
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ботват и изчисляват като се поставя по 1 точка за отговор „да“ на твърдения с номера: 2, 4, 6 и за 

отговор „не“ на твърдения с номера: 1, 3, 5, 7, 8, 9. Точките по ключа се сумират. Интерпретацията 
е следната: 

 -от 6 до 9 точки – изразена емоционална отзивчивост към преживяванията на другите 

хора; 

 -от 0 до 2 точки – ниска или неизразена емоционална емпатия. 

При направеното изследване по време на първи етап се установи, че учениците от експери-
менталната група имат по-високо ниво на емпатия, в сравнение с учениците от контролната група, 

но като цяло и в двете респондентски извадки емпатичните способности на учениците са сравни-
телно ниски. Обобщените резултати са представени на фигура 1. 

 
Фигура 1 

Вторият, развиващ етап на изследването се реализира в учебните часове по различни учеб-
ни предмети. 

По четене учениците събеседват по теми, свързани с емоциите и преживяванията на геро-
ите. Отговарят на следните въпроси: 

 Как се чувстват героите? 

 Какви са емоциите на героите в този момент? 

 А какви са твоите емоции, когато разбираш преживяванията на героите? 

 Какво би направил, за да помогнеш и успокоиш героя? 

 Ти изпитвал ли си подобни чувства и емоции и кога? 

 Тогава какво ти помогна, за да се справиш с предизвикателствата? 
Често в тези часове се използва и драматизацията на приказки и разкази, което също 

подпомага процесът за формиране на емпатични умения. 

Емпатията се развива и в часовете по изобразително изкуство, като учащите рисуват 

емоциите на героите от приказките, които изучават. Рисуват и своите емоции – страх, гняв, тъга, 

радост, уплаха и други. Обясняват кога преживяват нарисуваната емоция и какви са причините за 

нея. Споделят и какво им е помогнало да се справят с емоцията в съответния момент. Измерват 

своите емоции с лично изработен емоциометър. 

Друг начин, по който учениците чрез рисуване формират емпатични умения е като участват 

в различни благотворителни инициативи със своите рисунки. Събраните средства даряват по 

различни каузи. 

В часовете по музика и физическа култура и спорт учениците танцуват и играя различни 

подвижни ролеви игри. Чрез тях моделират себе си като състрадателни, съпричастни личности, 

разбират Аз-а си сред другите. Използвайки колода карти с емоции и без да говорят, само с езика 
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на тялото, те представят емоцията, а наблюдаващите разпознават коя е. Би било възможно отново 

да отговорят на някои въпроси, които са представени по-горе. 

Заниманията в екип подпомагат емпатичния процес, както и себепознанието.  

Часовете по родинознание създават емпатично отношение към другите чрез виртуално 

пътуване до други земи, с други хора. Обучаемите опознават връстниците си от близки и далечни 

земи, разбират кои са важните за тях неща и хора, на какво играят, за какво тъгуват и се радват.  

По технологии и предприемачество учениците изработват къщички за птички, грижат се 

за тях, хранят ги и ги закачат на дърветата в двора на училището и ли в парка.  

По време на развиващия етап учащите имат жива мимика, динамични жестове, весело се 

забавляват и активно се включват при изпълнение на поставените задачи.  

В края на този етап подрастващите споделят в коя роля са се чувствали щастливи, на кой от 

героите са искали да помогнат и защо, какво са разбрали за себе си по време на игрите и ученето и 

други. 

По време на третия етап от педагогическото изследване, нивото на емпатия бе отново про-
верено чрез „Методика за диагностика способностите за емпатия“. Прави впечатление, че респон-

дентите от експерименталната група значително са повишили нивото си на емпатични умения в 
сравнение с тези от контролната група. Резултатите са отразени на фигура 2. 

 

 
Фигура 2 

 

Изводи 

От проведеното експериментално изследване може да се изведат следните обобщения: 

 Учениците лесно учат емпатичните модели чрез примера на своя учител.  

 Учениците с желание и интерес влизат в различни роли и опознават себе си. 

 Учениците разбират другите в средата, в която функционират с всяка следваща роля и 

игра. 

 Учениците с лекота и загриженост общуват със своите приятели в училище и имат 

позитивна комуникативна връзка. 

 Учениците развиват и повишават социално-емоционалната си интелигентност както във 

формална, така и в неформална среда. 

 Учениците показват емоционална загриженост, съпричастност и толерантност към 

връстниците и възрастните. 

Заключение  
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В съвременното училище учениците се обучават по български език и четене, математика, 

родинознание, музика, изобразително изкуство, но от цялата натовареност не остава време за зна-
чими житейски уроци, които не присъстват в учебната програма. Съпричастността и съчувствието 
е придобито умение, което идва с изслушването и разбирането на другите. 

Емпатията и уменията за състрадание помагат на подрастващите да заздравят отношенията 

си, да съчувстват на проблемите на околните и да предотвратят агресията, тормоза и насилието 
помежду им. Основната възможност, която се предоставя на всеки учащ е той да бъде чут, да се 
чувства ценен и да стане пълноценен зрял човек, здравословно функциониращ в общността. 
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Приложение 1 

МЕТОДИКА ЗА ДИАГНОСТИКА СПОСОБНОСТИТЕ ЗА ЕМПАТИЯ 

(В. В. БОЙКО) 

 

Инструкция: Въпросник: 

1. Ако хората около мен проявяват признаци на нервност, аз обикновено оставам спокоен.  

2. Когато хората около мен са подтиснати и угнетени, губя душевното си спокойствие.  

3. Рядко взимам при сърце проблемите на своите познати и приятели. 

4. Обикновено чуждият смях ме заразява бързо. 

5. В състояние съм да остана спокоен, ако всички около мен се вълнуват за нещо.  

6. Разстройвам се когато видя плачещ човек. 

7. Когато приятелите ми започнат да говорят за своите неприятности, предпочитам да прехвърля разговора 

на друга тема. 

8. Трудно ми е да разбера защо дреболиите могат да разстроят хората толкова много.  

9. Ако видя, че някой от близките ми страда, то обикновено не нарушавам душевното му състояние и се 

въздържам да го разпитвам. 

Обработка на резултатите. 

По 1 точка се начислява за отговор „да“ на твърдения: 2, 4, 6 и за отговор „не“ на твърдения: 1, 3, 5, 7, 8, 9.  

Точките по ключа се сумират. 

Интерпретация. 

-от 6 до 9 точки – изразена емоционална отзивчивост към преживяванията на другите хора; 

-от 0 до 2 точки – ниска или неизразена емоционална емпатия. 
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VIRALIZATION SOFTWARE PROVISION OF A VIRTUAL LABORATORY 
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Faculty of Engineering and Pedagogy of Sliven, Technical university of Sofia, Bulgaria, 

e-mail: ndimov78@yahoo.com, d_nyagolov@abv.bg (*-corresponding author), hvuzunov@gmail.com 

 
Abstract: An analysis and study of a virtual laboratory and software provision of a learning process 
through server hypervisors (Microsoft Hyper-V, Proxmox and VMware vSphere) was carried out. 
In the existing situation, several servers are built with different customer accounting programs, in order 

to optimize the computer configurations and the costs of ongoing use and maintenance. Based on the 
implemented configuration, it is accepted to use a single physical server and  virtual machines for the 
individual accounting programs. 
In this particular implementation, three virtual machines are available. Openwork is installed on the 

first, Plus Minus TRZ is installed on the second, and Expert M is installed on the third. Access  to each of  
the virtual machines is carried out using the remote access technology (Remote Desk top Connection - 
RDP) of Microsoft. The approach thus implemented with the help of the specified technology 
significantly reduces network traffic and improves network latency. Each user, depending on the needs 

to access the individual accounting programs, has a created user profile and password to access the 
corresponding virtual machine. Through them, the user connects (login) to the server and gets access to  
his pre-configured software applications. 
Keywords: Virtualization, remote access, hypervisor 
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1. ВЪВЕДЕНИЕ 
Виртуализацията се отнася до създаването на виртуален ресурс като сървър, десктоп, вирту-

ална машина, файл, хранилище или мрежа. Най-честата форма на виртуализация е виртуализация-
та на ниво операционна система. При нея е възможно да се стартират множество операционни 
системи на един и същ хардуер. Технологията на виртуализация включва разделянето на физичес-
кия хардуер и софтуер, чрез емулиране на хардуер с помощта на софтуер.  Когато някоя операци-

онна система работи върху основната операционна система чрез виртуализация, тя се нарича вир-
туална машина. В нашият случай ще използваме три виртуални машини [1, 2, 4]. 

Целта на настоящата статия е да анализира ефективността на виртуализацията в реална сре-
да, като резултатите се използват за нуждите при обучение на студентите.  

Преди виртуализацията счетоводната къща е използвала няколко персонални компютъра , на 
които са инсталирани отделните счетоводни софтуерни продукти. За да могат да се използват от 
всички потребители тези софтуерни продукти, се е използвало мрежово споделяне (network 
sharing), което в повечето случаи е забавяло работата на всички, поради прекомерен трафик. При 
този метод обработката се извършва на всеки компютър поотделно, а данните се прехвърлят на 

файловия сървър. При реализиране на виртуализацията се премина към нов метод на работа – от-
далечен достъп (Remote Desktop Connection), при който трафика значително намалява (между 10 и 
100 пъти) и обработката на данните се извършва само на сървъра.  На основата на тази структура в 
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бъдеще може да се изгради подобен модел за нуждите на обучителния процес на студентите по 

различните инженерни дисциплини. 
Инженерният анализ на модела ще е промишлен натурален експеримент, при който в реални 

експлоатационни условия ще се наблюдават всички основни параметри на модела. 

 

2. СЪЗДАВАНЕ НА МОДЕЛА 
Системата е изградена с един сървър HP Proliant DL 380 G9, 2x Intel(R) Xeon(R) CPU E5-

2673 v3, 64GB ECC DD4 RAM, Smart Array P440ar, 4x 900GB SAS HDD, 4x NetXtreme BCM5719 
Gigabit Ethernet. На фигура 1 по-долу е представена архитектурата на системата. Връзката на сис-

темата с интернет се осъществява посредством рутера (Router), в този случай това Mikrotik hap 
AC2. За по-голяма сигурност е изграден VPN сървър(вътре в рутера), през който се осъществява 
достъпът до ресурсите на системата извън офиса на фирмата. Изграден е RAID 5 масив от четири 
диска, който се отличава с добра производителност и сигурност на съхранение на данните. Видно 

от фигурата са използвани две работни станции (лаптопите), това се прави с цел улеснение, броят 
на едновременните връзки зависи от нуждите фирмата, в случая 16. Мрежовата инфраструктура е 
изградена с 1GBits комутатори (switch), мрежови карти, кабели и конектори. Когато се осъществя-
ва достъп до системата извън офиса на фирмата, първо трябва да се осъществи връзка с VPN сър-

въра, за да се получи достъп до мрежовата инфраструктура, след което трафика преминава през 
рутера и достига до сървъра (SVR01), оттам през hypervisor-а (ESXi 1), към съответната виртуална 
машина (VM1,VM2,VM3) достигайки съответния мрежов протокол на сървъра на съответния сче-
товоден продукт. След проверка на потребителското име и парола за достъп, сървъра дава достъп 

до базата си данни и може да се започне работа със счетоводния софтуер. 
 

 
Фиг. 1. Архитектура на системата 

 
След като се инсталира hypervisor-а трябва да се настрой мрежовата конфигурация през кон-

золата за управление на vSphere, за да получим достъп от уеб базирания клиент фигура 2 [3]. 
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Фиг. 2. Конзола за управление на vSphere 

 
След това се създават трите виртуални машини за всеки от счетоводните софтуери – Expert 

M, Ajur и Plus-Minus. За всяка от виртуалните машини са заделени по 4vCPU, 8GB RAM и 200GB 

дисково пространство. Това става през уеб базирания клиент показан на фигура 3. 
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Фиг. 3 Уеб базиран клиент 

 
Това се прави като се натисне бутон Virtual Machines (в лявата част на екрана, означена с 

цифрата 1), след което се появява бутон Create/Register VM (в централната горна част, означена с 
цифрата 2). Появява се помощник (wizard), чрез който се създава нова виртуална машина, изписва 

се името на новата VM, след което от падащите менюта се избира каква съвместимост на 
hypervisor –а ще се използва, каква операционна система ще се инсталира, в случая Windows 
Server 2008 или 2016, след което се преминава към настройване на процесорни ядра; оперативна 
памет; дисково пространство – обем и тип (200GB, thin provisioning), тип на дисковия контролер 

(SAS); мрежова карта – тип и скорост; добавя се дисков образ (ISO image), за да може да се стар-
тира инсталацията на операционната система. След правилното конфигуриране трябва да се появи 
в списъка с виртуални машини, новосъздадената. 

След това се инсталират и настройват отделните виртуални машини като резултат от това е 

показан на фигури 4, 5 и 6. 
 

 
Фиг. 4. Екранна снимка на сървър със счетоводен софтуер Expert M. 

 
Потребителят, за да получи достъп до съответния програмен продукт трябва да стартира 

„Връзка с отдалечен работен плот“ (Remote Desktop Connection – RDP) като за улеснение са нап-
равени отделни преки пътища (Shortcut) на работния плот. Ако се налага достъпът до софтуера да 

се осъществи извън рамките на офиса е необходимо да се изгради VPN свързаността преди да се 
премине към самото стартиране на RDP. За да стане това се стартира отново shortcut като този път 
той е именуван VPN, като след стартиране се извежда прозорец, на който се натиска бутон свърз-
ване, след появата на надпис свързан (connected), може да се премине към следващата стъпка. На-

тиска shortcut за съответния продукт, при което излизат полета за въвеждане на неговите потреби-
телско име и парола, след което се появява екрана от фигури 4,5 и 6. След това стартира самото 
приложение и въвежда своите потребителско име и парола за достъп до него [5, 6].  
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Фиг. 5. Екранна снимка на сървър със счетоводен софтуер Ajur 

 

 
Фиг. 6. Екранна снимка на сървър със счетоводен софтуер Plus Minus. 
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3. РЕЗУЛТАТИ И ИЗВОДИ 
В резултат на въвеждането на виртуализацията вместо обслужване на три физически маши-

ни остава една, като същевременно се използва голяма част от ресурсите ѝ.  Намален е мрежовия 
трафик, могат да се използват т. нар. тънки клиенти вместо персонални компютри, подобрена е 

сигурността, тъй като. мрежовия трафик вече е криптиран. Възможен е достъп до счетоводните 
софтуери извън офиса от различни устройства посредством направения VPN сървър. Възможно е 
добавяне на още виртуални машини в бъдеще в зависимост от нуждите на фирмата. Извършва се 
автоматичен бекъп на виртуалните машини, както на вграденото дисково пространство (storage), 

така и на външен такъв. Ограничен е достъпа на неоторизирани потребители до ресурсите на сър-
върите, което повишава конфиденциалността на данните и намалява риска от заразяване с вируси 
и шпионски софтуер. Постигнати са всички първоначално заложени изисквания по отношение на 
бързодействие и сигурност. 
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