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ПРЕВЪЗХОДСТВОТО НА КАЧЕСТВЕНИЯ ПРОЦЕС  

НАД ЕФЕКТА ОТ РЕЗУЛТАТА 

или как един иновативен технологичен психолого-педагогически и 
методически практико-приложен модел подпомага  адаптацията и 

цялостното развитие на 3 годишното дете в детската градина 
 

доц. д-р Емил К. Бузов 
ВТУ – Педагогически колеж, Плевен 

 
 

THE SUPERIORITY OF THE QUALITY PROCESS OVER THE EFFECT 
OF THE RESULT 

or how an innovative technological psychological-pedagogical and 
methodological practical-applied model supports the adaptation and overall 

development of the 3-year-old child in the kindergarten 
 

Assoc. Prof. Emil K. Buzov, PhD 
St. Cyril and st. Methodius University of Veliko Tarnovo -  

Pedagogical College, Pleven 
 

 
РЕЗЮМЕ: Настоящата статия е свързана с прилагане на технологичен психо-
лого-педагогически и методически практико-приложен модел за създаване на  
условия  за адаптация на детската личност в предучилищната институция. На 
преден план излиза обстоятелството за значимостта на качеството на възпи-
тателно-образователния процес, който би гарантирал определен очакван резул-
тат, конструиран на база използване на иновативен подход в името на развитие и 
разгръщане цялостния потенциал детето. Преходът от семейна в нова среда е 
свързана с различна продължителност на процеса на адаптация на всяко едно 
дете. Когато се намерят необходимите форми и модели този преход става ус-
пешен за сметка на страховете на децата и притесненията на техните родители. 
 
Ключови думи: технологични психолого-педагогически и методически практико-
приложен модели за  преход и  адаптация на детето от семейна среда  в детс-
ката градини. 
 
SUMMARY: The present article is related to the application of a technological 
psychological-pedagogical and methodological practical-applied model to create 
conditions for the adaptation of the child's personality in the preschool institution. The 
importance of the quality of the educational process comes to the fore, which would 
guarantee a certain expected result, constructed on the basis of using an innovative 
approach for the sake of developing and unfolding the child's overall potential. The 
transition from a family to a new environment is associated with a different duration of 
the adaptation process for each child. When the necessary forms and models are found, 
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this transition becomes successful at the expense of children's fears and their parents' 
worries.  
 
Keywords: technological psychological-pedagogical and methodological practical-
applied models for the transition and adaptation of the child from a family environment 
to kindergartens. 

 
 

Технологичните психолого-педагогически и методически практико-при-
ложни модели представляват допълнителни подходи за образователно разви-
тие, чрез които учителите и педагогическите специалисти е необходимо да 
създават условия на адаптация, при която детската личност да разгърне пъл-
ния си потенциал в предучилищната институция. Веднага трябва да заявим, 
че това е един дълъг процес, който се подчинява на определени правила, кои-
то трябва да се следват. Тази теза може би е търсена още от Фридрих 
Фрьобел, който през 1837 година в Бад Бланкербург създава първата детска 
градина в света. През 1882 година в Свищов е открита първата общинска дет-
ска градина. В тази връзка, тази година се честват 140 предучилищно образо-
вание в България. 

Днес тези обстоятелства се припознават в Закона за предучилищно и учи-
лищно образоване (ЗПУО, 2016), който според чл. 6 (ЗПУО, 2016, с. 6), е 
свързан с осигуряване на условия за ранно детско развитие. Ето защо е необ-
ходимо политиките и практиките за обучението, възпитанието и социализа-
цията на всяко дете в този период да подкрепят правото му те да се превърнат 
в процес  на качествени преживявания.  

Адаптационният психолого-педагогически и методически практико-при-
ложен модел е ориентиран към 3 годишното дете на което му предстои пос-
тъпване в първа група в детската градина, особено ако преди това не е посе-
щавало ясла и за „представители на семейната общност“ когато говорим за 
родители и семейство. Това е продиктувано от обстоятелството, че днес деца-
та на тази възраст по различни причини се отглеждат не само от своите роди-
тели, но и от други членове на семейството в по широкия смисъл на думата. 
В тази връзка този модел има за цел да отговори на следните въпроси: 

- доколко предучилищната институция е подготвена да приеме деца, 
които за първи път се отделят от семейната среда и да предложи ва-
рианти за това; 

- доколко родителите и представители на семейната общност са гото-
ви да сътрудничат на учителите, които ще приемат, обучават и въз-
питават децата на три годишна възраст и да предложат варианти за 
активно участие в този процес; 

- как в процеса на адаптация детето трябва да „преживее“ трансфор-
мацията на преживяванията си в прехода от семейната среда  към но-
ва социално-педагогическа среда и да изпита удоволствие от прежи-
вяното и радост от играта. 
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Поради голямото разнообразие от определения за „процес“ и „качество“ е 
необходимо да се уточни тяхната дефинираност, роля и място в конкретния 
случай. Приема се, че „процес“ е термин, който е свързан с натрупване на оп-
ределен опит и детето  се разпознава и приема като съзнателен субект и 
именно процесът им  предлага особеното предизвикателство за развитие по 
посока учене чрез игра в контекста на ученето през целия живот. Процесът е 
необходима и важна част за свободното развитие на детската личност и кол-
кото повече той се концентрира върху това, толкова повече се развива негова-
та свобода. Приема се, че „качеството“ е термин, който непрекъснато трябва 
да се развива и договаря, като в същото време е необходимо създаването и на 
механизъм за сътрудничество по посока учител – дете. Самият механизъм е 
необходимо да отразява структурното качество на процеса. Необходимо е той  
да търси и намира отговор на въпроса кои са онези дейности, които в макси-
мална степен подпомагат личността на детето да разгърне своя потенциал, ка-
то се отдалечаваме от обстоятелството да не приемаме възможността да про-
дължим да сме заедно с децата, без внимателно да вникнем в онова, което се 
случва в тях и с тях на тази възраст. Когато качеството и процесът се обеди-
нят, то със сигурност ние ще очакваме определен резултат. 

Предучилищната възраст е един от най-интензивните периоди на разви-
тие в човешкия живот, свързан с превръщане на съдържанието на натрупания 
първоначален собствен опит и впечатления в диференцирани елементарни ба-
зисни знания, умения и компетентности – игрови, двигателни, речеви, позна-
вателни, социални. В своята книга „Въведение в детската психология“ Пол 
Остерийт (Остерийт, 2006, с. 16) определя този период като „субективна екс-
панзия“ или „възрастта на акробатиката“. Лев Виготски (http://psihologia.eu/ 
sociokulturna_teoria_vigotski/) въвежда понятието „зона на най-близкото раз-
витие“, с което се разпознава разстоянието между реалното ниво на развитие 
и на личния потенциал на детето да се справя само с неговите възможности 
или в сътрудничество. Ако едно дете се опитва да разбере  илюстрация от една 
приказка, тази задача може да е непосилна за осъществяване без помощта на 
възрастен. С тяхна помощ малките деца могат да надхърлят собствените си 
възможности и дори да я опишат по своя начин. По този начин те постепенно 
напредват в своето развитие, подобряват способностите си и затова е важно 
детското развитие да се осъществява в определена социална среда, която иг-
рае основна роля във всички аспекти на детското развитие. Напредъкът на де-
цата става благодарение и на връзката и взаимоотношенията им с възрастните 
и техните връстници. Благодарение на изграждането на тези отношения де-
цата успяват да се адаптират и пригодят към техните собствени мисловни 
процеси.  

Предучилищната възраст е от решаващо значение за продължение  Учене-
то през целия живот, познато в оригинал като „Учене от люлката до гроба“. 
(Qualification systems: Bridges to Lifelong Learning, 2007, с.16). В обществото 
съществува погрешното разбиране, че когато децата са малки, те не са спо-
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собни да учат. Предучилищната възраст е важен период за формиране на пър-
воначални знания, умения и отношения за собственият им свят и закономер-
ностите в него. Този етап от развитието не бива да се подценява с предполо-
жението, че в следващите години детската личност ще компенсира това, кое-
то е пропуснала. Тази възраст е период на цялостно (холистично) развитие на 
детската личност във всички основни области – физическа, емоционална, 
психическа, социална, когнитивна и езикова – чрез овладяване и усъвършен-
стване на специфични и ефективни подходи на учене в контекста на опти-
мално използване на игровия механизъм.  

Преходът от първичната към вторичната социализация в периода на пред-
училищното детство най-често се свързва с постъпването на детето в детската 
градина. Основни преживявания, които съпровождат детето при осъществя-
ване на този преход са страх и тревога. Посочените негативни емоции и чув-
ства са по-силно изразени при деца, които до момента не са напускали дома 
си и не са посещавали детска ясла. Доскоро се смяташе, че преодоляването на 
тревожността като едно от рисковите състояния при прехода от домашна 
среда към предучилищната институция, изисква на малкото дете да се осигу-
ри необходимото време за адаптация. Целенасочените наблюдения констати-
рат, че съществува подобна зависимост, т.е колкото по-дълго време децата 
посещават детска градина, толкова по редки са разстройствата на настроението.   

Водещият въпрос е: Какво е цената, която родителите, учителите и децата 
заплащат при преживяването на безпокойство, докато дойде моментът в кой-
то децата все пак съумеят да „свикнат” с новата среда и лица, различни от до-
ма и близките?  

Според определени тези  има връзка между появата на тревожност при 
хора в по-късна възраст и травмата от детството, причинена от постъпването 
в детска градина. В клиничната психология има допускания, че възрастни ли-
ца, които продължително време са били поставени в ситуация на емоционал-
на депривация, рано или късно развиват депресия, паническа атака или гене-
рализирано тревожно разстройство. Обмислянето на една такава теза, прово-
кира много от съвременните психолози и педагози да търсят механизми, чрез 
които да се преодолеят до максимум негативните преживявания на деца, пос-
тъпващи в детска градина.  

Създаването на механизъм означава да се прояви активност от страна на 
заинтересованите страни – детската градина и представителите на семейната 
общност, а не да се остави детето на влиянието на времето  като единствен 
фактор, който може да доведе до редукция и преодоляване на интензитета на 
негативните преживявания при постъпване в детска градина. Факт е, че всеки 
индивид, включително и човешкият, когато е поставен в непозната среда се 
нуждае от време, но и от обстоятелства, за да се ориентира в мястото и отно-
шенията спрямо новите за него субекти и обекти. Тогава е напълно естестве-
но да се допусне, че преживяването на тревожност от 3-годишното дете е за-
ради липсата на удовлетворяване на една от водещите социални потребности, 
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свързана с новата за него ситуация, а именно потребността от сигурност.  За-
доволяването на тази потребност изисква постъпващото в детската градина 
дете да „тества” многократно хората, които го приемат, за да прецени на кои 
от тях може да се довери. Събирането на тази информация от страна на мал-
кото дете е по-скоро импулсивен, нерегулиран от вътрешни закони и правила 
процес на психична преработка (поради липсата на достатъчен социален 
опит) и се основава предимно на емоционалните преживявания – удоволствие 
и неудоволствие, спокойствие и безпокойство. Следователно, преди да е ус-
пяло да интегрира във вътрешното си психично пространство новата ситуа-
ция (случващото се в занималнята на детската градина), детето има склонност 
или да се разстройва като изпитва силно страх и тревога, или да се противо-
поставя на изискванията на новата среда, чрез агресивните си инстинкти. Та-
къв е неговият емоционално и социално незрял отговор да запази предишно-
то си статукво и да оспори необходимостта от промяна и подчинение на все 
още непознатата му среда. Новата среда му носи усещане за заплаха, защото 
е различна и далечна от всичко, към което детето до момента е било привър-
зано. От психологична и педагогическа гледна точка е възможно постъпване-
то в детската градина, да породи и първия вътрешен конфликт у детето, а 
именно травма от раздялата с майката или с отглеждащия го възрастен. Си-
лата на този конфликт има характера на емоционален шок и децата с неурав-
новесен и лабилен темперамент реагират на този срив отново чрез тревож-
ност или агресивни прояви.  

Изложените тези, свързани с прехода на детската личност в нова среда, 
показват, че този преход влияе не само на детето, но и на представителите на 
семейната общност, които имат ангажимента да се грижат за него. Еднакво 
стресово е както за детето когато започне да посещава детска градина и при 
утринния прием да не знае къде, както и  за грижещите се за него възрастни, 
когато те на свой ред не знаят как то се чувства особено ако е разстроено от 
раздялата преди това. И ако тази раздялата е особено емоционална, то и в 
двете страни е налице фрустрация по отношение на собственото им положе-
ние, роля и място и често това води до създаването на „конфликтни точки“ и 
проява на взаимно недоверие. От една страна образователната институция, 
неподготвена за такива конфликтни моменти търси оправдание в семейната 
среда, а от друга – семейната общност обвинява образователната институция 
в неспособност да реши персонално този проблем.  

В областта на педагогическата практика има доказателства за прилагането 
на много технологични психолого-педагогически и методически практико-
приложни модели за създаване на условия за адаптация на детската личност 
за разгръщане на цялостния си потенциал. Със сигурност предучилищната 
институция е територията, която е необходимо да пресъздава определена сре-
да, напомняща от една страна семейната, а от друга – подходящо организира-
на и контролирана, за да може преходът на детската личност от семейна към 
предучилищна/социална среда да е спонтанен, постепенен и незаменим. 
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 В методически план преодоляването на тези затруднения предполага да 
се предприемат конкретни мерки в две основни направления: подобряване из-
граждането и управлението на образователната среда в занималнята и ефек-
тивно взаимодействие с участниците във възпитателно-образователния процес  

Първите мерки  свързани с процеса на подобряване образователната среда 
са с цел изграждане на Учеща среда. Тя е необходимо да бъде изграждана 
постепенно и всекидневно да се допълва. Пространството в занималнята във 
всяка група в детската градина трябва да бъде организирана така, че да сти-
мулира интереса на децата към опознаването на света и към постигането на 
очакваните резултати, определени най-малко в държавния образователен 
стандарт за предучилищното образование. Учещата среда в детската градина 
трябва да бъде подкрепяща, приобщаваща, безопасна, мултикултурна, инте-
рактивна и да подобрява възможностите на всяко дете да трансформира и 
обогатява своя опит във всеки конкретен момент от педагогическото взаимо-
действие. Тя също така „включва динамично онагледяване с активното учас-
тие на обучаваните в изработването на модели с различни материали и  из-
ползването на технологии които подпомагат ученето.“ (Гергова Хр.,2021,225) 
Подкрепящата среда се осигурява чрез необходимите дидактически средства 
и ресурси в групата, чрез която да се подкрепи реализирането на механизма 
за Учене чрез игра. Подкрепящата среда е необходимо да се изгради чрез те-
матични пространства, обособени за всяко от образователните направления, 
които да гарантират правото на избор на всяко дете. Приобщаващата среда се 
осигурява чрез пространства за индивидуална работа и за самостоятелни дей-
ности на детето, както и чрез обособени пространства в групата или в детска-
та градина за взаимодействие. Приобщаващата  среда дори е необходимо да 
се планира и организира съвместно с родителите или представителите на 
семейната общност, като се вземе предвид опита на детето от семейната сре-
да. Безопасната среда се осигурява чрез оборудване и обзавеждане на всички 
помещения в групата, съобразено с възрастта на децата и гарантиращо тяхна-
та сигурност. Мултикултурната среда се осигурява чрез обособени простран-
ства, които дават възможност за представяне и опознаване на различни тра-
диции и култури. Мултикултурната среда подкрепя възпитанието в толерант-
ност и възприемането на различията и поставя основата за превенция срещу 
използването езика на омразата. Интерактивната среда се осигурява чрез 
средствата, които педагогическите специалисти използват ежедневно за на-
сърчаване на активното участие на детето в педагогическото взаимодействие 
и за обогатяване на неговия опит. Тя е необходимо да отразява всички дости-
жения на дигиталната епоха – интерактивна дъска, touchscreen телевизори, 
мултимедийни проектори, екрани, флипчарт и други ресурси. В тази връзка 
може да се каже, че „съвременните технологии създават неограничени във 
времето и пространството нови уникални възможности за реализиране на об-
разователните цели от позициите и потребностите на съвременното информа-
ционно общество и образование“. (Петров В., 2021, 302). За да може занимал-
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нята да поеме част от семейната среда, е необходимо тази среда да бъде спо-
делена с родителите, които е необходимо да бъдат информиране и да станат 
свидетели къде ще бъдат настанени техните деца от конкретната група, да се 
обясни как заедно ще изграждат Учещата среда и какви са очакванията на об-
разователната институция за организацията и управлението на тази среда. Не-
обходимо е да се уточни ролята и мястото на образователното пространство в 
занималнята, което да отговаря на нуждите на детето според равнището на 
развитието му. Ето защо е важно досегашната практика да се ориентира към 
по-ефективен модел, свързан с оползотворяване капацитета на занималнята, 
респективно – с организацията на образователното пространство. Това оз-
начава организацията на занималнята да подсилва възможностите на всяко 
дете да трансформира и обогатява своя опит във всеки конкретен от педаго-
гическото взаимодействие момент в учене чрез игра, споделяне и реализация. 
В тази връзка организацията на образователната среда се основава на пет 
фактора – Изпълнение, Загриженост, Общуване, Взаимовръзки и Учеща се 
общност, които следва да са признати като видими, формиращи и възпитава-
щи от всяка предучилищна институция. В основата на реализацията на тези 
фактори стои авторитетната роля на учителя, която е от основно значение за 
успех. Тези пет фактора нямат доминация, защото всеки един е с особена 
важност. 

Изпълнението е първият фактор, който се гради единствено и само на ос-
новата на качеството. То се представя като особен вид систематичен процес, 
като в основата стои реализация на поставената цел по посока „това се прави 
така“, а не „така мога“. Изпълнението изисква „задълбочено разбиране на 
естеството на работа и на хората, които са включени в този процес“ (Босиди, 
2006, с.35) 

Загрижеността е вторият фактор, върху който се гради голяма част от ор-
ганизацията и управлението на образователното пространство Децата се нау-
чават да проявяват загриженост към самите себе си и към другите, когато 
виждат, че техните близки и учителите са съпричастни към първите им опити 
за принадлежност във възрастовата група. Те изграждат свои силни положи-
телни страни при изживяване на успехи в ежедневните си занимания, което 
компенсира тежестта на състоянията, свързани със страх и стрес.  

Общуването е третият по важност фактор. Способността да се общува 
безпроблемно е ключът за успешното приобщаване към общността в зани-
малнята. Като използват индивидуалния подход към Ученето чрез игра, учи-
телите е необходимо да стимулират децата да общуват по време на провежда-
ната дейност. Като развиват уменията си за общуване, децата поемат инициа-
тивата и са по-мотивирани да постигат определени цели. Един от важните 
подходи, свързан с общуването по време на заниманията, е използването на 
определени технологичните психолого-педагогически и методически практико-
приложни модели, които могат да се прилагат успешно в начало на деня. 
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Взаимовръзките са четвъртият фактор, който описва способността новата 
информация да бъде свързвана със стария опит, което води до получаване на 
знания. Способността да се създават комуникационни връзки е важен момент 
в различните дейности, които се провеждат в групата. През цялата година де-
цата би трябвало да се стимулират да търсят прилики и разлики в дейностите, 
в които участват, за да се оползотворяват и съществуващите взаимовръзки в 
процеса на педагогическо взаимодействие. 

Изграждането на Учеща общност като пети фактор изисква време и вни-
мание. Всяка занималня, в която се провеждат различните ситуации, е потен-
циална среда за проява на внимание и загриженост, за Учене чрез игра, за 
разрешаване на възникнали проблеми и за експериментиране. Съвместната 
работа, основана на интересите на децата, допринася за установяване на кон-
такти между тях и за изграждане на ново отношение. Добре организираната 
занималня като образователно пространство се основава на предположение-
то, че всеки изпитва необходимост да принадлежи към дадена общност, както 
и да се чувства полезен за останалите. Тази занималня разчита децата да са 
по-отговорни и полезни членове на общността, както за себе си, така и за дру-
гите, защото те са ценени за приноса, който притежават. Ролята на учителите 
е да отделят достатъчно време на децата, за да могат те да се изразят, да се 
опознаят и оценят различните си силни страни и таланти в различните облас-
ти и всеки да се чувства оценен като личност.  

Изпълнението, Загрижеността, Общуването, Взаимовръзките и Учещата 
общност са основата, върху която, от една страна, се изгражда образователно-
то пространство, а от друга – това пространство създава условия на децата да 
могат да се чувстват спокойни, уверени и учещи чрез различни игрови дей-
ности. 

Вторите мерки са свързани с процеса на ефективното взаимодействие с 
участниците във възпитателно-образователния процес. В основата на този ка-
тегоричен факт са целите и интересите за общия субект – детската личност, и 
условията за цялостното му развитие. Необходимо е предучилищната образо-
вателна институция да подходи изключително подготвена стратегически при 
осъществяването на това общуване. Могат да се използват две опорни точки 
за взаимодействие по формулата „преди и по време“: 

-  първата опорна точка обхваща предварително проучване, като на тази 
основа се формира първоначална представа за детската личност. Това 
предполага да се създаде портфолио, което включва необходима ин-
формация, която да се използва при бъдещата работа; 

-  втората опорна точка включва реализирането на дейности, които от-
разяват: 
 основната Мисия и Визия, Глобална цел и Ценност, които детската 

градина ще реализира през следващите години; 
 съдържание на програмната система, по която се работи; 
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 съдържание на образователните направления и възможности за 
доброволчество от страна на родителите и представители на се-
мейната общност. 

От особено значение за детската личност е активното доброволно включ-
ване на родителите или представители на семейната общност в определени 
дейности, които са предварително представени и запланувани. Когато пред-
ставителите на семейната общност се включат в определени дейности в нача-
лото на деня те научават повече за своите деца, виждат как те се отнасят към 
материалите и другите деца. Тази помощ е от голяма полза за педагогически-
те екипи в занималнята, тъй като им дава възможност да обръщат повече вни-
мание на всяко дете. Важно е да се насърчават представителите на семейната 
общност да посещават занималнята и да помагат на учителя, защото: 

- още един човек в повече е от значение за подпомагане на децата да се 
занимават с индивидуални дейности. С негова помощ по-лесно се ор-
ганизират различните дейности; 

- могат да се включат в разнообразни дейности;  
- могот да помагат в занималнята, те разбират по-добре целта, която е 

поставена, начина, по който ще се реализира, както и в какво ще се из-
разяват тяхната помощ и принос. Ставайки част от дейностите и наб-
людавайки колко независими са децата, те разбират цената на всички 
усилия, насочени към децата. Много родители изразяват учудване от 
броя на нещата, които децата им могат да правят сами; 

- дейностите, които могат да се продължат и вкъщи, се научават, като 
се помага на учителите в занималнята; 

- някои от представителите на семейната общност може да изпитват 
притеснение да идват в занималнята и да помагат, защото не са сигур-
ни, че наистина са желани, страхуват се, че могат да направят грешка, 
може да не знаят какво да правят, чувстват, че няма какво да предло-
жат, не са им ясни правилата и процедурите в занималнята. 

От древността един от технологичните психолого-педагогически и мето-
дически практико-приложни модели по посока цялостното (холистичното) 
развитие на детската личност се основава на използването на приказния епос. 
Предполага се, че на повечето деца са разказвани приказки в семейна среда, 
поради много намерени артефакти в различни места, обитавани от хората. То-
ва е описано много добре от Питър Грей в книгата му „Free to learn”, чийто 
друг превод е „защо свободните да следват инстинкта си за игра деца са по-
щастливи, по-свободни и по-добре подготвени за живота“ (P.Gray, 2016). 

Споделеното четене на приказки днес се разглежда като важно дидакти-
ческо средство за адаптация на детската личност както в когнитивен и социа-
лен, така и в емоционален аспект чрез използване на дигитални технологии. 
Споделеното четене на приказки превръща ежедневните взаимодействия на 
децата във възможност да научават и разбират многоплановостта на човеш-
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ките взаимоотношения, във възможност за преодоляване на първичните стра-
хове и несигурност. Осигуряването на всекидневен досег с приключенията на 
приказните герои в Учещата среда на детската градина стимулира механиз-
мите на психическа себеидентификация на детето, защото приказката анга-
жира емоционално детето и стимулира неговите когнитивни процеси – мис-
лене и въображение. Така то опознава социалните аспекти на човешката кул-
тура в тяхната многоизмерност. Нещо повече, тук е в сила тезата на Тим 
О’Райли, който в своята книга „Бъдещето – какво ни носи и защо това зависи 
от нас“ говори за напредъка от ранна детска възраст в областта на „мислене 
на немислимото и правенето на неща, невъзможни до тогава“ (О’Райли, 2108, 
с. 313) 

При реализиране на един от технологичните психолого-педагогически и 
методически практико-приложни модели по посока цялостното (холистично-
то) развитие на детската личност при използване на приказката, препоръчи-
телната последователност включва подготвителни и операционно-техноло-
гични насоки, или както Кен Бланчарт ги назовава „управление на представ-
лението” (Бланчарт, 2010, с.154). 

По време на организацията и провеждането на т. нар. „подготвителни на-
соки“ е необходимо да се направят следните 10 стъпки: 

- Предварително, при възможност, да се създаде „Стая на семейството“, 
в която ще се провеждат срещите с представители на семейната общ-
ност; 

- Предварително проучване кои от представителите на семейната общ-
ност могат да разпознаят и споделят Мисията, Визията, Глобалната 
цел и Ценността на образователната институция като гарант за подпо-
магане на развитието и капацитета ѝ за преодоляване на определени 
адаптационни проблемни ситуации с техните деца; 

- Предварително да се информират представителите на семейната общ-
ност за организацията и управлението на образователното пространст-
во на занималнята и да се потърси тяхното мнение за изграждане на мяс-
то „Кои сме ние“, за да може то да се обогатява и развива със снимков 
материал, специални вещи и материали, малки възглавници  и др.; 

- Представяне на първата родителска среща на основните програмни 
моменти и дейности, които се предвиждат през годината и търсене от 
представителите на семейната общност на обратна връзка за тяхното 
подобряване; 

- Предварително информиране, представяне за обсъждане и приемане 
на т.нар. „Споразумение за сътрудничество“; 

- Представяне на идеи, свързани с провеждането на определени кампа-
нии за подобряване на образователното пространство; 

- Представяне на споделена приказка като важно дидактическо сред-
ство за адаптация на детската личност както в когнитивен и социален, 
така и в емоционален аспект. 
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- Разработване на седмичен списък за участие на представителите на 
семейната общност в  споделено четене на приказки; 

- Инструктаж на представителите на семейната общност относно подго-
товката им за участие в споделено четена на  приказка, като предвари-
телно се прави съгласуван избор на приказките; 

- Подготовка на допълнителни дигитални ресурси като електронни дъс-
ки, touchscreen телевизори, мултимедийни слайдове и символи, карти-
ни, дидактически материали, флип-чарт, хартия А0 и др.). 

По време на организацията и провеждането на т.нар. „операционно-техно-
логични насоки“ или както Тод Роуз би казал „първо анализът, после обобще-
нието“ (Т. Rose, 2017, с. 77), е необходимо да се направят следните 10 стъпки: 

- Създаване на подходящо образователно пространство за споделено 
четене на приказки; 

- Предварително изработване на тематичен план как да се използва съ-
държанието или героите на приказката в последващите дейности, пла-
нирани за деня по съответните образователни направления; 

- Въвеждане и представяне на госта за деня; 
- Създаване на необходимата атмосфера за начало на споделено четене 

на приказки; 
- Кратък анализ на съдържанието по формулата „Един въпрос – някол-

ко отговора“; 
- Изразяване на благодарност от децата и от учителя към госта; 
- Обща снимка след всяко споделено четене на  приказки за изготвяне 

на дигитална фото история в края на годината; 
- Съхраняване на материали, които в края на годината да послужат за 

изработване на първа детска книжка от всяко едно дете, чрез използ-
ване на дигитални технологии; 

- Представяне постиженията на децата пред представители на семейна-
та общност в края на годината, чрез използване на дигитални техноло-
гии; 

- Създаване на условия за драматизация на избрана от децата приказка 
заедно с представители на семейната общност в края на годината, 
чрез използване на дигитални технологии. 

 

Като заключение може да се каже обобщено, че ако прилагането на по-
добни технологични психолого-педагогически и методически практико-при-
ложни модели може да се счита за подобряване, а не промяна в цялостния 
подход към разпознаване уникалните възможности на всяко дете, то е налице 
един относително общ извод. Подобряването на подходите, а оттам и на мо-
делите може да бъде успешно, когато хората, които се опитват да ги органи-
зират и управляват, въвличат в тях всички заинтересовани страни до пълната 
резултатност и устойчивост и до момента, в който този процес стане автома-
тичен и презареждащ се.  
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АНОТАЦИЯ: Социализацията на децата със СОП е предизвикателство, в което 
възрастните, учители и родители, заедно с децата трябва да изградят общо прост-
ранство и взаимоотношения. Основният фокус в работата е както изграждане на 
образователна среда, която едновременно прави възможна адаптацията на детето 
със СОП към образователната институция, но и откриването на ресурсите на де-
тето от страна на учителите и специалистите, които работят с него.  
Предоставянето на подкрепа за личностно развитие на децата със СОП в условия-
та на ефективно взаимодействие с институциите, които предлагат социални услу-
ги в общността чрез сътрудничество и синхронизираност при предприемане на 
действия и мерки е в общ интерес за всички. Въпреки периодично настъпващите 
промени в сферата на образованието и подпомагането на децата със СОП, все 
още не са разработени и предприети достатъчно ефективни мерки,  които да под-
помогнат пълноценното им приобщаване в обществото. 
Една от най-важните предпоставки за това е работа в условията на сътрудничест-
во и партньорство между най-важните социални групи, в които участва детето – 
семейството,  училището и обществото. Това създава необходимост от изследва-
не на тези взаимодействия и разработването на модел, включващ подходи, мето-
ди, средства и дейности, с помощта на който да се оптимизират взаимодейст-
вията в условията на приобщаващо образование. 
 

Ключови думи: Взаимодействие, образователни институции, социални услуги в 
общността, деца със специални образователни потребности, адаптация, обра-
зователна среда, интеграция, приобщаващо образование, изследване 
 
ABSTRACT: We live in a time of great contradictions – on the one hand we are 
watchingrapid technological progress and we have unlimited access to information. On 
the other hand, we are witnessing an increasing number of children with special 
educational needs and the need for measures for their socialization in society. 
The socialization of children with SEN is a challenge in which adults, teachers and 
parents, together with children must build a common space and relationships. The main 
focus of the work is to build an educational environment that makes possible the 
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adaptation of the child with SEN to the educational institution, but also the discovery of 
the child's resources by teachers and professionals who work with him. 
Providing support for personal development of children with SEN in terms of effective 
interaction with institutions that offer social services in the community through 
cooperation and synchronicity in taking actions and measures is in the common interest 
of all. Despite the periodic changes in the field of education and support of children 
with SEN, not yet sufficiently effective measures have been developed and taken to 
support their full integration into society. 
One of the most important prerequisites for this is work in the conditions of 
cooperation and partnership between the most important social groups in which the 
child participates - the family, the school and the society. This creates the need to study 
these interactions and develop a model that includes approaches, methods, tools and 
activities to optimize interactions in inclusive education. 
 

Keywords: Interaction, educational institutions, social services in the community, 
children with special educational needs, adaptation, educational environment, integration, 
inclusive education, research 
 
 
Живеем във време на големи противоречия – от една страна наблюдаваме 

бърз технологичен напредък и разполагаме с неограничен достъп до инфор-
мация. От друга страна ставаме свидетели на повишаващ се брой деца със 
специални образователни потребности и необходимост от мерки за тяхната 
социализация в обществото.  

В последните години, България извървя сериозен път в посока на включ-
ване на децата и учениците със специални образователни потребности в об-
щообразователната среда. Въпреки съпротивите от работещите предимно в  
т. нар. „помощни училища”, все повече родители избират децата им да се 
обучават заедно със всички останали деца в общообразователните училища. 
(Дамянов, К.2009) 

От нормативна гледна точка в България има добра законова база, върху 
която приобщаващото образование е стъпило. Това са ЗПУО и Наредбата за 
приобщаващото образование. Те добре уреждат въпросите, свързани с осигу-
ряването на обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие, както и с 
институциите, които могат да предлагат тези видове подкрепа – самите учи-
лища и детски градини, регионалните центрове и др. 

Трябва да се обърне внимание на едно интересно решение у нас по отно-
шение на организацията на приобщаващото образование, а именно преструк-
турирането на бившите помощни училища за ученици с интелектуална недо-
статъчност в центрове за специална образователна подкрепа. Без вече да имат 
статут на училища, те успешно се намесват в обучението и работата с деца и 
ученици с тежки и дълбоки степени на интелектуална недостатъчност, деца 
от аутистичния спектър и деца с множество увреждания. По този начин от ед-
на страна се закриха голяма част от специалните училища, като те всъщност 
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се трансформираха в друг тип организационни структури в помощ на приоб-
щаването. (Цветкова-Арсова, 2018) 

През 2019 г. беше въведен Алгоритъм за взаимодействие между институ-
циите в системата на предучилищното и училищното образование и дирек-
циите „Социално подпомагане“ по отношение осигуряването на подкрепата 
за личностно развитие на децата и учениците. Алгоритъмът цели да се подо-
брят междуинституционалното сътрудничество и координацията между Ми-
нистерството на образованието и науката и Министерството на труда и соци-
алната политика в лицето на Агенцията за социално подпомагане, към която 
функционират дирекциите „Социално подпомагане“ и отделите „Закрила на 
детето“, да се внесе повече яснота по отношение на задълженията на отдел-
ните специалисти, работещи в практиката – педагогически специалисти и 
специалисти в социалните услуги, както и да се подобри качеството и да се 
оптимизира времето за предприемане на действия и мерки по отношение на 
децата в риск и децата със СОП, които са обект и на двете системи. 
(web.mon.bg)  

Институциите в системата на училищното образование осигуряват обща и 
допълнителна подкрепа за личностно развитие на децата и учениците съв-
местно с държавните и местните органи и структури и доставчиците на со-
циални услуги. Видът и формите на обучение, както и конкретните дейности 
за личностна подкрепа се определят с план за подкрепа на детето или учени-
ка. Допълнителната подкрепа за личностно развитие се предоставя въз основа 
на индивидуална оценка на потребностите, извършена от мултидисциплина-
рен екип от специалисти от различни области. (Дамянов, К. 2022) 

В различните моменти на времето не всички потребности имат еднаква 
значимост за детето – някои могат да бъдат много по-мощен генератор на це-
ли от други, в зависимост от психичните особености на личността и от ситуа-
цията, в която тя се намира. (Терзийска, 2012) 

При предоставянето на обща и допълнителна подкрепа за личностно раз-
витие възниква серия от възможности и дейности, които изискват съвместна 
дейност между институциите в системата на предучилищното и училищното 
образование и отделите за закрила на детето в дирекциите „Социално подпо-
магане”, както и доставчиците на социални услуги. 

Социализацията на децата със СОП е предизвикателство, в което възраст-
ните, учители и родители, заедно с децата трябва да изградят общо простран-
ство и взаимоотношения. Основният фокус в работата е както изграждане на 
образователна среда, която едновременно прави възможна адаптацията на де-
тето със СОП към образователната институция, но и откриването на ресурси-
те на детето от страна на учителите и специалистите, които работят с него. 

Предоставянето на подкрепа за личностно развитие на децата със СОП в 
условията на ефективно взаимодействие с институциите, които предлагат 
социални услуги в общността чрез сътрудничество и синхронизираност при 
предприемане на действия и мерки е в общ интерес за всички. Въпреки пе-
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риодично настъпващите промени в сферата на образованието и подпомагане-
то на децата със СОП, все още не са разработени и предприети достатъчно 
ефективни мерки, които да подпомогнат пълноценното им приобщаване в об-
ществото. 

Една от най-важните предпоставки за това е работа в условията на сът-
рудничество и партньорство между най-важните социални групи, в които 
участва детето – семейството, училището и обществото. Това създава необхо-
димост от изследване на тези взаимодействия и разработването на модел, 
включващ подходи, методи, средства и дейности, с помощта на който да се 
оптимизират взаимодействията в условията на приобщаващо образование. 

Целта на изследването е да се проучи състоянието на взаимодействието 
между образователните институции и институциите за социална работа и да 
се очертаят възможни проблеми и перспективи в неговото развитие и подо-
бряване. 

Предмет на изследването е нивото, обхвата, темите и качеството на 
взаимодействие между образователните организации и организациите за пре-
доставяне на социални услуги. 

За нуждите на проучването са формулирани три хипотези. 
Хипотеза 1: Има изградено добро сътрудничество между образователни-

те институции и социалните услуги в общността, общинските и държавни 
структури, свързани със системата на закрила на детето. 

Хипотеза 2: Всеки родител и всяко дете със специални образователни 
потребности, има достъп до целия ресурс специалисти в рамките на община-
та, които да го консултират и подкрепят. 

Хипотеза 3: Училищните екипи търсят помощ и сътрудничество от струк-
турите по закрила на детето и специалистите в социалните услуги в общ-
ността само в изключително тежки случаи. 

Основните задачи на изследването са: 
-  Проучване на нормативните рамки, регламентиращи взаимодействието 

между образователните организации и организациите за социална работа; 
-  Проучване на научната литература по проблема и очертаване на основ-

ните области, теми и средства за това взаимодействие; 
-  Осъществяване на анкетно проучване сред служители в организации за 

социална работа относно тяхното мнение за нивото, качеството, области-
те и темите на взаимодействие, очакванията и препоръки за подобряване; 

-  Да се извърши обработка и анализ на резултатите; 
-  Да се формулират изводи и насоки за подобряване на взаимодействието 

и сътрудничеството между образователните и социални структури. 

Целева група на изследването: 
-  Специалисти (психолози, социални работници, логопеди, специални 

педагози и др.), работещи в системата на социалните услуги в общността. 
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-  Експерти в общинска администрация, регионални дирекции за социал-
но подпомагане, Държавна Агенция за Закрила на Детето.  

Методи за изследване 
За целите на изследването е разработен  въпросник, съобразен с описани-

те по-горе задачи и целеви групи. Фокусът на оценката е ограничен в рамките 
на формалните групи изследвани лица и контекстът на тяхната работа и/или 
взаимоотношения, без да се търси представителност за общата популация или 
голямото съсловие професионалисти.  

 
Анализ на резултатите: 
В изследването участваха общо 102 специалисти, работещи в системата 

на социалните услуги в общността, общинската администрация, дирекциите 
за социално подпомагане. Разпределението е следното: 54,90% са служители 
в центрове за обществена подкрепа, 31,38% в центрове за социална рехабили-
тация и интеграция за деца, 8,82% в общностни центрове и „други” са посо-
чили 4,90% от изследваните лица. Разпределението на респондентите по про-
фесии е онагледено в Диаграма 1. 

 
Диаграма 1. Разпределение на участниците в изследването  

по признак „професия“ 
 

 
 
Направеният анализ на получените резултати показва, че 69,61% от спе-

циалистите, посочени в Диаграма 1 към момента на проучването работят с 
деца и ученици със специални потребности в структурите и институциите, в 
които  са назначени. 

На въпроса: „От къде/от кого получавате сигнали или биват насочвани де-
ца със специални образователни потребности и техните родители?”, 82,35% 
от специалистите са отговорили „От ДСП/ОЗД”, 54,90%  са отговорили, че са 
били потърсени от родителите и само 28,43% от сигналите са дошли от обра-
зователни институции. При този въпрос трябва да се отбележи, че е дадена 
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възможност да се посочи повече от един отговор. Видно от получените резул-
тати е, че основно ученици със специални образователни потребности към 
социалните услуги в общността биват насочвани от органите по закрила, ко-
гато има риск за опасно изоставане в учебния процес, риск от отпадане от об-
разователната система, риск за здравето или за развитието му, поведенчески 
проблеми. Родителите, потърсили помощ в социалната услуга (54,90%) в по-
вече от половината от разглежданите случаи, търсят специалистите по повод 
възникнали проблеми с адаптацията в училищната среда, интеграцията в кла-
са или при проблеми с поведението, с които те не биха могли да се справят. 

Относно проблемите или дефицитите, които имат учениците със спе-
циални образователни потребности, ползващи социални услуги в общността, 
89,22% от изследваните лица отговарят, че това са деца с проблеми с интегра-
цията в училищна среда. 84,31% посочват деца с проблемно поведение, 
30,39% – с физически увреждания, а тези с интелектуална недостатъчност 
26,47%. Учениците с нарушения в комуникацията и на способността за учене 
са съответно 28,43% и 22,54%. И тук трябва да се отбележи, че изследваните 
лица са давали повече от един отговор. И тук резултатите ясно показват, че 
към социални услуги в общността се насочват предимно деца с поведенчески 
проблеми и проблеми с адаптацията и интеграцията в училищната среда. 

По отношение на сътрудничеството между училищните екипи и специа-
листите от социалните услуги, само 19,61% от запитаните отговарят, че има 
такова взаимодействие, като уточняват, че основно си сътрудничат с класни-
те ръководители (70,59%), педагогическите съветници (56,86%) и училищни-
те педагози (41,18%). 

Министерството на науката и образованието съвместно с Министерството 
на труда и социалната политика са разработили Алгоритъм за взаимодейст-
вие между институциите в системата на предучилищното и училищното об-
разование и дирекциите „Социално подпомагане“ по отношение осигуряване-
то на подкрепата за личностно развитие на децата и учениците. На база този 
документ за всяка учебна година в училищата са приема план за прилагането 
на този алгоритъм, в който са разписани конкретните дейности и процедури, 
както и съвместните действия от страна на училищните власти и отговорни 
социални институции. Целта на този план е предоставянето на подкрепа за 
личностно развитие на учениците в условията на ефективно взаимодействие 
между двете системи, като част от съвместните дейности са: 

✓ Взаимодействие при предоставяне на допълнителна подкрепа за лич-
ностно развитие. 

✓ Подкрепа на деца и ученици със специални образователни потребности 
(СОП) в социални услуги в общността. 

✓ Взаимодействие между образователните институции и доставчиците на 
социални услуги. 

На въпроса към представителите на социалните услуги в общността „За-
познати ли сте с Планът за прилагане на Алгоритъма за взаимодействие 
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между институциите в системата на предучилищното и училищното образо-
вание и дирекциите „Социално подпомагане“ по отношение осигуряването на 
подкрепата за личностно развитие на децата и учениците в училищата, в кои-
то учат децата, ползващи социална услуга във вашия център?”, малко над по-
ловината от запитаните (52,94%)  дават отговор „Не”. Както в алгоритъма, та-
ка и в плановете на съответните образователни структури има включени спе-
циално процедури за предоставяне на допълнителна подкрепа за личностно 
развитие и за подкрепа на деца и ученици със СОП в социални услуги в общ-
ността, където ясно са разписани действията, отговорните институции и сро-
ковете на изпълнение. На въпросът дали вземат участие в разработването или 
съгласуването на дейностите, включени в плановете за подкрепа на ученици-
те и съответните процедури за личностно развитие и за подкрепа на деца и 
ученици със СОП в социални услуги в общността, 96,08% от изследваните 
лица дават отрицателен отговор. Като причина за прекъснатата връзка между 
двете системи, представителите на социалните услуги в общността посочват 
основно „голямата натовареност” (60,78%) и „Липса на стабилна система от 
регулярни контакти” (47,06%). И на този въпрос е допуснато посочването на 
повече от един отговор. 

На въпроса „Смятате ли, че децата със специални образователни потреб-
ности и техните родители получават всички, необходими за тях социални ус-
луги?” 76,47% отговарят, че тези деца и техните семейства не получават пъл-
ния обем необходими услуги (Диаграма 2).  

 
Диаграма 2: Мнение относно достъпа до социални услуги  

за децата със СОП и за родителите им 
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дейности, органите за закрила на децата и родителите, резултатите ще са по-
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добри и трайни, 75,19% от запитаните смятат, че това би било от голяма пол-
за за тях (Диаграма 3). 

Диаграма 3 представя резултатите от отговора на въпроса: Мислите ли, 
че ако с детето специални образователни потребности работи мултидисцип-
линарен екип от училищата и социалните услуги в общността в сътрудни-
чество с общинските дирекции по образование и социални дейности, органи-
те за закрила на децата и родителите, резултатите ще са по-добри и трайни? 

 
Диаграма 3. Мнение относно трайност на резултатите на работата  
на мултидисциплинарни екипи от училищата и социалните услуги в 
общността в сътрудничество с общинските дирекции по образование  
и социални дейности, органите за закрила на децата и родителите 
 

 
 
Анализът на получените данни показва следното: 
1. Не се доказа хипотезата, че има изградено добро сътрудничество между 
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прилагането на плановете за подкрепа и дейностите, включени в частта „До-
пълнителна подкрепа за личностно развитие”. 

2. Доказа се предположението, че училищните екипи се обръщат за съдей-
ствие към специалистите от социалната сфера само в случаи, с които те сами-
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телни потребности работи мултидисциплинарен екип от училищата и социал-
ните услуги ще бъдат постигнати трайни, добри резултати. 

Представеното изследване не претендира за представителност, но ясно 
показва, че доброто сътрудничество между училищните власти и системата за 
предоставяне на социални услуги в общността е само в полза на децата със 
специални образователни потребности и техните родители. Доброто взаимо-
действие между специалистите от двете системи дава възможност на нуждае-
щите се да използват успешно целия експертен потенциал за постигането на 
трайни, положителни резултати.  
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РЕЗЮМЕ: Статията представя резултатите от проведено анкетно проучване сред 
начални учители по отношение на консумацията на медийно съдържание и из-
ползването на медийни средства от ученици в етапа 1. – 4. клас. Въз основа на 
обобщените и анализирани данни се установява нивото на медийна компетент-
ност на педагозите. Правят се конкретни изводи, свързани с необходимостта от 
специална подготовка с цел формиране на медийна компетентност на настоящите 
и бъдещите учители.  
 

Ключови думи: проучване, медийна компетентност, ученици, начални учители, 
квалификация 
 
ABSTRACT: The article presents the results of a survey conducted among primary 
school teachers regarding the consumption of media content and the use of media by 
students in the 1st - 4th grade. On the basis of the summarized and analyzed data the 
level of media competence of the pedagogues is established. Specific conclusions are 
made related to the need for special training in order to form media competence of 
current and future teachers. 
 

Key words: research, media competence, students, primary teachers, qualification 
 
 
Въведение 
В семейството децата придобиват своите първи умения за общуване, ов-

ладяват първи социални роли, норми на поведение и ценности. Училището 
предоставя знания, умения и компетентности, чрез които подготвя за живота 
и допринася за развитието на детето като личност и гражданин. Обществото 
на връстниците формира среда на общуване, която не зависи от контрола на 
възрастните и дори често им противоречи, а по този начин се създават атрак-
тивни условия за пребиваване на децата в нея, включително и на тези от на-
чална училищна възраст.  

В пъстрото ежедневие на малкия ученик все по-трайно се установяват ме-
диите и медийните средства за комуникация. Новата цифрова реалност раз-
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крива пред децата „света на възрастните“, с който те имат малък пряк кон-
такт, но в същото време значително разширява тяхната комуникационна сре-
да. Нестабилността на медийната среда и едновременното засилване на влия-
нието на медиите като агент за социализация създават принципно нови усло-
вия за развитие и възпитание на бъдещите поколения. Това са само част от 
причините, поради които изучаването на медийното поведение на децата и на 
възрастните, както и проучването на тяхното медийно потребление да са сред 
актуалните направления в педагогиката, психологията, социологията, журна-
листиката. 

 
Методология 
Основна цел на настоящото изследване е да се изясни позицията на на-

чалните учители по отношение на консумацията на медийно съдържание и 
използването на медийни средства от ученици в етапа 1. – 4. клас, както и да 
се установи степента на медийна компетентност на педагозите. За целите на 
изследването са приложени методите на анкетното проучване, на теоретич-
ния анализ и синтез на научна литература и официални документи, свързани 
с медийното образование.  

Анкетирането е пpoведeно в стaндapтизиpaна писмeнa фopма, а след това 
е допълнено и с устно интервю. Aнкeтнатa кapтa включвa тpи oснoвни чaсти – 
увoд, oснoвна и демoграфскa чaст. В уводната част се гарантира анонимност-
та на участниците, разяснява се личният им принос за решаване на задачите 
на изследването и се дават кратки разяснения за попълването на анкетния 
лист. Основната част се състои от 15 закрити въпроса, които по функция са 
основни и функционални, а по съдържание – за факти, знания, отношение и 
поведенчески отчет по проблемите на изследването.  

Пpoучването обхваща 109 peспонденти, които са начални учители в 10 
училища в община Велико Търново. По-голяма част от тях – 43-ма, имат над 
15 години педагогически стаж, а 35 души са работили до 15 години в образо-
вателната система. Представители на по-младото поколение начални учители 
са 31 души, като 10 от тях имат до 5 години педагогически стаж, а 21 – от 5 до 
10 години.  

93-ма от анкетираните педагози работят в учебни заведения в град Велико 
Търново. Останалите 16 обучават ученици в училища в малки населени места 
в общината. Обобщените демографски характеристики показват, че към мо-
мента на провеждане на анкетата 24 учители преподават на ученици в 1. клас, 
още толкова са ангажирани с подготовката на второкласници, ученици в 3. 
клас обучават 34 души, а в 4. клас – 27. Осем от респондентите са мъже, оста-
налите 101 са жени. Справката за образователния ценз на педагозите сочи, че 
106 са със завършена магистърска степен, а трима имат бакалавърска степен.   
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Резултати 
От отговорите на първия въпрос „Какво разбирате под медийна грамот-

ност?“ става ясно, че голяма част от анкетираните начални учители нямат 
точна представа за това понятие, от което следва, че не могат да участват ак-
тивно в процеса на формиране на медийна грамотност на малките ученици. 
Прави впечатление, че преобладаваща част от педагозите дават идентични от-
говори. Като свое разбиране за медийна грамотност всички 109 души са посо-
чили „умения за ползване на медийни средства (телевизор, компютър, смарт-
фон и т.н.)“, а 92% са включили и „умения за използване на технологии за по-
лучаване на информация и комуникация“. 23% от анкетираните са избрали 
„познаване на различните видове медии“, 22% са отбелязали „различаване на 
различните журналистически жанрове и формати“.  
 

 

Фигура 1. „Какво разбирате под медийна грамотност?“ 
 
 

При 16% от респондентите фигурира и отговорът „умения за създаване и 
разпространение на медийно съдържание“, а при 12% – „умения за критичес-
ко оценяване на медийното съдържание“. 

 
79 на сто от педагозите, включени в анкетата, признават, че не могат да 

оценят степента на медийна грамотност на учениците, които обучават, а оста-
налите 21% твърдят, че могат да се справят с тази задача. Получените емпи-
рични данни от втория въпрос са показани във фигура №2. 

 

100%

92%

23%

22%

16%

12%

Умения за ползване на медийни 
средства (телевизор, компютър, …

Умения за използване на технологии за 
получаване на информация и …

Познаване на различните видове 
медии.

Различаване на различните 
журналистически жанрове и формати.

Умения за създаване и 
разпространение на медийно …

Умения за критическо оценяване на 
медийното съдържание.



Златина Димитрова 

30 

 
 

Фигура 2. Можете ли да оцените степента на медийна грамотност  
на Вашите ученици? 

 
Следващият въпрос показва, че само четирима от респондентите не из-

ползват медийни средства в своята педагогическа работа. Оказва се, че най-
широко приложение при обучението на учениците в класната стая намират 
медийните средства в дигитална среда (най-вече компютър, мултимедия и 
видеоплейър), които се използват от 96% от учителите. Медийни средства в 
интернет среда в учебната работа включват 69 на сто от педагозите в начален 
етап, като сред отговорите фигурират електронни учебници, образователни 
сайтове, блогове, ютуб и социални мрежи (Фейсбук, Инстаграм, Тик ток, 
Туитър, Снапчат, Уатсап и други медийни приложения). Получените емпи-
рични данни от третия въпрос са показани във фигура №3. 

 

 
Фигура 3. Какви медийни средства използвате в процеса на обучение 

 в училище? 
 
Според 89% от началните учители, обхванати в анкетата, учениците из-

ползват медийни средства, като 25% отговарят с „да, често“, 41% с „да, поня-
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кога“, а 22% с „да, рядко“. Останалите 11% от педагозите не дават категори-
чен отговор, а посочват „не знам“.  

Получените данни от въпроси 5, 6 и 7 са свързани с отделни компоненти 
на медийната грамотност. На въпроса „Могат ли учениците сами да намират 
и извличат информация от медийни средства?“ 24% от учителите отговарят с 
„да“, 20% с „не“, а 43% посочват „могат да намират информация, но не и да 
правят преки изводи“. Останалите 13% споделят, че не могат да преценят. 

Следващият въпрос е „Какви умения за оценяване на получената чрез ме-
дийни средства информация имат учениците?“, а предложените възможни от-
говори са пет: а) да избират в медийна среда; б) да възприемат медиен факт и 
текст; в) да разбират медийния факт и текст; г) да осмислят медийния факт и 
текст; д) не мога да преценя. Получените емпирични данни са представени 
във фигура № 4. 

 

 

Фигура 4. Какви умения за оценяване на получената чрез медийни средства 
информация имат учениците? 

 
При седми въпрос най-голям е процентът на учителите (34%), според кои-

то учениците не могат да анализират информацията, получена чрез медийни 
средства. За 33% от анкетираните това е възможно, но отчасти, а 19% са на 
мнение, че учениците се справят с това умение.   

Наблюденията на началните учители от община Велико Търново показ-
ват, че по-голяма част от малките ученици използват средства за комуника-
ция в Интернет. Положителен отговор на този въпрос дават 76% от анкетира-
ните. На този фон буди тревога фактът, че според 60 на сто от педагозите 
учениците не знаят правилата за безопасна комуникация в мрежата. Получе-
ните обобщени емпирични данни на отговорите на девети въпрос са показани 
във фигура №5. 
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Фигура 5. Знаят ли учениците правилата за безопасна комуникация  
в интернет? 

 
Според 88% от обхванатите в анкетата начални учители малките ученици 

не знаят правилата, по които функционират медиите, а останалите 12% приз-
нават, че не могат да преценят. Едва 6 на сто от педагозите са на мнение, че 
учениците могат сами да създават медийна информация, а на противополож-
ното мнение са 82% от анкетираните.  

На въпроса „Могат ли учениците да създават средства за медийна инфор-
мация?“ 41% са посочили „могат да създават свой профил в Интернет 
(Фейсбук, Тик ток, медийни приложения и платформи)“, 37% отговарят с 
„могат да създават собствено медийно съдържание за осмисляне на свободно-
то време“, но нито един не смята, че децата в начална училищна възраст имат 
необходимите знания и умения за създаване на електронен вестник. Отгово-
рът „не мога да преценя“ дават 22% от учителите. 

Анкетното проучване обобщава мненията на педагозите и по отношение 
на отделни индикатори, свързани с критичното четене и анализиране на ме-
дийни текстове. 75 на сто от респондентите посочват, че учениците не могат 
да създават медийни послания, а на останалите 25% им е трудно да преценят. 
Близо 81% от учителите твърдят, че учениците не притежават умения за пре-
създаване на медийни текстове, а на противоположното становище са 11% от 
анкетираните. 92 на сто от педагозите, участващи в проучването, са на мне-
ние, че учениците не притежават умения за критично четене и анализиране на 
медийни текстове, а останалите 8% се затрудняват в преценката.  

77% от анкетираните начални учители посочват, че малките ученици се 
нуждаят от медийно образование в училище. Едва 3% смятат, че такова до-
пълнително обучение не е необходимо, а 20% отговарят с „не мога да преце-
ня“. Получените обобщени емпирични данни от последния 16-и въпрос са по-
казани във фигура №6. 
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Фигура 6. Нуждаят ли се малките ученици от медийно образование  
в училище? 

 
По мнението на началните учители въпросът „Необходими ли са медиите 

и медийните средства на малките ученици?“ въобще не стои на дневен ред, 
защото те са част от тяхното ежедневие. Следователно правилният въпрос е 
как да регулираме отношенията с тях, как да ги използваме в учебния процес. 
Днес този процес зависи от индивидуалната позиция на учителя и в повечето 
случаи е хаотичен, защото учебно-възпитателни стратегии за медийно обра-
зование липсват. В същото време всички педагози смятат, че да се познават 
медиите, както и да се осигури тяхното участие в процесите на социализация, 
е необходимо.  

Според анкетираните учители използването на медиите развива личността 
и подпомага гражданското възпитание. Но в същото време от отговорите на 
педагозите не става ясно как именно този процес може да бъде представен в 
училищното образование. Като цяло процесите на медийно поведение и ме-
дийно потребление на децата в начална училищна възраст и тяхното въздей-
ствие върху социализацията могат да бъдат характеризирани като обективно 
значими, но неподлежащи на педагогическо осмисляне, обществено обсъжда-
не, активно влияние и регулиране. 

Ето как отговарят на въпроса „Нуждаят ли се малките ученици от медий-
но образование в училище?“ някои от педагозите в устната анкета: 

„Да се запознават учениците с медиите, е необходимо. Децата сега са об-
себени от Интернет, а ние можем да използваме това в обучението. Трябва да 
се дават примери, да се носят списания, да се обсъждат различни телеви-
зионни филми и предавания. Но аз не правя това по време на уроците, защото 
не ми остава време.“  
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„Полезни ли са медиите за децата, е тривиален въпрос: човек трябва да 
чете с разбиране медийни текстове, да анализира и да може да ги използва 
правилно. Всеки човек, получавайки информация, трябва да я анализира.“ 

Позовавайки се на определени форми на използване на медиите в образо-
вателния процес, както и на медийното поведение на своите ученици, повече-
то педагози свързват медийната култура на подрастващите не с училището, а 
със семейната традиция, с навиците на родителите. Според тях родителите 
трябва да насърчават културата на медийно потребление и да контролират 
медийното поведение на децата си. В същото време се посочва слабостта на 
този контрол, недостатъчният интерес на родителите към това, което правят 
децата им, включително по отношение на медиите и различните медийни 
средства за комуникация.  

Въз основа на обобщените емпирични данни от проведеното анкетно про-
учване, може да се направят следните изводи: 

1. медиите и медийните средства присъстват трайно в ежедневието на де-
цата в начална училищна възраст;  

2. голяма част от началните учители използват различни медийни сред-
ства в образователния процес в училище; 

3. голяма част от началните учители не притежават необходимите базови 
знания, умения и навици за намиране, разбиране, оценяване, анализ и интер-
претация на медийни текстове, както и критерии за практическо ориентиране 
на подрастващите в съвременното медийно пространство. Това говори за не-
обходимостта от медийно образование на настоящите и бъдещите педагози. 

 
Дискусия 
„Дигиталният свят стана реалност благодарение на технологиите, но той е 

преимуществено социална и медийна среда, в която хората комуникират пос-
тоянно“ (Христозова, 2021: 37). В тази високотехнологична среда всичко се 
случва бързо и в големи мащаби. За да се справим с предизвикателствата на 
мрежовото общество, от нас се очаква да активираме и използваме много 
умения едновременно. За този широк кръг от дейности, форми и източници 
на информация, които редовно използва човекът в XXI век, вече се е наложи-
ло понятието „трансграмотност“. Според Г. Христозова „тази нова грамот-
ност всъщност представлява интегративна рамка, в която влизат съвременни 
грамотности като информационна, дигитална, медийна (в традиционни и 
социални медии) и др. Трансграмотността е понятие, изразяващо разширява-
щата се концепция за грамотност, когато новите социални практики изискват 
нови умения, стратегии, нагласи, критичност и самокритичност за ефективна 
комуникация“ (пак там: 42). Това е още един довод в полза на актуалността и 
необходимостта от приоритетното развитие на медийното образование в съв-
ременния свят. 

Еврoпейският пoдхoд към медийната грамoтнoст се oснoвава на oпределе-
ние на Еврoпейския парламент oт 2007 г. В документа е записано, че „медий-
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ната грамoтнoст се oтнася дo умения, пoзнания и разбирания, кoитo пoзвoля-
ват на пoтребителите да изпoлзват медиите ефективнo и безoпаснo. Медийнo 
грамoтните хoра са в състoяние да упражняват инфoрмиран избoр, да разби-
рат естествoтo на съдържаниетo и услугите и да се възпoлзват oт пълния диа-
пазoн oт възмoжнoсти, предлагани oт нoвите кoмуникациoнни технoлoгии. Те 
пo-дoбре предпазват себе си и семействата си oт вредни или клеветящи ги ма-
териали. Следoвателнo развитиетo на медийната грамoтнoст във всички сек-
тoри на oбществoтo следва да бъде насърчаванo“. (DIRECTIVE, 2007) 

Ето защо медийната грамoтнoст почти универсалнo е призната за една oт 
ключoвите кoмпетенции в oбразoвателната система. Освен това има официал-
но решение на централно европейско ниво да се продължи единният път за 
въвеждане на задължително медийно обучение за всички деца и бъдещи учи-
тели в официалната образователна система на всички страни-членки на Евро-
пейския съюз. Това се посочва в Резолюция за медийната грамотност в диги-
талния свят („Medialiteracyin a digitalworld”), приета от Европейския парла-
мент през 2008 г. (2008/2129(INI) В нея директно се поставя задачата за уни-
версална медийна грамотност на европейците. 

На този фон в нитo един oфициaлен докyмeнт на Министерството на об-
разованието и науката не са помeстeни тeкстове зa нyждaта oт мeдийнa и ин-
фopмациoнна гpaмотност в бългapските обpaзoвателни инститyции. Текстoвe 
от eвpoпейските дoкyменти, свъpзaни с изискването медийната гpaмотност да 
стане част от редовното образование в училищата, не са включени и в Закона 
за предучилищното и училищното образование, обнародван през 2016 г. 

„За съжаление в България за медийно образование в смисъла на медийна 
грамотност, която да си поставя за цел да обучава подрастващите как да под-
бират медийни източници, как да декодират техните послания или да кодират 
свои собствени, как да интерпретират внушенията за ценности, гледни точки 
и начини на живот все още само се говори в теоретичен план и твърде малко 
се прави в практико-приложен аспект“, констатира М. Алексиева (Алексиева, 
2019: 201). 

Освен това в страната ни липсват официални правителствени медийни 
политики за ролята на учителите в областта на медийната грамотност, касае-
щи както тяхната квалификация и преквалификация, така и ролята им в обу-
чението на учениците. А учителите имат ключова роля при реализацията на 
качествените промени в образованието. „Дилемите, свързани с личностното 
развитие на съвременните ученици, са актуални за обучението и квалифика-
цията и на учители, и на възпитатели. Субектите в образованието имат пот-
ребност едновременно да се синхронизират, а настъпващите дефицити (в про-
фесионален и в индивидуален план на обучителите) да се балансират с разви-
ване на нови иновативни практики“ (Митева, 2022: 9).  

 
 
 



Златина Димитрова 

36 

Заключение 
Разработването и въвеждането на педагогически подход за формиране на 

медийна грамотност на учениците в началния образователен етап е една от 
актуалните задачи на българската образователна система. За да се случи това 
обаче са необходими отлично подготвени квалифицирани учители.  

На основата на съществуващите теоретико-изследователски проучвания и 
анализи по темата може да се разработи цялостен модел за медийно обучение 
на настоящите и бъдещи педагози. За първите то може да се осъществява 
чрез курсове за допълнителна квалификация. За студентите от педагогически-
те специалности в университетите може да се предложи включването на из-
бираема или факултативна учебна дисциплина, свързани с необходимостта от 
формиране на медийна компетентност на настоящите и бъдещите педагози. 
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РЕЗЮМЕ: В предложения материал са описани няколко идеи за преобразуване 
на музикалното изкуство в словесно. Те са свързани с обучението по музика в на-
чалното училище. База на описания опит е дейността възприемане на музика, в 
частност – инструментална музика. Представените модели за работа са в следни-
те насоки: осмисляне на музикалното съдържание, във връзка с емоционалното 
му и образно въздействие; разширяване творческата фантазия и инициатива у 
учениците чрез създавани от тях разкази и приказки въз основа на възприемане 
на инструментална музика; развитие на изказа на учениците в тясна връзка с бъл-
гарския език.  
 

Ключови думи: възприемане на инструментална музика, български език, начално 
училище. 
 
ABSTRACT: The proposed material describes several ideas for transforming the art of 
music into verbal. They are related to music education in primary school. The basis of 
the described experience is the activity of music perception, in particular - instrumental 
music. The presented models for work are in the following directions: comprehension 
of the musical content in connection with its emotional and figurative impact; 
expanding the creative imagination and initiative of students through stories and tales 
created by them based on the perception of instrumental music; development of 
students' speech in close connection with the Bulgarian language. 
 

Key words: perception of instrumental music, Bulgarian language, primary school. 
 

 
Музиката като изкуство с хилядолетна история влияе и въздейства върху 

човека. Тя учи, възпитава, облагородява. поражда усещания, мисли и чувства, 
които вдъхват у човека разбиране за него самия – за невидимите нишки меж-
ду звука и трепетите на сърцето, за радостта от вълнението, предизвикано от 
тоновия колорит, за връзката между истинската ни природа със съвършенст-
вото на душата. Тези предизвикани от музиката размисли за собствената същ-
ност и дълбочина оказват влияние върху отношенията и връзките на личност-
та с другите хора и обществото. В своя труд „За красивото в музиката“ от 
1741 г., Ив-Мари Андре (отец Андре) пише: „Съществуват звуци, които по 
някакъв начин тайно се разбират с нашето сърце, и ние не можем да прене-
брегнем това; живи звуци, които ни вдъхват кураж; отмаляващи звуци, които 
ни размекват; смеещи се звуци, които ни развеселяват; болезнени звуци, кои-
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то ни натъжават; величествени звуци, които възвисяват душата ни; твърди 
звуци, които ни разгневяват; меки звуци, които ни укротяват. Любовта и ом-
разата, желанието и страхът, гневът и милостта, надеждата и отчаянието, въз-
хищението, ужасът, дързостта – колкото различни страсти имаме, толкова 
различни звуци има в природата, за да бъдат те изразени и отпечатани.“ 
(Андре, 2015: 36) Възприемането на музика преминава през мозъка, тялото, 
сърцето на индивида. Съобразно въздействието на звуковото изкуство върху 
личността, поведението спрямо другите може да се промени в положителна, 
но и в отрицателна посока. Индивидуалните промени може да са идентични 
като смисъл и съдържание с тези на останалите участници в групата (класа). 
Те (промените) могат да провокират както доброто и приятелското в отноше-
нието към ближния, така и гняв, дори агресия. Неведоми са пътищата, чрез 
които музиката влияе върху отделната личност или група. Слушането на му-
зика и мисловното й или вербално интерпретиране е свързано с личностните 
нагласа, мотивация, желание и стремеж на обучаваните да развият своите ин-
телектуални и образни представи и умения относно тълкуването и осмисля-
нето на музикалния език. 

„Едуард де Боно, известен като създател на термина и концепцията за ла-
терално мислене, определя две главни насоки на мисленето: напред и пара-
лелно. Ключов въпрос на паралелното мислене е какво друго има (други въз-
можности, гледни точки, възприятия), а на мисленето напред – какво следва 
(посока на движение, мисли, действия). Боно отбелязва, че понякога паралел-
ното мислене се нарича дивергентно, а мисленето напред – конвергентно. 
Според него мисленето в образованието винаги е реактивно – използва се ло-
гиката (причината), за да се стигне до отговора, но мъдростта се основава на 
възприятието – способност за многообхватност. (Боно, 2001: 139; 142) В тази 
връзка, за образованието, основано на конвергентното мислене, е важно да 
комбинира логиката и възприятието, за да могат фактите да се обагрят от ши-
ротата и разнопосочността на представите, усещанията, разбиранията за зао-
бикалящия ни свят. Това води до увеличаване продуктивността на образова-
нието, до оптимизиране на мисленето на децата и учениците, до разширяване 
на логиката и образността в междупредметните връзки, до търсене и постига-
не на оригинални идеи и решението им.“ (Смилкова, 2022:104) 

Цанка Андреева отбелязва, че при различните изкуства учебните цели се 
специализират, но същността на творчеството като тип човешка дейност със 
специфични функции в индивидуален и обществен план, общото в характера 
на неговите форми, позволява да се изведе и общ за обучението по изкуствата 
комплекс от цели, които могат да се определят по следния начин: 

-  насочване на личността към връзка с универсума посредством изкуст-
вото; 

-  обособяване на личността – развитие и изразяване на собствената ин-
дивидуалност чрез изкуството; 

-    изграждане на естетическа култура; 
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-   овладяване на средствата за творчество; 
-   продуциране на форми и предмети на изкуството. (Андреева, 2010: 12) 
 

Всяко изкуство носи своите характеристики, използвайки съответни сим-
воли, способи, инструменти, чрез които вае художествените образи и въздей-
ства чрез тях на публиката. Музиката е основана на звука, организиран в ме-
лодия, метрум, ритъм. Литературата е израз на словото, речта. Изобразител-
ното изкуство въздейства чрез колорита на зрителния образ. В танца худо-
жественият образ се създава посредством движението на тялото. Архитекту-
рата гради своята символика и същност върху строеж на здания. Театърът 
въплъщава в съдържанието на образността си и словото, и музиката, и танца, 
и изобразителното изкуство. Понятия като окраска, цвят, нюанс, слово, ри-
тъм, движение могат да се отнесат  както към всяко отделно изкуство, така и 
към изкуствата като цяло. Допълващите се идеи и средства в изкуството во-
дят до своеобразна синергия – израз на обемен и въздействащ ефект от съче-
танието на единство в многообразието. 

Ярък израз на свързаността на изкуствата е песента. В нея словесният 
смисъл е подчертан от музикалната характеристика на текста – заедно речта и 
звукът ваят образно-емоционалното внушение. Слушането, а и изпълнението 
на песни, развива у учениците както тяхната чувствителност към езика – му-
зикален и поетичен, така и музикално-слуховите и образните им представи. 
Драматизацията на литературно произведение, организирана върху текста, но 
обогатена с музикално присъствие, с танцови движения и/или жестове, с об-
мислен изобразителен декор, „съвместява когнитивния анализ с измеренията 
на преживелищното, ангажирано участие.“ (Блатнер, 2014: 19) Слушането на 
музика, съчетано с рисуване – със сюжет от музикалното произведение или 
като звуков фон, неминуемо провокира символиката на детското въображе-
ние, проявена под формата на изображение. Танцът – израз на свободния дух, 
изявен чрез движенията на тялото, съчетан с музика, понякога и със слово – е 
част от радостта на детската забава – искрена и неподправена. Според 
Блатнер, особено важно е да се научим да разпознаваме жизнеспособността, 
която израства в играта. Чрез „глада за действие“ могат да се преоткрият мно-
го измерения на личното преживяване: креативност, спонтанност, чувство за 
хумор, музика, вълнение, жизненост, игривост, фантазия, невербална комуни-
кация. (Блатнер, 2014: 21) Синтезът между изкуствата подпомага и образното 
въображение на учениците, и абстрактните (по своему логически) връзки, 
създадени от натрупване на сетивен и когнитивен житейски опит, и вербално-
то или графично визуализиране на техните фантазни представи. 

Слушането на музика в началния етап на обучение се съпровожда със за-
дачи, отнасящи се до разбиране и осмисляне на: елементи на музикална из-
разност – средствата на звуковото изкуство; музикално съдържание – интер-
претирано от автора в контекста на съвремието му и неговото лично възприе-
мане на действителността чрез елементите на музикална изразност; разгръ-
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щане на възможностите за словесно изразяване на учениците в тясна връзка с 
българския език; стимулиране на творческите фантазия, въображение и ини-
циатива у учениците чрез устно и писмено описание на разбирането и тълку-
ванието им за музикалната образност и въздействие. 

Според Рускова, „от една страна, емоционално-образното развитие на 
учениците в началното училище, особено в първи клас, се явява много важен 
компонент за цялостното им личностно развитие и формиране. От друга, в 
музикалното образование и възпитание значението на емоциите, чувствата, 
настроението е огромно, защото природата на музиката е такава – нейно съ-
държание са именно емоциите, чувствата, настроенията, предизвикани от зао-
бикалящия ни живот.“ Поради това авторката определя, че една от стратеги-
чeските насоки при работа с първокласници е  „учениците да изразяват вер-
бално емоциите – своите емоции при характеризиране на художествения об-
раз на музиката.“ (Рускова, 2017: 348-349)  

Вербализирането на музикалния образ е вид транскрипция – пренасянето 
му от музика към слово. Според Арановский да чуваш музиката означава „да 
намериш в звука смисъл, да предадеш чрез звука свое състояние, да изразиш 
себе си в него.“ (Арановский, 1991: 70). В този смисъл думата транскрипция, 
съотнесена към слушането на музика, е пренасянето на тоновия материал, с 
открития в него смисъл и съдържание, в словесна или писмена форма, за да 
се обясни, да се опише вербално или писмено музикалният образ и поражда-
ните от него мисли и емоции чрез изразяване на личностните размисли, усе-
щания, чувства. Според Дишкова „педагогическата комуникация изисква из-
ползването на подходящи методи за общуване, независимо дали то е вербал-
но, невербално или писмено. Индивидуалното общуване е интерактивно об-
щуване. Това означава, че е налице взаимодействие, взаимно влияние, сът-
рудничество.“ (Дишкова, 2018: 84) В този смисъл отношението ученик-му-
зика-слово може да се третира като интерактивен контакт (взаимодействие) 
между личност и изкуство. Транскрибирането на музикалния текст в словесен 
не е еднопосочен и еднозначен процес. Той започва от детската градина и 
продължава в следващите етапи на обучение, където натрупващият се жизнен 
опит спомага за естествената, конкретна и логична трансформация на звуко-
вото изкуство в словесно. Вербалното интерпретиране на чувства, емоции, 
образи, настроения, е подходящ начин за представяне на лични впечатления, 
осезание, интуиция, възникнали в следствие  слушане на музика, поднесени в 
съответствие с темперамента, желанието за споделяне и емпатия на малките 
ученици. 

Наименованията на нотите и графичните им символи се изучават в начал-
ното училище. Те са първата стъпка в окрупняването на музикално-теоретич-
ното познание на начинаещите ученици. Интересна форма за затвърждаване 
на нотните имена е съставяне на думи, в които присъства името на определе-
на нота. Разбира се, участието на учителят с напътствия, корекции или допъл-
нения е важно и ръководно. Той следи за разнообразието и широтата на сло-
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весния диапазон на учениците, предлага ясни и разбираеми примери, модели-
ра разностранни посоки на логическо и абстрактно мислене.  

 

Примери:  
До –  дом, родолюбие, добър, дол, достатъчно, задоволство, редовно, 

кредо, водоскок, доза. 
Ре –  река, корен, корем, време, релси, религия, Вакарел, ренде, 

революция, море. 
Ми –  мисъл, мир, мишка, камина, камила, миг, миньор, мисия, милувка. 
Фа –  фасул, скафандър, фабрика, кофа, факт, факир, кофар, фазан, фар, 

Стефан. 
Сол –  солист, солница, Солун, солфеж, посолство, солариум, сол, Соломон, 

солидарност. 
Ла –  лале, лавандула, свила, колан, наслада, лак, салата, влак, плат, 

палатка. 
Си –  син, сигурност, силует, касиер, сито, касис, масивен, Силистра, 

синигер,. 

Предложената задача може да се усложни, като се потърсят думи, в които 
има съчетание от наименованията на няколко ноти. Например: водолаз, 
фамилия, сирене, Мирела, Мила, сила, факла, мигрена, долап, тореадор. 

Друга занимателна форма, развиваща усета на учениците към българския 
език и мелодиката му, е римуването. При нея могат да се ползват думи, 
включващи срички с имената на нотите: сол – вол; лак – сак; мир – шир; дом – 
Лом, ред – лед, фар – цар, син – чин. Използването на едносрични думи е по-
лезно въведение за учениците в изкуството на римата. Усложняването на ду-
мите е дългосрочен процес на натрупани разбирания и познания за богатство-
то, възможностите и напевността на българския език.  

 

Примери: 
колан – волан, таван, хаван, Иван, диван, Ливан; 
солница – мекица, хубавица, ръкавица, певица, шевица, кукувица; 
таралеж – младеж, бодеж, копнеж, солфеж, стремеж пламтеж; 
момиче – кокиче, лястовиче, мъниче, сестриче, лисиче, птиче ; 
чайка – майка, зайка, Райка, лайка, мозайка, гайка; 
камила – Мила, сила, могила, вила, кобила, горила; 
поле – лале, кале, филе, криле, желе, орле; 
планина – равнина, синина, зеленина, хладина, бъднина, книжнина; 
самолет – вертолет, пистолет, етикет, арбалет, тоалет, стихоплет. 
 

При изпълнението на тази задача учителят допълва лексиката на ученици-
те с нови, непознати думи, обяснявайки значението им; разкрива пред питом-
ците си съкровищницата от изобилие на начини и средства за изразяване; 
стимулира развитието на музикалния слух чрез мелодичността на българска-
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та реч; дава личен пример със съдържателността и многообразието на словес-
ния си изказ; посочва възможните грешки в правописа на използваните думи. 

Във времето словесните задачи могат да се усложняват посредством въз-
приемане на музика чрез избиране на дума от заглавието на слушана, анали-
зирана и осмислена вече музикална пиеса. В контекста на музикалното съдър-
жание учениците упражняват възможността да създадат кратко стихотворе-
ние.  

 

Пример: Думата „песен“, свързана с клавирната пиеса на П. И. Чайковски 
„Есенна песен“ от цикъла „Годишни времена“, в смисъла на съдържанието би 
могла да се използва така: 

В далечната есен, безкрайно унесен, измислих си песен –   
за спомен изгубен, нейде прокуден,  
от огън понесен,  от вятър отнесен.  
Нежен, невинен, уханен, небесен, 
 тоз спомен е песен за моята есен. 
 
Заглавието на пиесата „Пиеро“ от цикъла на Марин Големинов „Пет им-

пресии“, също може да се включи в рима: 

Под звуците на болеро, познатият ни Пиеро  
рисува езеро, сомбреро и перо.  
Ах, Пиеро! Ти конкурираш Камий Писаро! 
 
Работата върху образното представяне на музикалната изразност е свърза-

на и със задача учениците да съчинят кратък разказ или приказка. Подготве-
ни в известна степен чрез описаните по-горе упражнения – игри, учениците 
започват да търсят многообразието на изказа, с който описват своите въобра-
жаеми образи. Чрез вербализиране на усещането, разбирането и обяснението 
на предизвиканото в мислите и сетивата им отражение на музикалния език, те 
развиват речта си. Предоставената им възможност да импровизират собствен 
текст, основан на личните им асоциации, представи и изобразителност от слу-
шаната музика, в повечето случаи учениците оползотворяват успешно и с же-
лание. Понякога вдъхновението им е безспирен източник на образи, случки, 
спомени, емоции и фантазии, и предназначеното за целта време не може да 
побере неизчерпаемото детско въображение. Предложена за устен разказ и 
многократно изслушана пиеса на К. Илиев „Северният вятър гони лястович-
ките“ от клавирния му цикъл „Детски птици“, предизвиква творчески слове-
сен полет у учениците. Те си представят  поривите на вятъра, носещи във въз-
духа птиците, сбогуването на лястовичките с лятото, гнездото, приятелите. Те 
превръщат във фантазиите си вятъра в буря и ураган, а птиците – в смели и 
самоотвержени герои, борещи се с невидимата сила. Истинско удоволствие е 
изслушването на  разказите-приказки, защото те зареждат и присъстващите, и 
говорещия с въздействието на емоционалната сила, конкретността на образи-
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те, желанието доброто да победи, стремежът към изява на персоналните мис-
ли, чувства, оригиналност.  

Изброените форми на работа, свързани със слушането на инструментални 
произведения и вербалното им интерпретиране е удачно да се реализират в 
целия етап на начално обучение по музика. Използвайки предложената база, 
усложнявайки и окрупнявайки поставените въпроси и задачи, учителят съоб-
разява възможностите и необходимостите на учениците, като надгражда поз-
нанията им за образното интерпретиране на музикалните творби, поддържай-
ки интереса и инициативата им. Шушулова-Павлова формулира работата на 
един съвременен педагог със следните първостепенни процеси: да предизви-
каш интерес; да научиш младежа (пред теб) да мисли; да търси предизвика-
телства за интелектуалния си потенциал; да се забавлява. (Шушулова-Павлова, 
2017: 162)  

Превръщането на звучащото музикално изкуство в словесно е възмож-
ност за развитие не само на речта в нейните красота и богатство, но и начин 
за яркост, конкретност, удовлетвореност при изобразяване на индивидуални 
мисли, усещания, духовен мир. Това спомага за развитие у учениците на ком-
петентности в областта на българския език, културата, инициативността и 
уменията за изразяване чрез творчество. 

 
Литература 

 

Andre, I.-M. Za krasivoto v muzikata. S. Nov bŭlgarski universitet, 2015. 
Andreeva, Ts. Metodika na muzikalno-izpŭlnitelskoto obuchenie. Pl., VESELA, 2010. 
Aranovskiĭ, M. Sintakticheskaya struktura melodii. Moskva, „Muzyka“, 1991.  
Blatner, A. Dramatiziraĭki-Aza: Prakticheski prilozheniya na psikhodramatichnite 

metodi. Plovdiv, Kentavŭr art, 2014.  
Bono, E. Nauchete deteto si kak da misli. Sofiya, Kibea, 2001.  
Dishkova, M. Individualen podkhod v sotsialnata rabota i negovoto prilozhenie pri 

rabota pri studentite -pedagozi.// Upravlenie i obrazovanie, 2018, tom 14, kn. 3, 
p.. 82-88.  

Petrov, V. Inovacionni podhodi v muzikalnoto obrazovanie - Sb. s dokladi ot 
nauchno-prakticheska konferenciia „Aktualni politiki i praktiki v obrazovanieto, 
Kompetentnostniiat podhod v obrazovatelniia proces“, Pleven, 2020, s. 123-126, 
ISBN 978-619-91255-2-6 COBISS.BG-ID – 42096648 

Ruskova, Ya. Uspeshna strategiya za obuchenieto po muzika v uchilishte. // 
SocioBrains, issue 34, june 2017, p. 348-352.  

Shushulova-Pavlova, M. Kraudsorsing i muzika ili Sgovorna druzhina – planina 
povdiga // Sb. dokladi ot Mezhdunarodna nauchna konferentsiya „Nauka, 
obrazovanie i inovatsii v oblastta na izkustvoto“, Plovdiv, 12 - 13.10. 2017, 
p..162-172. 

Smilkova, S. Kratko slovo za publikata//Upravlenie i obrazovanie, t.18 /3/, 2022,  
p. 102-107 

 



Contemporary                                            Volume 17                                          Съвременна 
Humanitaristics                                     Number 1, 2021                          хуманитаристика 

 

44 

 
ЗА МУЗИКАЛНОТО ВЪЗПИТАНИЕ В ПРЕДУЧИЛИЩНОТО 

ОБРАЗОВАНИЕ 
 

гл. ас. д-р Венцислав Петров 
Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий“ 

Педагогически колеж – Плевен 

 
ON MUSIC EDUCATION IN PRE-SCHOOL EDUCATION 

 

Principal Asst. Dr. Ventsislav Petrov 
University of Veliko Tarnovo „St. Sv. Cyril and Methodius“ 

Pedagogical College – Pleven 
 
 

РЕЗЮМЕ: В статията се разглежда музикално-възпитателният процес в ранна и 
предучилищна възраст. Организацията на музикалната ситуация в различните 
възрастови групи на детската градина, които имат своето важно значение и роля.  
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ABSTRACT: This article examines the music education process in early childhood 
and preschool. Organization of the musical situation in different age groups of 
kindergarten, which have their important meaning and role. 
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Ситуацията по музика е традиционна форма на организираното музикал-
но възпитание в детската градина. В този смисъл музикално-педагогическите 
ситуации са звено в образователната организационна система и в тях естест-
вено се отразяват общите, валидни за цялата система принципи и закономер-
ности. Същевременно трябва да се има предвид, че музикалното възпитание 
борави с изкуството музика, което дава сериозно отражение върху облика и 
характера на музикално-педагогическите ситуации. Това отражение се проя-
вява преди всичко в обстоятелството, че тук, казано най-общо, изкуството 
преобладава над науката. В часовете по музика на преден план са не толкова 
познавателните дейности, колкото въздействието на музиката върху личност-
та, преживяването на музикалното изкуство. И тук, разбира се, децата науча-
ват различни неща за музиката и за нейното социално функциониране – от 
теоретично, историческо или естетическо естество: но тези познания са по-
скоро съпътстващ елемент в процеса на развиване на музикално-творческите 
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заложби и способности чрез различните музикални дейности и чрез постепен-
ното опознаване на музикалното изкуство.  

Тази специфика на предмета на музикално-педагогическата работа се от-
разява върху характера, облика на самата работа в музикалните ситуации и 
върху тяхната структура. В тях винаги трябва да присъства духът на твор-
чеството – разбирано не само като характер на дейностите, които извършват 
децата, а и като стил, метод в работата на учителя. Ситуацията по музика обе-
динява в разнообразна и пъстра мозайка няколко вида дейности: изпълнение 
(преди всичко пеене), слушане на музика, музикално-творчески опити, наб-
людаване и анализиране на слушаната и изпълнявана музика, беседи върху 
природата и социалната функция на музиката. Тези дейности не бива да се 
обособяват в диференцирани структурни звена – още повече в ранна пред-
училищна възраст, когато ред психологически и педагогически условия 
изискват гъвкава, увлекателна, динамична, мобилна структура на музикално-
педагогическата ситуация. Изпълнението, възприемането, опитите за съчиня-
ване, беседата и анализите трябва да се редуват непрестанно и динамично, от 
началото до края, със стремеж емоционално-художествените моменти да пре-
обладават (както по продължителност, така и по акцента в осъществяването 
им).  

Към художествено-естетическите моменти в ситуацията се отнасят, раз-
бира се, и всички наблюдения и анализи с такъв характер (настроение, ва-
рианти на изпълнение на песните, асоциации във връзка с музикалните обра-
зи, жанрове и т.н.), както и работата за изграждане на изпълнителски умения.  

С началните музикални занятия в първа група на детската градина се цели 
да се привлече вниманието на децата към музиката и да се създаде желание за 
активно занимание с музикална дейност. Първите срещи на децата с музиката 
трябва да бъдат непринудени, вълнуващи. Не е необходимо да са подредени 
като за регламентирана ситуация. Музикалният материал може да бъде под-
несен ненатрапчиво по време на игра, в естествена обстановка. Йохан 
Хьойзинха описва играта като „занимание, извършвано доброволно, тя е са-
моцелна и предизвиква наслада от съзнанието, че се извършва нещо различно 
от всекидневния живот.“ (Хьойзинха, 2000:10) У децата трябва да възникне 
определено, доброжелателно отношение към музиката, преди да се пристъпи 
към организирани музикални ситуации. Ролята на учителите при този първи 
допир с музикалното изкуство е особено решаваща за приобщаване на децата 
към него. „Децата на новото поколение са по-различни и с всяка следваща го-
дина се променят. Те еволюират във всеки аспект – физически, психически и 
емоционален.“ (Алексиева, 2015: 47). Изпълнението на музикалния материал 
трябва да се отличава с подчертана изразителност и емоционална наситеност. 
Използването на игрови похвати и разнообразни нагледни средства скъсява 
пътя за нейното възприемане. Според Анастасия Вукова „игровата дейност 
изисква външна и вътрешна емоционална активност, съсредоточеност на вни-
манието към интонациите на музикалното произведение. Подборът на игро-
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вите действия, съответства на характера и съдържанието на музиката.“ 
(Атанасова-Вукова, 2019: 280) В този начален етап на музикално-възпитател-
на работа, а и по-късно, тези странични стимулатори влияят положително за 
поява и поддържане на интерес и желание при децата за общуване с музика-
та, а оттам и за участие в заниманията. 

Музикално-възпитателната работа във втора възрастова група се основава 
на придобития, макар и елементарен, музикален опит в първа група и е 
естествено продължение на започналото от там музикално развитие на лич-
ността на детето. В резултат на умелата и системно проведена работа с децата 
у тях е събуден интерес към музиката, желание за общуване с нея чрез пеене 
на песни, слушане на музикални творби или отразяване на нейното съдържа-
ние или характер чрез съпровождащи я движения или действия. Поставено е 
начало в изграждането на елементарни певчески умения, на първите опити за 
забелязване и отреагиране на някои елементи на музикалната изразност, на 
емоционалната отзивчивост на децата към музикалното изкуство. 

Психофизическото развитие на децата от първите две възрастови групи не 
показва особени различия, което прави възможно прилагането на подобни 
методи и похвати при музикално-възпитателната работа. И във втора възрас-
това група задачите се осъществяват предимно по подражателен път, като об-
разецът и показът на учителя, съчетани с ясни, кратки и вълнуващи словесни 
обяснения, остават в основата на работата по музикално възпитание и водят 
успешно до желаното въздействие и резултати. Музикалните ситуации се ха-
рактеризират с емоционална наситеност, с широко използване на игрови, за-
бавни форми на работа, с богато онагледяване, които скъсяват пътя към раз-
биране, чувстване и изпълнение на музикалния материал.  

Във връзка с развитието на способността за възприемане на музика се ра-
боти върху по-активно възприемане на достъпни по мелодия и съдържание 
песни и инструментални пиеси, предимно с програмен характер, както и на 
леки народни хора и танци в равноделни и неравноделни размери. Разяснява 
се на децата характерът – весел, спокоен, и темпото – бързо, бавно, на музи-
калното произведение, като непрекъснато се търси и подчертава връзката 
между изразни средства и съдържание на музиката. Продължава работата за 
развитие на музикалната памет на децата чрез разпознаване на слушани през 
годината инструментални произведения и песни, които да откриват само по 
мелодията, без помощта на текста и с по-малка намеса на учител. 

При пеенето във втора възрастова група се работи с повишени изисквания 
относно придобитите още в първа група певчески умения, като правилна 
стойка, пеене без напрежение и с напевност на звука, правилно изговаряне на 
думите и т.н. с цел да се превърнат постепенно в траен навик. Акцентира се 
върху по-точното възпроизвеждане на тоновете в мелодията и метроритъма 
при изпълнение на песенния репертоар.  
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В трета възрастова група на детската градина продължава възпитателният 
процес за формиране и развитие на музикално-художествените способности 
на децата. 

Съдържанието на музикално-възпитателната работа в тази възраст се оп-
ределя от психофизическото развитие на децата и от натрупания досега музи-
кално-слухов опит, от придобитата вече начална степен на умения. Основни-
те насоки на работа са подобни на тези при останалите възрастови групи – де-
цата слушат, разучават и пеят песни, учат се да възприемат активно и с вжи-
вяване музиката, да я съпровождат по-умело с движения, да чувстват по-сил-
но нейното емоционално-художествено съдържание и музикално-изразните 
средства. Достигнатият вече етап на музикално развитие естествено поставя 
пред тях повече изисквания. Усложняването на задачите и на музикалния ма-
териал, съобразен с възможностите на децата, но същевременно изискващ от 
тях известни усилия, трябва да ги води към развитие и усъвършенстване. 
Това по-сложно, по-разнообразно и по-голямо по обем съдържание на музи-
кално-възпитателната работа в трета група се реализира преди всичко в музи-
калната ситуация чрез различните видове музикална дейност, при които деца-
та овладяват предвидените в програмата знания и умения. От особено значе-
ние е умението на учителя да организира и провежда добре своята работа не 
само на педагогическата ситуация, но и да използва всички останали подхо-
дящи моменти за емоционално и музикално-художествено въздействие върху 
децата.  

Възрастовите особености водят и до някои промени в използването на пе-
дагогическите методи и похвати на работа. За разлика от предишните групи, 
където задачите се осъществяват предимно чрез подражаване на показа и об-
разеца на учителя, в трета възрастова група наред с тях се използват по-широ-
ко обяснението, беседата и упражнението, които водят до по-осмислено въз-
приемане на музикалния материал и до по-осъзнато изпълнение на поставе-
ните задачи. Богатото онагледяване на музикалното съдържание и използва-
нето на разнообразни игрови похвати при работата са в услуга на по-задълбо-
ченото схващане, възприемане и емоционално преживяване на музиката. Те 
съдействат за усвояване с повече непринуденост предвидените в програмата 
музикални знания.  

При възприемане на музика в трета група се разширява кръгът на музи-
калните впечатления на децата с по-голям брой и по-разнообразни по съдър-
жание, характер, жанр и изразни средства музикални произведения. Изгражда 
се положително отношение и усет към българската народна музика чрез слу-
шане на разнообразен фолклорен материал – песни, хора, ръченици. Домини-
ращото досега неосъзнавано възприемане на музика с жанров характер по 
двигателен път отстъпва място на по-осмислено отношение към нейните ха-
рактерни особености. Децата се научават да разпознават, да различават, като 
сравняват и разграничават марш от хоро и приспивна песен, опирайки се на 
натрупаните досега музикално-слухови представи и знания за музиката. Учат 
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се да разбират все повече значимостта на елементите на музиката като сред-
ство за предаване на емоционално съдържание, на преживяване. Уменията им 
да ги забелязват и определят, като ги свързват със съдържанието и характера 
на музикалната творба, значително нарастват (темпо – бавно, умерено, бързо; 
динамика – тихо, силно и динамични нюанси; характер – спокоен, весел, бо-
дър, тъжен и т.н.). Продължава работата за развитие на музикалната памет 
чрез познаване и назоваване на отдавна слушани инструментални пиеси или 
песни – последните само по мелодията или по начален откъс. Пеенето заема 
основно място при музикално-възпитателната работа и в трета група. Разви-
тието на детския глас и изграждането на изпълнителски певчески и хорови 
умения е един продължителен процес – необходима предпоставка за емоцио-
нално и изразително изпълнение на песенния репертоар. Натрупаният в пре-
дишните групи опит е предпоставка за творчески проявления, които се изра-
зяват в движения по собствен замисъл при музика с подчертан танцов харак-
тер, в по-самостоятелното предаване на образите в сюжетните музикални иг-
ри, в изразителността на движенията при танцовите и хорови стъпки. Децата 
се учат по-самостоятелно да съгласуват движенията си с темпото и силата на 
музиката, с промените в мелодията и метроритъма, с началото и края на твор-
бата или музикалната фраза, с характера и жанра на музикалното произведе-
ние. Нараства значението и на метроритмичните упражнения. Свързването на 
музикалния метроритъм с разнообразни движения (пляскане, махане с ръка, 
ходене и др.) и в тази възраст е основен път за изграждане на метроритмично 
чувство. „В системата на музикалното възпитание на децата от ранна и пред-
училищна възраст музикално-ритмичната дейност е един от основните ком-
поненти. Тя е музикално-изпълнителска дейност, в условията, на която се 
осъществява музикалното възпитание, обучение и развитие.“ (Атанасова-
Вукова, 2019: 248). Широко приложение при музикално-възпитателната рабо-
та в трета възрастова група намират музикално-дидактичните игри, които 
заострят вниманието на децата към някои качества на музиката и развиват 
определени музикални способности. 

Психофизическото развитие на децата в четвърта възрастова група и нат-
рупаният системно в предишните групи музикален опит създават възможнос-
ти за разгръщане на една по-богата и разнообразна музикално-възпитателна 
работа както по отношение на музикалния материал и познавателните задачи, 
така и по отношение на отделните видове музикална дейност и изискванията 
към децата. Те получават нови знания, но наред с това се затвърждават и при-
добитите вече музикални умения чрез по-сложен и по-богат по съдържание, 
идеи, форма и изразни средства музикален материал. Укрепва интересът към 
музиката, възпитава се естетическо отношение към заобикалящата действи-
телност, към обществените явления, към произведенията на изкуството. 

В четвърта група методите на обучение се съчетават с нови, по-разнооб-
разни и специфични за тази възраст форми на работа. Те водят до по-анали-
тично и диференцирано възприемане на музиката и до по-съзнателно изпъл-
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нение, като с това доближават музикалното възпитание в детската градина до 
обучението по музика в първи клас. 

Разширява се кръгът от понятия за определяне характера на музиката в 
изпълнявани и слушани музикални творби (нежна, тъжна, игрива, танцувална 
и др.). Обогатяват се и тембровите впечатления на децата, като се запознават 
с някои нови за тях инструменти (китара, тамбура) – външен вид, начин на 
свирене, звучност и приложение.  

В четвърта група работата за формиране и развитие на певческите и хоро-
ви умения също се разширява значително. Прилагат се разнообразни форми 
на упражнение както при разпяването, така и в процеса на затвърдяване на 
песенния материал, чрез които вниманието на децата се насочва към по-пра-
вилно певческо звукообразуване, към по-голяма лекота и точност на възпро-
извеждане на мелодията и ритъма на песните, към по-активна артикулация на 
гласообразуващите органи, към по-ясна дикция и др. В тази възрастова група 
на детската градина се обръща по-голямо внимание на творческите изяви на 
децата във връзка с движенията. Те се проявяват в пресъздаването на образи-
те в сюжетните музикални игри, в двигателните реакции на децата в съответ-
ствие със съдържанието на песните и пиесите, артистичното изпълнение на 
танцовите фигури и стъпки, в интересните хрумвания при движенията по 
собствен замисъл. „Чрез съдържанието по образователни ядра Възприемане, 
Възпроизвеждане, Музика и игра и Елементи на музикалната изразност се 
постига развитие на музикално-изпълнителски умения и умения за слушане 
на музика, насърчаване на спонтанната детска артистичност, както и стиму-
лиране на интереса и желанието на децата да пеят, да слушат музика, да ѝ се 
радват и да я преживяват. Най-важната задача на педагога е да активизира и 
развива постоянно не някакви умения за възпроизвеждане на факти, а освобо-
деното от задръжки мислене на децата. Мислене, което особено в детската 
възраст се свързва с фантазията и въображението.“ (Наредба № 5 от 
03.06.2016 г. за предучилищното образование – https://www.mon.bg/bg/59) 
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ABSTRACT: This report discusses some theoretical and applied aspects of the 
problem of child aggression and ways to form assertive behavior among students in 
third and fourth grade. The thesis that is advocated in this report is that assertive 
behavior can be formed by creating an appropriate educational environment. This is a 
long and difficult process that requires a unified focus of conscious thought and action 
by the child and leads to self-actualization and growth of the child's personality. Once 
learned, it becomes its enduring characteristic and enables it to make independent 
decisions, through independent thinking, turning to personal experience, accurate 
judgment, initiative, ingenuity, personal discipline, and cooperation. 
 
Key words: aggressive behavior, assertive behavior, integrated thematic learning 
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В настоящата статия се разглеждат някои теоритико-приложни аспекти на 

проблема за детската агресия и начините за формиране на асертивно поведе-
ние сред учениците в трети четвърти клас. Тезата, която се застъпва в него е, 
че асертивното поведение може да бъде формирано при създаване на подхо-
дяща образователна среда. Това е дълъг и труден процес, който изисква уни-
фицирано фокусиране на съзнателната мисъл и действия от детето и води до 
самоактуализиране и израстване на детската личност. Веднъж научено, то 
става нейна трайна характеристика и й дава възможност да взема самостоя-
телни решения, чрез  независимо мислене, обръщане към личния опит, точна 
преценка, инициатива, изобретателност, лична дисциплина и сътрудничество.  

Основните понятия в настоящата статия: агресивно поведение, асертивно 
поведение, интегрирано-тематично учене чрез включване в практически дей-
ности са част от дисертационния ми труд на тема „Трансформация на агре-
сивнотo поведение в асертивно поведение чрез създаване на вълшебни при-
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казки при ученици от начален етап на обучение (3-4 клас) и в него са подроб-
но проучени и интерпретирани.  

Коректната употреба на понятията в сферата на човешката агресия пред-
полага изясняване на техните особености. Приема се, че съществува фина 
разлика между агресия, агресивност и агресивно поведение, която се свежда 
до многозначност на определянето на понятието агресия, тъй като във всеки-
дневния език терминът се използва в най-различни значения.[4] 

В психологията, както във всяка друга наука няма еднозначно определе-
ние на  агресивността. Това към което се придържане в настоящия доклад е: 
„агресивността е специфична форма на поведение, което се изразява в де-
монстрация на неприязън, а понякога и на груба сила спрямо другиго, с наме-
рение да му причини вреда, болка.“ [8,с.277] 

Агресията и агресивното поведение може да е оръжие, което да се из-
ползва за градивни цели (затова съществуват понятия като борбеност, свръх 
амбициозност и други), но в същото време може да унищожи всичко – както 
обектите на агресивното поведение, така и субекта на агресивно действие. Тя 
е инстинкт за самосъхранение, целеустременост в преследване на целите, 
поставени от личността пред самата нея. Интересът на социалните психолози 
към проблема за агресията се заражда през 1939 г., когато групата на Йеил, 
както често наричат учените от Йейлският университет на САЩ (Йоан 
Долард, Леонард Дуб, Нийл Милър, Хобърт Маурер и Робърт Сиърс) публи-
кува своята монография „Фрустрация и агресия“. Тази работа е замислена ка-
то синтез на идеите в психоанализата и традицията на Кларк Хъл в бихейвио-
ризма; тя поражда много спорове и още повече емпирични изследвания. Съ-
ществуват три групи теории за агресията [5, с. 26-28]: 

o Агресията като инстинкт (Конрад Лоренц, Робърт Ардри и Дезмънд 
Морис) 

Агресията произтича главно от вроден инстинкт за борба. Агресивната 
енергия спонтанно и непрекъснато се генерира в човека, при това с постоянна 
скорост. С течение на времето агресивната енергия се акумулира и колкото 
повече се е натрупала, толкова по-слаб стимул е необходим за нейното за-
действане или освобождаване в открито агресивно поведение.  

o Агресията като нагон (драйв) (Леонард Бърковиц, Сеймур Фешбах) 
[6, с.68] 

Леонард Бърковиц смята, че стимули, които са редовно асоциирани с аг-
ресията, могат постепенно да придобият способността да предизвикват агре-
сивни действия у предварително провокирани хора. Според него фрустрация-
та предизвиква гняв, който сам по себе си не води до открита агресия, а към 
готовност или нагласа да се реагира агресивно. Фактическата открита агресия 
няма да се появи, освен ако не присъстват подходящите релевантни на агре-
сията знаци. Знаците са обикновено стимули (хора, места, предмети и т.н.), 
свързани с настоящи или предишни провокатори на гнева.  
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o Агресията като социално учене (Алберт Бандура).  
Теорията на научаването на Бандура представя най-всеобхватната теория 

или начин на мислене за човешката агресия от позициите на социалното уче-
не [2]. Той издига тезата, че агресивното поведение може да се учи по същия 
начин, както и всяко друго поведение – чрез условните връзки на подкрепле-
нието и наказанието.  

Така наблюдаваното поведение бързо става част от поведенческият репер-
тоар на човека, превръща се в агресивен сценарий. В зависимост от опита и 
от индивидуалната история на социалното научаване и от свойствата на  сти-
мулната ситуация една подбуда може да води до зависимост, бягство, кон-
структивно справяне с проблема или агресия [2, с.48-57]   

Отговорните за агресията процеси са по същество идентични на процеси-
те, релевантни на ученето, изпълнението и поддържането на повечето форми 
на открито поведение. Най-голямото ударение при придобиването на агресия-
та се поставя върху процеса на съпреживяване. Това учене, чрез наблюдение 
се счита като произтичащо от три типа моделиращи влияния: семейни, суб-
културни и символни.  

Позовавайки се на Теорията на Алберт Бандура за агресивността, като со-
циално учене повече от двадесет години създаваме политики за алтернатива 
на агресивното поведение сред подрастващите в училището, което ръководя 
от 2000- та година насам първо, като зам. директор, а от 2009 година като ди-
ректор на СУ „Димитър Талев“ град Добрич. Създадохме цялостна система за 
превенция и противодействие на агресивните прояви в училище и смея да 
твърдя, че тя дава своите положителни резултати в поведението, израстване-
то и реализацията на нашите талевски възпитаници. 

Агресията е инструмент за постигане на власт и себеутвърждаване. Хора-
та се раждат с агресивен нагон, а средата е тази, която трябва да ни научи да 
го управляваме и контролираме. Родителите са значимите хора в живота на 
едно дете и са базисен модел за подражание. Когато има лошо родителстване, 
детето няма как да има друг модел на подражание, освен този на който е сви-
детел. 

Становището, около което се обединяваме е, че децата не са единствените 
отговорни за своята агресия и агресивно поведение и, че тежестта се пада на 
възрастните. За съжаление няма „Училище за родители“ и често ставайки та-
кива ние се оказваме неподготвени за тази, толкова важна и благородна роля. 
Грешките, които допускаме се оказват необратими и непредсказуеми. Ето за-
що възпитанието на децата трябва да започне от родителите и семейството. 

Но какво е съвременното семейство? То е резултат от всичко онова, което 
се случва във всички сфери на обществено-икономическият ни живот. Забър-
зани в своето ежедневие родителите отделят твърде малко време да общуват 
с децата си и разговорите се заключват в това дали са нахранени и от какво 
имат нужда, но само в смисъла на материално удовлетворяване на потребнос-
тите им. Икономическата криза и безработицата принуди много семейства да 
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живеят разделени, да пътуват и да не се виждат често. Възпитавани в едни ус-
ловия, а принудени да живеят в нови икономически реалности много възраст-
ни не успяха да се адаптират. Нивото на стрес и съотношението на положи-
телни и отрицателни моменти в отношенията в семейството влияят на проце-
са на научаване на агресията. Децата, независимо от вродените черти на ха-
рактера си, копират поведението на възрастните около себе си, наблюдават и 
имитират начина, по който родителите им овладяват гнева и раздразнението 
си. Днес децата неизбежно са подложени на влиянието на различните медии. 
Моделите на поведение, които виждат по телевизията (понякога дори в дет-
ските предавания), нерядко показват решаване на проблем чрез физическо на-
силие.  

С изправянето на човечеството пред COVID19 реалността и всички мерки 
за безопасност, които следвахме, започахме да ставаме свидетели на процеси 
и явления в обществото с непредсказуеми последствия, както върху възраст-
ните, така и върху детското поведение, което е не само агресивно, но и авто-
агресивно. Преминаването на образователната ни система на електронно обу-
чение, социалната изолация, липсата на двигателна активност и приятелско 
общуване между децата са част от предпоставките за новите проявления на 
агресивност. Формите на агресивно поведение се отличават, както в подбуди-
те, така и в особеностите на самото поведение. Обикновено те имат различни 
рискови фактори и протичане. Как едно дете ще изрази агресията си, зависи 
от възрастта и пола му. Така например от моята педагогическа практика и 
наблюденията, които имам момчетата от прогимназиален и гимназиален етап 
на обучение по-често прибягват към открита и физическа, а момичетата – към 
индиректна и вербална агресия. За децата от начален етап на обучение в ем-
перичното изследване, което проведох в дисертационния ми труд резултатите 
показаха, че децата от трети и четвърти клас нямат коренно различие както 
във възрастта, така и в половете. Това е една сравнително хомогенна по 
своята същност възрастова група, която беше обект на моите изследователски 
търсения. Агресивните прояви бяха сходни и преобладаваха в спектъра на 
вербалната агресия изразена в недоволство, ревност и завист. Като методи на 
изследване бяха използвани Наблюдение с протокол, Въпросникът за агре-
сивност на Бъс-Пери, адаптиран за деца и Тест за асертивност на Дж.Тиндал 
адаптиран от сдружение „Съветите на училищните психолози“. 

 Напоследък ставаме свидетели на все по-чести прояви на кибер агресив-
ност в социалните мрежи, която по своята форма е вид индиректна вербална 
агресия, но с много по-големи щети, поради своя обхват на разпространение 
и въздействие. Разпространението на слухове и лъжи, с цел да се навреди на 
някого придобива популярност в детските среди и за най-голямо съжаление 
се снижава възрастовата граница на извършителите.  

Електронно обучение в отдалечена среда даде шанс в пандемичните усло-
вия все пак да се провежда образователен процес, но за съжаление създаде и 
условия за неочаквани реакции и агресивни поведенчески модели разиграва-
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ни във виртуалната класна стая, чрез словесни кибер битки. Изразните сред-
ства са цветущи обиди, украсени със злоупотреба на лични снимки свалени 
от профилите в социалните мрежи, дообработени със средствата на информа-
ционните технологии и пуснати за унижение и забавление за сметка на жерт-
вата. Тези нови проявления на модерна агресия трябва да се потушават своев-
ременно, за да не придобият неуправлявани размери. В нашето училище има 
създадена система за противодействие и моментална реакция и всеки, който е 
дръзнал да си позволи подобно деяние се включва в процедура от мерки и 
дейности за осъзнаване на простъпката и недопускане на повторна такава. [9, 
с. 89] 

Асертивността е едно от най-важните социални умения в съвременния 
свят и създаването на работещи модели за формирането му става все по-акту-
ално и наложително. Това е умение, което изисква достатъчно информация и  
време, за да бъде усвоено и приложено на практика от съвременният човек 
във всички сфери на живота. Това е и една от основните задачи, които си 
поставяме в дисертационния труд за създаване на работещ и ефективен модел 
за трансформация на агресивно поведение в асертивно. Асертивността е част 
от цялата палитра на емоционалната интелигентност и прави комуникацията 
между хората по-ефективна. Тя е умението да представяме спокойно и ува-
жително позицията и идеите си във всички сфери на живота си, подпомага 
управлението на конфликти, подобрява самооценката и има отношение към 
доброто психично здраве и благополучие. Понятието асертивност, както вся-
ко понятие в психологията няма еднозначно определение, но във всички съ-
ществуващи има множество близки описания, които определят асертивност-
та, като „съвкупност от умения, вярвания, нагласи и поведения, които способ-
стват автентичното изразяване и взаимодействие на личността пред себе си и 
пред света.“[12]  

Началото на експерименталното изучаване на този психичен феномен е 
свързано с клиничната практика, в чиято сфера работят психолозите Андрю 
Солтър, Джеймс Уолп, Арнолд Лазаръс, Арън Бек, Артър Фрийман, Рита и 
Рюдгер Улрих и др. За пръв път концепцията за асертивност се появява в тру-
довете на американския психолог Андрю Солтър, който комбинира ключови-
те разпоредби на хуманистичната психология и говори за асертивно обуче-
ние. През 1949 г. той публикува книга озаглавена „Кондиционирана рефлек-
торна терапия“[10], в която се описват негативните ефекти от емоционално-
то обуславяне при липсата на асертивност. В работата си той представя модел 
с различни процедури за справяне в различни противоречиви ситуации и спо-
собността на личността да изразява своите емоции (възбуждаща личност) и 
(инхибираща личност) по начин, в който тя ясно очертава своите лични гра-
ници и зачита личните граници на другите участници в създадената ситуация. 
Формирането на асертивно поведение е процес, който изисква от отделната 
личност да преразгледа доколко личното й поведение изразява собствените й 
склонности и доколко това се налага от някой друг от близкото или далеч-
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ното й обкръжение. В този процес е необходимо да се осъзнае факта, че всеки 
сам е отговорен за действията и постъпките си и ако не е доволен от живота 
си, тогава той трябва да се коригира. Често се случва човек да попадне в си-
туации чужди за него, като нагласи и ценности, от които да не може да излезе 
и страда от това. Ключовите моменти на обучението по асертивност включ-
ват замяна на негодни нагласи с нови. Като автор на термина асертивност се 
счита  Джоузеф Уолп, основавайки концепцията си върху работата на Андрю 
Солтър. Джоузеф Уолп за първи път използва термина в книгата си „Взаимна 
инхибиторна психотерапия“ през 1958 г. [10], в която помества своята теория 
за обучение, наречена „Реципрочно инхибиране“. „Реципрочното поведение е 
поведение, което се конкурира помежду си. Ако една ситуация предизвика 
определен отговор, въведеният нов стимул може да предизвика различен от-
говор, а старата реакция може да бъде отслабена. Тъй като субектът все пове-
че реагира по алтернативен начин, възниква ново обучение и старото поведе-
ние постепенно изчезва напълно.“ [11]   

Асертивното поведение е ефективно при всяко взаимодействие. То може 
да бъде формирано, чрез различни методи и техники и може да улесни  създа-
ването на  близки взаимоотношения с хората от обкръжението, както и  по-
успешна  комуникация с авторитети. Веднъж научено асертивното поведение 
и  редовното използване на подходите с увереност, настойчивост, откритост, 
уважение и честност към авторитети, от чието решение зависи постигането 
на значими цели, то шансовете за успех се увеличават. Хората, които подкре-
пят тази психологическа концепция, следват определени постулати, които 
Мануел Смит (американски психотерапевт) формулира в своята книга „Обу-
чение на самоувереност“. Асертивното поведение може да бъде объркано  с  
агресивно или пасивно поведение, основано на отношения. В дисертационния 
труд даваме някои индикатори, които могат да ни помогнат да се разграничи 
асертивното от агресивно и пасивно проявление на личността. В комуника-
цията съществуват четири основни поведенчески стила: асертивен, агреси-
вен, пасивен, пасивно-агресивен. Заставаме зад тезата, че проявленията на  
асертивното поведение до голяма степен се обуславят от личностната само-
оценка, която е активен фактор в детерминиране на дейността и поведението 
на човека. В процеса на формирането на съзнанието се формира и самосъзна-
нието, т.е. осъзнавайки своята социална среда, личността осъзнава и самата 
себе си. 

Самосъзнанието е особена форма на съзнанието, чийто обект е собствена-
та личност като субект на дейността. То е насоченост към собствените дейст-
вия, чувства, мисли, поведение, към собствената обществена позиция. Само-
познанието е знание за самия себе си. Особено значение има емоционално-
ценностното отношение към себе си, което е специфично образование на 
самосъзнанието. Човек става субект на дейността, когато осъзнае отношения-
та си към действителността, като отношения към самия себе си. Най-ясно са-
мосъзнанието се проявява в самооценката, т.е. способността на човека на ос-
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новата на собствените си представи за самия себе си, за своите възможности, 
успехи и неуспехи, за качествата които притежава, за отношението на въз-
растните и връстниците към него да отчита точно и ясно мотивите на поведе-
ние и резултатите от дейността си. Тя е динaмично образувание на психиката 
и нейното съдържание се определя от специфичните условия на индивидуал-
ното развитие на личността [6, с.89]  

Адекватната самооценка представлява необходима предпоставка за пра-
вилна ориентация в обществените взаимоотношения. Това е нещото, към кое-
то трябва да се научат хората още от най-ранна възраст докато изграждат 
убежденията за себе си на базата на личния опит и на одобрението или неодо-
брението на околните. Самооценъчните процеси оформят параметрите на 
взаимоотношенията между детето и обкръжаващия го свят, допринасят за 
развитието на неговата компетентност и гарантират качеството на изпълнява-
ните от него дейности [6, с. 95]. Самооценката е свързана с формирането на 
определено ниво на претенции, отразяващи стремежа към определена степен 
на постижения в различни области на човешкия живот. Уйлям Джеймс пред-
лага формула за определяне на самооценката, според която тя е в правопро-
порционална зависимост от успехите и обратно пропорционална от претен-
циите на личността. Според тази формула пътят за повишаване на самооцен-
ката се изразява в увеличаване на успехите и намаляване на претенциите на 
личността [6, с.95] Колкото повече една личност се чувства реализирана, пъл-
ноценна и удовлетворена, толкова тя има адекватна самооценка. Ако обаче с 
повишаването на успехите расте и равнището на претенциите, самооценката 
остава една и съща. 

Считаме, че умението за саморегулация представлява важно психологи-
ческо условие за реализирането на процеса на самоусъвършенстване и лежи в 
основата на трайните проявления на асертивно поведение. Саморегулацията 
включва анализ на собствените възможности и готовност за правилно въз-
приемане на изискванията на другите хора, планиране и анализ на ситуация-
та, в която трябва да се действа във връзка с реализацията на тези изисквания. 

Мощен стимул и условие за самоусъвършенстване представляват худо-
жествената литература и изкуството във всички негови направления. Чрез си-
лата на яркостта на художествените образи в литературата и изкуството се 
оказва действено влияние върху съзнанието на читателите, реципиентите. 
Произведенията на изкуството и литературата дават не само знания, но и по-
раждат мисли и чувства, които стимулират въображението, мобилизират во-
лята за действие, за саморегулация. [7,с.63-70] За Карл Роджърс самосъзна-
нието е ключово понятие за личността, Резултат от самосъзнанието е приема-
нето на себе си, но и вяра в себе си, способността да се направи правилен из-
бор по отношение на самия себе си. 

Тези препоръки са взаимствани и внедрени в СУ „Димитър Талев“ град 
Добрич при прилагането на иновативният модел  на „Интегрирано тематично 
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учене, чрез включване в комплексни дейности“ и най-вече във въведената до-
пълнителна факултативна форма за учениците от 2 до 10 клас „Драма и граж-
данско образование“. От няколко години в училището ефективно действа 
Център за личностно развитие, в който  с всички ученици от 1 до 12 клас се 
провеждат тематични тренинги и позитивни инициативи, дарителски и тема-
тични кампании. Той е важно звено от цялостната система за превенция и 
противодействие на агресивното поведение в училище. Независимо към коя 
възраст са насочени дейностите на Центъра те имат обединяваща цел – фор-
миране на пълноценна детска личност, с адекватна оценъчна система, която 
лежи в основата на асертивното поведение. Темите така са подбрани, че по 
достъпен начин да формират поведение различно от агресивните модели. 
Дейността е насочена към въвеждането на тренинги по социални умения и е 
ефективна стратегия и добра практика за повишаване личната самооценка на 
учениците, тяхната самоувереност и самочувствие. Дейностите за разгръщане 
на комуникативните умения, възможностите за разрешаване на конфликтите 
и мотивацията за личностно израстване и самоусъвършенстване са невъзмож-
ни без наличието на способности за адекватно самооценяване. Това го пости-
гаме с периодични изследвания на учениците, за да открием стъпките в тях-
ното развитие и ако е нужно да съставим индивидуална програма за въздейст-
вие и промяна. 

В училището са създадени множество добри практики за формиране на 
личностни модели на поведение чрез решаване на казуси, драматизиране и 
инсцениране на житейски и литературни сценарии и творби. В основата на 
част от тях стоят творчески инструменти за формиране на асертивно поведе-
ние и създаване на трайни поведенчески модели у учениците и утвърждаване-
то му, като алтернатива на детската агресия. Работата в този Център за лич-
ностно развитие има за цел да предпази децата от агресивни прояви и да им 
покаже работещи техники за справяне с гнева и враждебността. Има създаде-
ни множество тренинги за формиране на адекватна личностна самооценка, 
като важна част от състава на асертивното поведение. Заставаме зад тезата, че 
учениците, които са наясно със своите възможности и са уверени в себе си са 
по-малко склонни към агресивност, независимо от ситуациите, в които участ-
ват. Често пъти сме ставали свидетели на случаи, в които наши ученици са 
били активни медиатори в конфликтни ситуации с техни връстници от други 
училища и са предотвратявали конфликти с неясен изход. 

Неадекватната  самооценка било то занижена или завишена е фактор за 
агресивно поведение. Чувството на неоцененост, на отхвърленост или прека-
лената разглезеност и липса на критерии за добро поведение кара децата да 
извършват действия, с които да предизвикат вниманието на значимите въз-
растни, както в семейството, така и в училище.  

Децата черпят знания за моделите на агресивно поведение от три основни 
източници. Вероятно агресивното поведение на децата зависи от това, 
сблъскват ли се те с проявя на агресия у дома. Липсата на самочувствие не е 
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непременно свързана с липсата на способности, а по-скоро с нереалистични 
очаквания и стандарти. Здравословното самочувствие не зависи само от успе-
ха, защото всеки човек преживява неуспехи и винаги има някой, който се 
справя по-добре в нещо. Когато има балансирано и положително самочувст-
вие, хората се харесва и приемат такива, каквито са. При неуспех, изкривена-
та потребност от изява и превъзходство може да доведе до разрушителни 
емоции. Тъгата може да се превърне в депресия, а здравословният гняв от 
стимул за развитие може да стане разрушителна сила. Ниското самоуважение 
при децата е свързано с физически наказания и липса на засвидетелстване на 
обич от страна на родителите. Децата с ниско самочувствие разчитат на стра-
тегии за справяне, които са контрапродуктивни, например тормоз, протести, 
измами, бягства, манипулации и т.н. Положителната самооценка предпазва 
децата от психичен дисстрес и им дава възможност да се справят с трудни 
житейски ситуации фактор за уверено поведение. За да се изгради положи-
телна самооценка могат да се използват различни техники. 

o да се акцентира върху позитивния житейски опит, за да се възстано-
вят собствените ресурси на детето за справяне в критични ситуации; 

o децата не трябва да бъдат постоянно под натиск да вършатвсе повече 
дейности и при това по-добре; 

o не е достатъчно възрастните да казват, че обичат детето – то трябва да 
се чувства обичано. Има голяма разлика между това, да те обичат и да 
се чувстваш обичан; 

o децата не трябва просто да са приемани такива каквито са, но и да бъ-
дат ценени такива каквито са; 

o децата трябва да се научат да възприемат чувствата си, да бъдат оку-
ражавани от възрастните. Те трябва да се чувстват специални, само 
защото съществуват. Ако позитивността засилва самооценката, обич-
та я храни. 

В педагогическата практика формирането на адекватната самооценка се 
приема за психологическо условие за реализиране на процеса самовъзпита-
ние. Формирайки се в учебната дейност и в процеса на общуването самооцен-
ката може да стане устойчиво свойство на личността на ученика и благо-
приятна психологическа предпоставка за развитието на самовъзпитанието. 
Адекватната устойчива самооценка слага позитивен отпечатък върху всички 
страни от живота и личността на децата. Тя е важен психологически източник 
за уверено и уважително отношение към себе си и другите, а това лежи в ос-
новата на асертивното поведение. 

Генералната цел на всяка образователна система е да създаде образовател‐
ни политики и програми, които да гарантират израстването личността на под‐
растващите не само като добре образовани, но и добре възпитани, емоционал‐
но стабилни и притежаващи умения за живот социума. Формирането на уче‐
никовата личност е труден, многообразен и продължителен процес,  изпълнен 
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с предизвикателства, като едно от тях е агресивното поведениеи неговите 
проявления в детското обкръжение. Водени от желанието да  променим съв‐
ременните тенденции на увеличване броя на агресивните прояви в училище и 
снижаване възрастта на извършителите им, както и да противодействаме с 
положителни поведенчески модели, създадохме „модел“ с включени подходя-
щи методически подходи и инструменти за изграждане на асертивно поведе-
ние, като алтернатива на детската агресия.  

Изводът до който достигнахме от направеното изследване е, че „моделът“ 
носи потенциал и способства за промяна в нагласите и поведението на учени-
ците към консенсусни действия и сътрудничество, към търсене на взаимно-
приемливи решения основани на зачитане правата и отговорностите на всич-
ки участници в възникващите ситуации. Запленени от постъпките на положи-
телните герои в създадените от тях приказки те до голяма степен искат да 
приличат на тях – да бъдат добри и да вършат добри дела за всички. Създаде-
ните приказки носят послания за бъдещето на човечеството, в което ще цари 
разбирателство между хората – без насилие, болести и войни. Прилагането в 
практиката на предложените способи ще спомогне за изграждането и форми-
рането на успяващи и удовлетворени от постиженията си личности. Авторо-
вото виждане по този въпрос, е че колкото повече възможности за положи-
телна изява имат децата от тази възраст, толкова по-стабилни и уверени из-
растват те. Колкото една личност е по-самоуверена, толкова повече се увели-
чават шансовете й за себереализация, а тя зависи от редовното практикуване 
на асертивно поведение. Считаме, че е наложително в образователната ни 
система да се застъпят все повече добри практики за формиране на асертивно 
поведение още от най-малка училищна възраст, само по този начин общест-
вото ни ще се придвижи напред, като се освободи от вековните ни модели на-
саждани от нашите прадеди на пасивност, нежелание открито и честно да 
споделят мнението си, а когато вече нещата излязат извън контрол да се стига 
до конфликти и разцепление между хората.  

Имаме  основание да  твърдим, че са се намалили агресивните прояви и са 
се повишила  асертивните прояви  на участниците  в изследването.  

 Направеният литературен преглед установи, че проблематиката, свързана 
с  агресивното поведение не е нова, но формирането на асертивно поведение 
е територия, която очаква своето опознаване и развитие в българското обра-
зование. Елементи на това поведение са познати, но като цяло асертивното 
поведение тепърва предстои да се изучава и прилага. В този аспект настоя-
щият дисертационен труд може да се нарече пионер в създаването на добри 
практики за формиране на това толкова важно поведение необходимо за чо-
векът на бъдещето – личности готови да отстояват своите възгледи и позиции 
без да накърняват чуждите. Знанията и опита, свързани с всичко казано до се-
га подлежат на бъдещо усъвършенстване в учебна среда. Внесената термино-
логична яснота позволява да се отграничат понятията агресивност  и асертив- 
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ност от сходни понятия. Разработването и прилагането на „Модел за транс-
формация на агресивно поведение в асертивно поведение, чрез създаване на 
вълшебни приказки“ е подходящ за деца в не само в начален етап на обучеие, 
а и в прогимназиален етап. Приложим е в учебна и извън учебна среда. 
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РЕЗЮМЕ: Статията разглежда способността за преживяване на радост от живо-
та като едно от върховите постижения на световната култура. Субективните 
предпоставки за постигане на жизнерадостна нагласа се осмислят в светлината на 
теорията за „потока“ и разбирането за осъзнато присъствие н момента (mindfulness). 
Акцентира се върху изграждането на проактивната жизнерадостна нагласа у под-
растващите. 
 

Ключови думи: култура, жизнерадост, осъзнато присъствие, поток. 
 
REFERENCE: We discuss the ability to experience the joy of life as one of the main 
achievements of human civilization and culture. Using theoretical construct of 
„mindfulness“ and „flow“ we focus our attention on subjective ingredients of ability to 
be not only mindful, but joyful. As crucial condition for that we point love, creativity 
and freedom.   
 

Kew words: joyfulness, flow, mindfulness, culture.   
 

 
По традиция категорията „култура“ (създаденото от човека) се противо-

поставя на това, което съществува естествено в природата (natura). Същест-
вуват различни определения за това какво точно включва човешката култура. 
Със сигурност тя няма как да се отдели от натрупания през хилядолетията 
опит във всяка сфера на човешкото битие, от познанията за света и уменията 
ни да оцеляваме и да се развиваме в него. Културата е неотделима и от проце-
са на нейното предаване и трансформиране през поколенията благодарение 
на образованието, семейните и социалните традиции, изкуствата и цялостния 
социален регламент за функциониране на различните институции и структу-
ри в обществото. 

Напоследък все по-често си задаваме въпроса – кои са ключовите компо-
ненти в съвременната ни култура? Кое е това, което в най-голяма степен ни 
прави хора?  

Основание да се питаме точно това е безспорният факт, че шеметният 
напредък на науката и електронните технологии през последните десетилетия 
с нищо не допринася да ставаме по-човечни, нито пък да живеем като братя 
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на тази Земя. В моменти, когато надвисналата опасност от световна война съ-
бужда заспали първични импулси като страх, алчност, агресия и надменност, 
усещаме колко крехка е хуманната аура на любовта, състраданието, разбира-
телството и сътрудничеството, а именно те ни правят наистина хора. Без за-
пазване и развитие на тези ценности, цялата ни човешка култура губи своя 
смисъл и е способна да се самоунищожи. 

Печално е, че точно днес някои дейци на културата започнаха да чертаят 
странни разделителни линии, аргументирайки се с невнятни заклинания ка-
то „културни кодове“, които следва да оправдаят новите геополитическите 
разломи. На прага на ново разделение, което усилено ни се натрапва, си стру-
ва да се обърнем към ценностите на Хуманизма, за да намерим общовалидния 
човешки код, който няма да позволи нова културна конфронтация, подобна 
на тази от времето на Студената война, за която някои от нас все още имат 
спомен. 

Радостта от живота, благополучието, благоденствието са все понятия, 
описващи това усещане за спокойствие, сигурност и откритост към света и 
към другия, без които е трудно да си представим цивилизования живот. Но 
именно радостта е тази емоция, която ни дава усещане за свързаност и опти-
мизъм, за съпричастност и отдаденост към общото ни благо. Може да изброим 
поне няколко основания за това: 

1. Радостта е обединяващата човешка емоция, която спонтанно възниква 
когато сме в мир и хармония със себе си и със света около нас. Когато сме 
здрави и успешни в начинанията си. Когато действията ни са ефективни и 
осигуряват реалното ни оцеляване и развитие. Когато сме пълноценно свърза-
ни с хората около нас и това ни дава чувство за сигурност, спокойствие и 
лична значимост. Когато имаме усещането, че може да определяме съдбата 
си и живота ни изглежда благополучно предвидим и оптимистичен. 

2. За разлика от по-елементарното епикурейско разбиране на радостта 
като удоволствие от житейските наслади, едно по-задълбочено разбиране на 
радостта от живота включва и древногръцката „еодаймония“ – смислен жи-
вот, който постигаме, когато сме отдадени на общозначима кауза в името на 
общото добруване. 

3. Дълбоката способност да се радваме на живота е неразривно свързана с 
възможността да откриваме смисъл в него и да се чувстваме значими от то-
ва, което може да направим не само за себе си, но и за другите.  Достигането 
до тази висша способност не е лесно. То предполага себепознание и самоусъ-
вършенстване, придобиване на компетентности и опит, познание за света и уме-
ния да се свързваме пълноценно с другите хора, с всичко, което ни обкръжава.  

Повод да се замисля за това по какво може да се разпознае истински 
културния, образования, цивилизования човек бяха абитуриентските 
празненствата на площад „Св. Александър Невски“ в София тази година. 
Наблюдавах красивите млади хора, изправени пред прага на „зрелия живот“ и 
се опитвах да открия какво им е дала образователната ни система, какво сме 
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им дали и ние, родителите като „култура“.  Кой знае защо ми хрумна, че спо-
собността им да се радват дълбоко и пълно в този изключителен момент от 
живота, би могъл да е важен знак. 

Търсех радостта и я отривах в най-невероятни проявления. Дадох си смет-
ка колко неподготвени са не само тези млади хора, но и ние самите за това да 
изразяваме и споделяме радостта си. Колко беден е спектърът ни от изразни 
възможности извън пищните трапези, оглушителните фойерверки и алкохол-
ното опиянение.   

Аскетичната християнска традиция, травматичният исторически опит и 
заучената безпомощност, в която ни поставят днешните нагласи, че сме мал-
ки и зависими, сякаш блокират мощната витална енергия на радостта от жи-
вота, която е най-спонтанният израз на факта, че сме живи. Ако не сме спо-
собни да се радваме, ние не сме свободни, не сме разкрили дълбините на ду-
шата си за обич, не сме отприщили напълно творческия си потенциал.   

Какво е необходимо за да освободим духа си от всичко, което го ско-
вава и потиска способността ни да се радваме на живота? 

Съвременната неврофизиология възприема радостта като естествено 
състояние, при което от една страна отсъстват сигнали за налична заплаха, а 
от друга – активно са включени биологичните „системите за самовъзнаграж-
дение“, които ни информират, че изпълняваме „предначертаната мисия“. Ня-
кои автори като Csikszentmihalyi, M. (1990) наричат това състояние „поток“. 
Според него ние сме в поток, когато заниманието ни провокира да покажем и 
развиваме своя потенциал без да надхвърля драстично способността ни за адек-
ватен отговор. Ако задачата надвишава възможностите ни – ние сме тревожни. 
Когато обаче тя е под тях – ние ставаме апатични и отегчени. Истинската ра-
дост е свързана с активно позитивно мобилизиране на вътрешната ни енергия и 
с възможност да споделяме това преживяване със значимите за нас хора.  

Пребиваването в състояние на поток е определящо за качеството ни на 
живот. А то според традицията, оставена от Зигмунд Фройд, зависи най-вече 
от отношението ни към другите и отношението ни към работата. В този сми-
съл свързването ни чрез любов, както и творчеството в работата, са основ-
ните източници на автентична радост от живота. И двете възможности изиск-
ват наличие на свобода, тъй като външният натиск и принуда блокират креа-
тивността и способността ни да обичаме. 

Освен с любовта и творчеството, като елемент от състоянието на поток, 
способността ни да се радваме на живота има директна връзка и със способ-
ността ни да присъстваме осъзнато и изцяло отдадени в настоящия миг. 
Това състояние в англоезичната литература се назовава с термина mindfulness.  

Основните пречки да присъстваме максимално осъзнато и отдадено в нас-
тоящия миг са две:  

Първата е склонността ни да потъваме в травмите и болезнените мо-
менти от миналото, които прекомерно ангажират съзнанието ни с чувство за 
вина, безпомощност и самота. Протрахираната скръб и болка от неизбежните 
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загуби, които търпим в живота си, могат трайно да ни лишат от способността 
да се радваме на настоящия миг. По същия начин, нашите мисли и чувства 
могат да бъдат прекомерно фиксирани и върху тревоги, свързани с бъде-
щи събития. Постоянното очакване на апокалиптични развръзки, хронич-
ният страх от предстоящи бедствия буквално ни сковават. Продължителното 
пребиваване в това състояние става стил на живот и неизбежно поражда дис-
стрес. Това е патофизиологичен отговор на организма, при който психичният 
стрес с повишен интензитет или продължителност изчерпва адаптивните въз-
можности на организма и предизвиква деструктивни процеси, свързани с въз-
никването на автоимунни състояния, ендокринни и метаболитни нарушения, 
известни като психосоматични заболявания. 

Очевидно способността ни да се радваме на живота не е само най-спон-
танното и естествено състояние, в което ние сме напълно отворени към света 
и готови да разкрием изцяло своя потенциал за любов и творчество. Радостта 
е осъзнат избор, но и умение целенасочено да погледнем на света и на 
себе си по възможно най-интелигентен, морален и оптимистичен начин. 
Без съмнение способността ни да се радваме на живота се научава и това е 
процес, който се доизгражда през целия ни живот.  

В политически документи от социалистическото ни минало присъстваше 
понятието „изграждане на жизнерадостно отношение към живота“, „жизне-
утвърждаваща позиция“. Днес тези думи сякаш звучат твърде лустросано и 
фалшиво, но в един нов прочит понятието „жизнерадост“ наистина би могло 
да реабилитира своето значение като една от основните цели на образование-
то и културата. 

Защото радостта от живота е неделимо свързана с любовта към живота, с 
отговорността за живота. Жизнерадостният човек е открит към другите и към 
себе си, той е изпълнен с любов, всеотдайност, загриженост и съпричастност. 
Радостният човек е дружелюбен и толерантен, той е готов да сътрудничи и с 
вдъхновение да даде всичко от себе си в името на благородна кауза.  

Противоположността на радостта е тъгата, самотата, отчуждението, егоиз-
мът, омразата. Трудно е да си представим, че човешката култура би могла да 
подържа тези състояния, независимо от популярния израз, че мъдростта е 
тъжна. Всъщност ако се замислим, това че някои ерудирани и високо компе-
тентни хора изпадат понякога в самоизолация и дълбок скептицизъм, съвсем 
не означава, че познанието и опита неизбежно водят до песимизъм. В съгла-
сие с множествената теория за интелигентността, за постигането на чувство 
за благополучие и удовлетвореност от живота, далеч не е достатъчно човек да 
притежава само т.н. математическа интелигентност, измервана с показателя 
IQ. Усещането за щастие и смислен живот е свързано с т.н. емоционална и 
социална интелигентност, които всеки от нас развива през целия си живот.  

И точно това е добрата новина. Никой от нас не се ражда изначално тъ-
жен или весел. Всеки от нас има шанса да се радва на живота. Но радостта от 
живота не е пасивно, съзерцателно състояние. Тя изисква осъзнати, целе-
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насочени и компетентни усилия, упоритост и воля за постигане на цели, кои-
то осигуряват индивидуалното и общото ни добруване. Противно на някои 
наивни „духовни практики“, разбиращи пътя към щастието като пасивно 
постигане на нирвана и екстаз без всякакво усилие, идеята за потока и осъз-
натото присъствие залагат на проактивния елемент, изискващ пълноценна 
междуличностна комуникация, споделяне и взаимодействие при съвместното 
постигане на общозначимите цели.  

Наистина медитативните техники дават изключителна възможност да се 
концентрираме върху преживяванията си и да мобилизираме човешките си 
ресурси. Те ни позволяват да се саморегулираме по най-добрия начин без да 
ставаме зависими от химически агенти. Всеки от нас обаче се намира в непре-
къснато взаимодействие с външния свят и без активна и осъзната позиция в 
това взаимодействие, благополучието ни няма как да се получи единствено 
чрез подреждане на „света вътре в нас“. Подобни практики са популярни в 
аскетичната идеология на някои източни култури, но в съвременната интегра-
тивна култура ефектът им е едностранчив и с тях по-скоро се заобикалят 
реалните предизвикателства или се създава илюзията, че те не съществуват. 
По тази причина пресилената и непоклатима радост в различни просветлени 
общности на религиозни фанатици или привърженици на „позитивното мис-
лене“, е често фалшива и служи за прикриване на подлежащи проблеми, кои-
то скрити няма как да се решат и стават още по-тежки. 

Автентичната радост от живота предполага възможност да понесем и 
превъзмогнем болката, изправяйки се открито пред нея. Много често 
именно загубата и мъката, която тя ни причинява, показва истинската цена на 
нещата от живота ни. Учи ни да ги ценим и да ги пазим, подготвя ни за след-
ващите ни срещи и открития. Жизнерадостната нагласа към света не ни прави 
непрекъснато радостни, но подържа вярата ни, че каквото и да се случи, все 
ще намерим изход. Помага ни да сме упорити в преследването на целите си, 
защото ако нещо не стане по един начин, то ще стане по-друг.  

Много още може да разсъждаваме за това какво в днешната ни култура и 
образование ни учи да се радваме на живота. Струва си непрекъснато да си 
задаваме и въпроси като: Способни ли сме наистина да отворим изцяло съз-
нанието, душата и сърцето си към радостта, която ни носи всеки миг? В със-
тояние ли сме осъзнато и съвместно да създаваме повече такива мигове в жи-
вота си и да ги споделяме с важните за нас хора? Без съмнение обаче, най-
добрият начин да научим децата си да ценят всеки миг от живота е самите 
ние да им дадем личния си пример.   
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АБСТРАКТ: Целта на тази статия е да представи теоретично изследване, свърза-
но с произхода на духовните сетива (по-конкретно вътрешното зрение) и негово-
то предназначение, от гледна точка на библейските тълкувания, позовавайки се 
на някой известни богослови като Свети Августин и Ориген. 
В исторически аспект на християнството, духовните сетива се разглеждат в ня-
колко аспекта, съответстващи на различни философски източници. Духовните се-
тива не са просто метафора, а по-скоро се разглеждат като резултат от активира-
нето на финото тяло, което от своя страна е посредник между душата и чувстви-
телното преходно тяло.  
 

Ключови думи: телесни сетива, вътрешно зрение, Дух, вяра, интуиция 
 
ABSTRACT: The whole of this article is to present the theoretical research related to 
the origin of spiritual networks (in particular inner vision) and its purpose, from the 
point of view of biblical interpretations, referring to some specific theologians such as 
St. Augustine and Origen. 
In the historical aspect of Christianity, spiritual networks are considered in several 
aspects, corresponding to different philosophical sources. Spiritual networks are not 
just a metaphor, but are soon seen as the result of the activation of the subtle body, 
which in turn mediates between the soul and the sensitive former body. 
 

Key words: bodily senses, inner vision, Spirit, faith, intuition 
 

 
1. Корените на разбирането за духовните сетива. 
 

В творчеството на Аврелии Августин се отличава с подчертания акцент 
към саморефлексията и стремежа към вътрешно търсене на духа. Например, в 
своята книга „Изповеди“, той очертава обсега на теологичното си изследване 
директно заявявайки: Дай ми, Господи, да узная и да разбера дали първо 
трябва да те призовавам, или първо трябва да те прославям – и дали трябва 
първом да те познавам, или трябва първом да те призовавам… Ще те търся, 
Господи, призовавайки те, и ще те призовавам, вярвайки в тебе… Призовава 
те, Господи, моята вяра, която си ми дал, която си ми вдъхнал чрез човешкия 
образ на твоя Син, чрез служенето на Твоя проповедник.“ (2006, I, 1) Хипон-
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ският епископ живо се интересува от връзката на човека с неговия създател, 
търсейки пътя към осъществяването на тази връзка. 

Безспорно, Августин е повлиян от антропологическата тенденция в ран-
ния неоплатонизъм. Затова не е изненадващо, че той поддържа възгледа за 
безтелесната природа на душата и нейното безсмъртие, позовавайки се на те-
зата, че именно в нея е вложен човешкият образ и подобие на Бога. Изхож-
дайки от тази позиция, епископът потвърждава, че духовните сетива пред-
ставляват средството за постигане на благодатен живот. В ролята си на пос-
редник, те позволяват на човешкото същество да се докосне до божествени 
неща. 

„Също като в модела на ранния неоплатонизъм, духовната трансформа-
ция е възможна, защото в обръщането си към себе си по подобие на висшето 
ние сами ставаме като него. Когато нашият ум се насочи навътре и нагоре, са-
мопознанието прераства в богоуподобление“. (Маринов, В. 2014) 

В този смисъл настоящата реалност съществуването в материалния свят 
има за цел състоянието, до което ще достигне душата когато най-накрая е ус-
пяла да се обедини с божественото. Тази теоретична постановка е поддържа-
на от представители, привърженици на мистичния опит. 

Според тях, още по време на земния живот е възможно да се зърне нещо 
от бъдещето състояние на душата, благодарение на развитието и усъвършен-
стването на петте духовни сетива.  

Например, „Порфирий учи, че умозрящата душа (anima intellectualis) – 
очевидно в процеса на висшето (само)познание – „е способна да стане едино-
същна (consubstantialem... fieri) с ума на Отца”. (Маринов, В. 2014) 

В основата на това твърдение, лежи допускането, че е възможно да се 
преписват на вътрешния човек предикати, аналогични на външния. Тази теза 
се позовава на принципа, че подобното се познава от сходното – „Каквото го-
ре, това и долу“. 

Важните етапи, очертаващи контурите на богословската традиция неми-
нуемо се свързват с имената на Ориген и Свети Августин, които се съсредо-
точават върху основите на древното християнство. Благодарение на тях се от-
белязва значителен обрат в историята на духовността, чрез основаване на тео-
логията върху основата на библейските текстове. 

Всъщност на практика това означава, че изучаването на теологията задъл-
жително включва системно обяснение и разбиране на посланията, което пред-
полага напредването в божествените тайни. Този вид симбиоза предлага пре-
минаването от буквата към духа на свещения текст. 

По този начин дълбочината на разбирането на божествените послания се 
разглеждат пряко свързани с духовното развитие на човека. 

Този път включва две нива: буквалното ниво, по своята същност несъвър-
шено, и и духовното или още т. нар. алегоричното ниво. От своя страна тези 
две нива, предполагат различни смисли и значения. 
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Очевидно е, че в основата на тези две модалности е платоническото раз-
граничение между реалността на разумния и разбираемия свят. 

Трябва да се отбележи, че приложението на алегоричния метод не е абсо-
лютна новост, понеже той е бил прилаган още в по-ранен етап от гръцките 
мислители, когато са се изследвали дълбоките истини в омировите стихотво-
рения и древната митология.  

Например Псалом Александрийски развива тази процедура при четенето 
на древните текстове, и вече е имало алегорични традиции в самото ранно 
християнство, което се чете Стария завет с постоянен намек за Новия, като 
предсказание на бъдещи събития. 

Ориген обаче е първият, който прилага методично този вид екдегеза, 
чиято лигитимност се крие в екцентричното състояние на писанието. 

Много откъси от текстовете със сигурност съдържат елементи, които са 
трудни за тълкуване, ако се приемат буквално. Поради тази причина, те 
изискват друг вид анализ, за да се открие тяхното значение. 

Вдъхновяващото ядро на литературното творчество на Ориген се състои 
от тройното му четене на Библията. Тълкуването на библейските текстове, се 
състои в три етапа, които не винаги са последователни: буквалния, моралния 
и духовния, съответстващи на триединството между тялото, душата и духа. 

По този начин, духовното измерение на писанието, изисква дълбокото 
разбиране на разумните същества, преминали чисто разумната стъпка пос-
редством единствения аскетичен път. Тук най-ярко се откроява практическия 
корелат, който изисква богословското изследване. С други думи, ако човек не 
стане дух, той няма да може да разбере крайния и истински смисъл, съдър-
жащ се в думите на писанието. 

Обратното, не е възможно да се изведе скритото значение, съдържащо се 
в свещения текст, чрез обикновен чувствителен поглед и повърхностно тъл-
куване.  

Ако човек не се е пречистил от привързаността си към разумното, то кол-
кото и да се опитва, няма да разбере нищо от съдържанието на посланията. 

Ориген твърди, че само съвършените притежават духовните сетива, поне-
же те са изострени чрез постоянно упражняване на разпознаване, като по този 
начин се пречистват в най-висша степен очите на разбирането, предназначе-
ни от природата да различават истината и да я съзерцават директно. В тази 
връзка той казва следното:  

„И тъй, човекът не е тялото, нито дори единството от душа и тяло, а е без-
смъртният дух, който временно обитава в тленното тяло. Всъщност, тялото, 
само по себе си, както и целия материален свят не съществува реално“. 
(Ориген, 2003: 66) 

Според него, „ освен тези усещания, които в действителност не са нищо 
друго освен променливи състояния на собственото ни съзнание, ние не бихме 
могли да възприемем онова, което се назовава материална субстанция и кое-
то, следователно, именно поради факта, че не може да бъде възприето, ако се 
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придържаме към здравия разум, би трябвало да приемем за несъществуващо“. 
И продължава: „Но макар единствената реалност, която за нас се явява непос-
редствено дадена да е съзнанието, повечето хора, запленени от сетивните усе-
щания, като от някаква магия, се отъждествяват изцяло с тялото или по-точно 
с онзи сбор от илюзорни представи, който погрешно смятат за реално 
съществуващо струпване на материални елементи, наречено тяло“. (Ориген, 
2003: 66) 

Затова може да се каже, че упражняването на духовните сетива, не пред-
ставлява мистика от чисто интелектуален характер, тъй като пътят на издига-
нето на душата завършва с трансформация за благословения живот. 

Сърцевината на тази доктрина се състои в това, че привилегирования на-
чин да познаваме Бог намира своя източник и изпълнение в любовта.  

Според Августин, любовта заема първостепенно значение в развитието на 
духовните сетива.  

Но какво всъщност е любовта? 
В произведението си „За Божият град“, Августин излага идеята си за два 

контрастиращи Града, Градът на Бог и Градът на Земята. Божият Град се със-
тои от всички човешки и небесни същества, обединени в любовта си към Бога 
и в стремежа си да го прославят. Градът на Земята се състои от онези същест-
ва, които обичат само себе си и търсят своята собствена слава и добро. 
(Августин, А. 2013: 11; 22) 

Очевидно, тук се представя алегорично борбата между материалната/ 
светската и духовната сфера. 

В книгата „За началата“ на Ориген, четем следното: „В сферата на рели-
гиозния опит, вярващия преживява божественото като любов, мъдрост, сила, 
благодат. Всичко това (Любов, Мъдрост и т.н.) са преживявания не на самата 
Същност на Бога, каквато тя е в себе си и за себе си, а на Нейната енергия. И 
когато назоваваме Бога с имена като Любов, Мъдрост и т.н., всъщност име-
нуваме не Него самия, а енергиите му“. (Ориген, 2003: 56) 

А този аспект на божеството, който се открива на разумните същности и 
който е достъпен за тяхното познание, според Ориген, е Словото Божие – 
Сина. Ето защо, всъщност Отец не се именува изобщо. Неговото име е 
„Чудно“, както сам той заявява, а – казва Ориген – „на Сика се дават имена 
като: „светлина на истината, жертва, правда, освещение, изкупление и др.“, 
които пък не са имена на същността, а на енергии „. (Ориген, 2003: 56) 

 
2. Вътрешните очи като съдии на външните. 
 

Августин също така потвърждава, че „вътрешните очи са съдии на външ-
ните“, в смисъл, че вътрешните очи виждат много неща, които външните не 
виждат, а телесните възприятия от своя страна не се оценяват с плътски очи, 
а с тези на сърцето. 
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Настоящото изложение има за цел да изясни важните бележки, които Св. 
Августин развива по отношение на вътрешното зрение и неговото превъзход-
ство спрямо телесното зрение. 

Например, в тази връзка Ориген казва следното: „в Нашите очи не могат 
да съзерцават самата природа на светлината, т.е. субстанцията на слънцето, 
но съзерцавайки неговия блясък или лъчи, преминаващи, може би, през про-
зореца или през някакъв друг проводник на светлина, ние бихме могли да си 
представим, колко велик е самият източник на телесната светлина. По същия 
начин и делата на Божествения Промисъл и изкусното устроение на Вселена-
та са като някакви лъчи на Божествената природа в сравнение със самата 
субстанция и природа [Божия]. Със собствени сили (per seipsam) нашият ум 
не може да съзерцава Бога, такъв какъвто Той е [Сам по Себе Си и за Себе 
Си], но познава Отеца на всички твари от красотата на творенията му и вели-
колепието на вселената“. (Ориген, 2003: 6)  

„Той е Ум и едновременно с това е източникът, от който получава начало-
то си всяка рационална природа (всеки ум). Но умът за своето движение 
съобразно собствената си природа не се нуждае нито от физическо място, ни-
то от чувствена величина, нито от телесна форма или цвят, нито от която и да 
е от характеристиките на телесността или материята“. (пак там)  

„Така умът е не само най-близо до това да бъде наша безтелесна същност, 
но се оказва и единствената ни способност, водеща до Бога вътре в нас“. 
(Маринов, В. 2014) 

 
3. Същността на „блаженото (духовното)зрение“. 
 

Последната книга, в която се говори за края, в произведението „ За божия 
град „е изправена пред сериозния проблем, относно възкресението на мърт-
вите. От тук следва, че размисълът за духовното зрение, се развива в рамките 
на тази гледна точка, заключавайки какъв ще бъде животът на блажените в 
техните духовни и смъртни тела. Някои философи обаче, категорично отри-
чат подобна теория за възкресение на плътта. В тази връзка, Августин пред-
лага убедителни аргументи, в подкрепа на опровержението на скептичните 
философски нагласи, подчертавайки, че възкресението на тялото не противо-
речи на божественото всемогъщество като се има предвид, че тленността на 
грубото материално тяло ще бъде преобразена в нов облик на духовното тя-
ло. Той подчертава, че щом в този живот е възможно човек да бъде духовен, 
въпреки тялото си, колко повече в бъдеще той ще бъде духовен чрез тялото 
си, когато самата плът е възкръснала, т. е. е в друго състояние.  

Изправен пред въпроса за нетленното тяло, на което блажения ще се рад-
ва, Августин поставя въпроса как Бог може да се види чрез това тяло, понеже 
възкръсналият вече би бил чист дух.  

Според него човешкото и ангелското, би било само образ на тази неизра-
зима реалност. Като участници на неговия мир, благодарение на своите спо-
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собности, ангелите го знаят, докато човеците обаче, въпреки интелекта си, 
участват в този мир в много по-малка степен.  

Според него ангелите виждат Бог лице в лице постоянно, а не прекъснато. 
И както те го виждат сега, така ще го видят и благословените, в бъдеще, ко-
гато плътта е възкръснала.  

Именно поради тази причина, предвид самото предположение затова, как, 
по какъв начин ще се разгърне духовното тяло, Августин се опира на вярата, 
а не на осезаемото, това, което се вижда с чувствителните сетива. Той има за 
основа библейските източници, за да открие скритото значение, съдържащо 
се в посланията, чрез разгръщане на рационален дискурс. Макар, че вярата е 
недоказуема по своята същност, може да се докаже целесъобразността и ли-
гитимността на нейното съгласие.  

Августин дава пример с пророка Елисей, който отсъстваше по тяло, но 
присъстваше по дух, и видя чрез духа си, как слугата му, получава подаръци 
от сирийския цар, когото пророкът беше излекувал от проказа. И ако Елисей 
не се нуждаеше от плътски очи, за да види това, което видя в духа си, то то-
гава блажените имат ли нужда от плътски очи? 

Той също така акцентира на послание I Йоан, в чиито редове се чете, че 
когато Бог се появи, ние ще бъдем подобни на него, понеже ще го видим 
такъв, какъвто е. Августин обаче пояснява, че под „лицето на Бог“, трябва да 
се разбира неговото проявление, а не част от него, сякаш Бог има материално 
лице.  

Освен това, той насочва вниманието ни към пасаж от първото послание 
до Коринтяни; (13: 12; 13) за да акцентира на разликата между настоящия 
живот, който се основава на вярата, и бъдещия, когато ще е възможна много 
по-ясна визия. „Сега виждаме смътно като през огледало, а тогава лице в ли-
це; сега зная донейде, а тогава ще позная, както и бидох познат. А сега ос-
тават тия три: вяра, надежда и любов; но по-голяма от тях е любовта.“ 
(Библия, 1992: 1451) 

Основният въпрос всъщност е, дали Бог в този бъдещ живот ще бъде ви-
дян с телесните очи или не? 

Не трябва да се забравя, че вярата, според библейските текстове, се нами-
ра в сърцето, а не в тялото, понеже се занимава с това, което в земния живот е 
невъзможно за виждане. Макар че т. нар. „вътрешен човек“ вижда чрез духа, 
няма категоричен отговор колко далеч достига потенциала на духовното тя-
ло. Именно Бог е този, който би могъл да го одухотвори, и да го направи спо-
собен за видения, които не отговарят на естествените телесни очи. Въпреки, 
че трансцендентната невидимост на Бог им предоставя такава способност, тя 
е запазена само за чисти духове. Този взор притежаван от благословените, ще 
им позволи да видят „безплътното“, понеже Бог може да бъде видян единст-
вено с очите на сърцето. От тук може да се заключи, че наградата на вярва-
щите се състои в способността за ясна визия в бъдещия живот. В този бъдещ 
живот, тялото няма да възпрепятства душата поради нейната нетленност. 
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Следователно телесните очи имат своята роля, и ще бъдат на мястото си, 
вместо да бъдат изцяло подчинени на духовното тяло.  

Дори когато някои животни се радват на остро зрение, като орлите напри-
мер, такива същества виждат само тела, т. е. само сенките на духовните обра-
зи. Но щом духът е преди материята и я превъзхожда, то тогава следва, че ду-
ховните очи вътрешното зрение имат много по-добър потенциал превъзхож-
дащ многократно телесните естествени очи. Защото както се твърди в биб-
лейските текстове природата на Бог е дух, а духът е безплътен, което означа-
ва, че не се съдържа на едно място, а е навсякъде. Той не е окован от парамет-
рите на време и пространство (материалния свят). Духът не е само на небето 
или само на земята, а се съдържа както в безплътния/нематериален свят, така 
и в плътния/материален свят. Дори нещо повече, именно той задвижва мате-
рията, предопределяйки нейните свойства. Той е този, който въздейства, до-
като материята търпи въздействие. 

И така, „Бог знае всичко, което е телесно“, но въпреки това няма тяло. 
Какво означава това? 

Ние човешките същества възприемаме собствения си живот, който сега 
живеем, чрез телата си, понеже научаваме за света, възприемаме го чрез мате-
риалните си сетива. Сам светът в който живеем ни изглежда материален, със-
тоящ се от материя. Животът на другите, бивайки сам по себе си невидим, 
ние улавяме чрез сетивата си, тъй като е известно, че тялото е живо, и че то 
извършва определени операции, когато се види движението му. Но, движе-
нието е свойство на живата материя, а не нейна съществена характеристика, 
понеже материята бива задвижвана чрез духа, субстанцията, съдържаща се в 
тази материя. Дали обаче животът без тяло е възможен?  

 
4. Животът без тяло и безтелесните очи. 
 

Както бе споменато, живите същества, живеещи в тяло, възприемат мате-
риалния обкръжаващ ги свят чрез телесните си сетива. Но, ако животът без 
тяло е възможен, то тогава не е погрешно да се твърди, че в онази другата 
реалност, Бог може да бъде съзерцаван на небето чрез духовни сетива.  

Духът присъства навсякъде и управлява всичко телесно. Разликата между 
духа отвъд това, което виждаме, и неговите видими проявления в този мате-
риален свят, се състои в това, че нашето незнание както казва лингвистът 
Ноам Чомски (цитиран от Пинкър, 2020), „може да бъде разделено на задачи 
и загадки“. Когато сме изправени пред задачи, макар да не знаем решението, 
ние имаме интуицията, нарастващото знание и предположението какво тър-
сим. Когато обаче сме изправени пред загадка, можем само да бъдем удиве-
ни, без дори да имаме дори представа как би трябвало да изглежда едно обяс-
нение. Може да се каже, че именно тази разлика между възможното обясне-
ние за нещата, базирано на човешки опит и наличните човешки способности 
от една страна, и невъзможността да бъде дадено такова обяснение поради 
липсата на такива способности, разделя света на видим и невидим, на мате-
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риален и духовен. Затова, логично е да се предположи, че в трансцендентният 
живот, този, който е отвъд познатия ни физически, Бог вече няма да бъде 
познат и обичан чрез вяра, т. е. „загадка“, а чрез много ясни доказателства. С 
други думи, освобождавайки се от материята, субстанцията (същността/ ду-
ховното съдържание), ще възвърне способността си за познание на духовната 
реалност.  

По този начин следва заключението, че изводът за две предполагаеми 
следствия е възможен, а именно, че тези очи ще имат качества, подобни на 
това на ума, да виждат Бога,т. е. безплътната природа. С други думи, Бог ще 
бъде познат с такава яснота, че той ще бъде видян по дух, не само от всеки 
един блажен, но и от всички духовни същности, от новата земя и новото небе, 
дори и от самия себе си. Защото той присъства в цялото тяло, гледано през 
очите на тялото, във всяка точка, където очите са насочени към духа. 

Очевидно според Августин, в новото небе и земя ще има толкова силно 
присъствие на Бог, че дори и телесните очи ще са в състояние да го въз-
приемат и да му се насладят. Това обаче би било косвено виждане, един вид 
отражение на божествената слава както в небесните, така и в земните съз-
дания.  

 
5. Разликата между възприемането на телесните очи и разграничава-

нето на духовните очи. 
 

Що се отнася до въпроса дали Бог може да бъде видян с телесни очи и във 
връзка с предмета на теоретичното изследване, могат да бъдат изведени след-
ните предположения: 

Тук ключовия въпрос се върти около природата и същността на т. нар. 
„нетленно тяло“, на което предстои да се радва блаженият. 

Както обаче бе споменато по-рано, божественото познание се придобива 
по пътя на духовно преживяване. В този смисъл става въпрос за един вид ем-
пирично изследване, а не просто за чисто теоретични постановки, напълно 
лишени от опитност. Това означава, че следвайки по пътя на божественото 
познание, „вътрешният“ човек се обновява ден след ден, за разлика от „външ-
ния“, т. е. „плътският“, винаги подлежащ на тленние и и загиване (смърт). С 
други думи „вътрешният“ човек се асоциира с безсмъртния дух, докато 
„външният“ – с материята, която подлежи на разпадане/загиване.  

Августин смята, че вярата обитава „вътрешния“ човек, и свидетелят на 
неговия опит е истината, която проблясва отвътре, за да „види“ по-ясно. За-
щото, подлежи на опознаване това, което се вижда, това, което се вярва, това, 
което все още не се знае, а предстои да се узнае. Но как всъщност се достига 
до този тип познание – дали чрез действие на тялото, или чрез посредничест-
вото на ума?  

Например, ние определяме за истински представите, които имаме за не-
щата, които си спомняме, че сме видели чрез телесните си сетива, но също та-
ка и тези, които никога не сме виждали с телесните си очи, но са били някак 
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уловени от ума и неговото присъствие ни дава гаранция за истинността на 
импулса на нашата воля и мотива за следването на определена цел. Разграни-
чавайки тези различия, може да се отбележи, че дори сега в този живот ние 
виждаме с телесните си очи, способни да улавят единствено сенките образите 
на нещата, докато виждането с ума е по-специфично, понеже става въпрос 
по-скоро за усещане, а не за визия. Разликата между двата вида зрение се 
схваща именно с ума, а не с тялото. Това, което се вижда от ума, не се нуждае 
от никакъв телесен орган, за да сме сигурни, че е истина. 

Обаче, трябва да отбележим, че същото не се случва с обектите, които се 
виждат чрез телесните очи, защото ако няма ум, който да интерпретира видя-
ното, тези обекти не са податливи на познание. 

Всъщност умът, който получава външната информация, подадена му чрез 
сетивата, изоставя материалните обекти, ангажирайки се да запомни изобра-
женията, конструирани от възприемането на тези обекти като безплътни при-
лики на тела. Освен това, умът винаги, когато поиска, е в състояние да извле-
че от хранилището на паметта и да ги предложи на субекта като материал за 
повторно разсъждение и интерпретация.  

Очевидно е, че при този процес телесният обект и неговата конфигурация 
остават навън, докато образът му се вижда отвътре. И докато първият при-
съства в ума, то вторият – отсъства. Всеки образ е безплътна прилика на тяло, 
който се складира във „вътрешния“ архив и се проявява на самия дух чрез 
действието на паметта. Така, човек вижда вътре, на екрана на своя вътрешен 
взор, без да има нужда от телесните очи. Въпреки, че тези изображения са не-
видими, тяхното присъствие не подлежи на съмнение.  

Дали обаче телесните очи могат да се сравняват с очите на сърцето, до-
колкото те се различават по отношение на достоверността и присъствието на 
вътрешните изображения? 

 
6. Разликата между телесните очи и очите на сърцето (духовните очи).  
 

В книгата „За началата“, четем: „на всяко телесно чувство подлежи някак-
ва съответна (нему) чувствена субстанция, върху която се простира и самото 
телесно чувство. Например, на зрението подлежи цвета, формата, големина-
та; на слуха – думите и звуците; на обонянието – приятните и неприятните 
миризми: на вкуса – различните вкусове; на осезанието – всичко хладно и го-
рещо, твърдо и меко, грапаво и гладко. Но за всички е ясно, че чувството на 
ума (sensus mentis) е неимоверно по-висше от другите чувства, които споме-
нахме. И тъй, щом на низшите чувства подлежи (телесна) субстанция, върху 
която се разпростира тяхното действие, а на ума не подлежи нищо субстанци-
ално (т.е. телесно, материално), то не е ли странно, да се смята, че интелек-
туалната природа представлява случайна характеристика или следствие на те-
лесността “. (Ориген, 2003: 7) 
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„ …защото какво означава да видиш Бога чрез сърцето, ако не да Го раз-
береш и познаеш с ума… да видиш с очите на сърцето, означава да познаеш 
нещо със силата на мисълта.“ (пак там) 

Видимите предмети, които телесните очи възприемат, както знаем, не се 
оценяват посредством очите. Тоест самата преценка, интерпретацията на ви-
димия свят не подлежи на сетивата, а се извършва от ума. Определянето на 
нещо за полезно или вредно, малко или голямо, близко или далечно, зависи 
така да се каже именно от „вътрешния“ поглед. Следователно, можем да зак-
лючим, че именно вътрешните очи са „съдии“ на външните. Външните изпъл-
няват функцията на слуги (помощници)на вътрешните, понеже те отговарят 
за оповестяването, докато вътрешните очи играят ролята на „командира“ по 
реда на знанието. 

Както казва Кант: „Сетивата не заповядват на разсъдъка, те по-скоро само 
се предлагат на разсъдъка, за да му служат“. (Кант, 1992: 48) 

Трябва да отбележим, че всъщност вътрешните очи очите на ума, виждат 
много подробности, които с неуловими за телесните очи, а последните не 
възприемат нищо, което не подлежи на преценката на ума и не е потвърдено 
от опита.  

Разграничавайки вътрешния взор от външните обекти, външният вид е 
изоставен извън съществото на човека и остава вътре в това, което се вижда 
отвътре, след което се преценява посредством безтелесни норми.  

Но можем ли да твърдим, че вярата сама по себе си има очи? Какво всъщ-
ност е вяра? И къде е границата между вярата и истината? 

 
7. Разликата между Вяра и истина. 
 

Августин изтъква важността на вярата за постигането на постепенна 
яснота на видението. И тук е уместно да поставим следния въпрос: Защо вя-
рата не само предхожда духовното виждане, но в същото време гарантира не-
говото изпълнение? 

На пръв поглед дихотомията вяра – разум се очертава безспорен проблем, 
понеже ние отнасяме двете понятия „вяра“ и „разум“ до самите източници на 
човешкото познание. Когато говорим за разум, е ясно, че той се подчинява не 
на вярата, а на истината.  

Разграничението между вяра и разум поражда онова, което вярва и вижда. 
Докато виждането е свързано с неща, които са присъстващи в момента (тук и 
сега) вярването предполага свидетелското твърдение. По същият начин актът 
на вяра се извършва пред лицето на онова, което не може да се види, дори не 
е възможен достъпът до неговото съдържание. Но не би могло да бъде иначе, 
защото ако нямаше тъмнина, тогава нямаше да бъде акт на вяра, а на разум.  

Впрочем вярата включва един вид „вътрешна визия“, засвидетелствана от 
собствената съвест. Разбира се, тя не отговаря на разбираеми доказателства, 
но от друга страна и съдържанието на самата вяра не е чуждо на разума.  
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Разглеждайки я като източник на знание, може да се заключи, че тя бива 
призната като истина, основана на авторитет, облагодетелстван да знае какво 
е необходимо за постигане на щастие. Този авторитет изпълнява ролята на 
външен призив, който води към светлината на вътрешната истина.  

Следователно „очите“ на вярата многократно превъзхождат естествените 
телесни очи, тъй като те са по-мощни и по-проницателни, тези очи не заблуж-
дават, а напротив, проясняват човешкото разбиране. В този смисъл тези 
„очи“ виждат невидимите неща, нещата чиято природа не е материя, а дух.  

Соломон казва: „И ще намериш познание за Господа“ (Пр. 2:5). Соломон 
е знаел, че в нас има два рода сетива; едните – смъртни, тленни, човешки, 
другите – безсмъртни и духовни – тях той назовал божествени. Чрез тези бо-
жествени сетива, не чрез очите, а чрез чистото сърце, което е ума, могат да 
видят Бога, онези които са достойни за това“. (Ориген, 2003: 50) 

Всъщност тъй като знанието в този свят не е съвършено, вярващият тряб-
ва да вярва на това, което все още не вижда директно с телесните си очи, да 
чака и да се стреми към бъдещата визия. Вярата обаче, не обезсилва „очите“ 
на разума, а напротив прояснява го в полза на истината. С други думи, тя има 
свой собствен потенциал, изразяващ се в интуицията, чрез която се докосва 
до истината, а от своя страна интуицията насочва пътя към истината. Така вя-
рата се явява предпоставката за неограничен достъп до невидимите неща, 
тези, които не могат да бъдат възприети посредством телесните очи.  

Както светлината на разума, така и тази на вярата са необходими за осъз-
наването на истината. Защото без вяра, разумът не достига своята максимал-
на степен на използване.  

 
Заключение 
 

Телесните очи виждат единствено телата, разделени от пространствено 
разстояние. Тази визия обаче е различна от визията на духовните очи, тези на 
сърцето. Защото невидимите неща, състоящи се от невидима природа, могат 
да се видят единствено с „вътрешното“ зрение.  

Свети Августин смята, че без вътрешна светлина не е възможно виждане-
то на духовни реалности, реалности, които са много по-истински от това, кое-
то наричаме „материален свят“.  

„С оглед на обективната йерархия на реалностите това означава, че позна-
ването на себе си като образ Божи е по-ценно и по-истинно от познаването на 
външните неща или на себе си като познаващ външните неща.  

За разлика от дискурсивното знание, опериращо със сетивни образи, този 
тип самопознание има характера на интуитивна илюминация, доколкото ни 
свързва с абсолютната и проста истина в нас, и в този смисъл представлява 
върховно знание, съвършена мъдрост и щастлив живот“. (Маринов, В. 2014).  

Виждайки тази светлина, локалните пространства се обезсмислят.  
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Тази визия напомня алегорията на Платон за пещерата. Телесните очи 
виждат само образите на сенките в пещерата, понеже те не познават истин-
ската светлина и живота извън пещерата. (Платон, 2014: 514; 517) 

Затова, може да се каже, че образите са един вид подобие на нещата, а не 
самите неща.  

От друга страна възприетите от телесните очи изображения също са подо-
бие на материалните тела, а не са самите тела. Такива въображаеми форми не 
представят телесни качества, понеже са в душата и не се съдържат в локални 
граници. Тези изображения могат да бъдат поместени в паметта, без да зае-
мат определено пространство, т. е. те не са разделени помежду си от интерва-
ли, нито са извън „окото на сърцето“, т. е. „окото на ума“, защото то всъщ-
ност излъчва лъча си, за да ги види всички заедно. 

Всяка от тези реалности се съдържа в един и същ „духовен резервоар“. 
Телесният орган се различава от „вътрешните духовни очи“ по това, че 

той отделя човека от божествената същност, която е неизменна, защото той е 
обект на вариации на величините и на собствените си ограничения, които му 
пречат да схване вездесъщото.  

От само себе си се разбира, че предположението за съществуване на бо-
жествено лице в неговия материален аспект е абсурдно, понеже това означа-
ва, че между материалното лице на Бог и телесния орган има интервал от 
пространство, както и физическа граница, която отделя човека от Бога.  

Именно подобието или образът на Бога е установено в т. нар. „вътрешен 
човек“, което му позволява да види/усети Бога. В този контекст Апостол 
Павел в Посланието си към евреите, глава 11: 1; 3, казва следното: „ Вяра е 
жива представа за онова, на което се надяваме, и разкриване на онова, що се 
не вижда… Чрез вяра проумяваме, че вековете са устроени по Божия дума и 
че от невидимото произлезе видимото“. (Библия, 1992: 1512) Така че „вът-
решният човек“, образът на Бога, вече обитава в онази светлина, до която ня-
ма усещане на телесните очи и в чиято сфера реалностите, съзерцавани от ду-
ховните очи, се различават една от друга, но без да бъдат разделени от някак-
во пространство. Следователно, светлината на сърцето, която съди, има пре-
димство пред всяка телесна светлина, не само поради разпознаването и ясна-
та визия на разума, но и поради стремежа към неограничената безусловна лю-
бов към Бога и към ближните. Колкото повече се извисява духовно човешко-
то същество, толкова повече се отдалечава от животинската си природа, и 
може да прецени всяка същност, всеки елемент, който достига до неговото 
чувствително възприятие, чрез „вътрешното око на сърцето“. А обратно, 
човекът, който живее в глупост, преценява духовните въпроси като глупост. 
Ето защо силата на „вътрешното зрение“ е надхвърля многократно обхвата на 
възприятие и способността за разграничаване и разпознаване, тази на телес-
ните очи. Защото телесното зрение улавя само сенките на видимия свят, до-
като духовното улавя самата същина на живота, благодарение на достъпа си 
до неговия извор. 
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