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Социални и медицински науки

Пленарна сесия

ПРЕПОДАВАТЕЛ ИЛИ ФАСИЛИТАТОР? ПРЕПОДАВАНЕ ИЛИ ФАСИЛИТИРАНЕ?
Красимир М. СПИРОВ, Мая К. ИЛИЕВА
TEACHER OR FACILITATOR? TEACHING AND FACILITATION?
KrasimirM. SPIROV, Maja K. ILIEVA
ABSTRACT: In recent years, two new concepts have emerged in training practice "Facilitator" and "facilitating", which are increasingly used instead of traditional ones such as teacher and teaching. Why? What does a facilitator and facilitating mean in the training process?
Will teaching and teachers disappear as a function and role in the teaching process?
This report attempts to provide answers to these questions in the context of the need to
change the methodology of the learning process and hence the elements of the didactical system (objectives, content, principles, methods, tools, organizational forms, methods of control
and evaluation).
KEYWORDS: facility, facilitation, learning process, teaching, teacher
FACILITATION IN THE TRAINING
PROCESS
Facilitation means to facilitate, to relieve, to
favor / to help, support. This is the literal translation of the word "facilitating". Thus, "facilitation"
is a process of facilitating, alleviating, facilitating,
assisting, and "facilitator" is the person, who performs this process.
Certain skills are required to perform facilitation. The facilitator is not a teacher who says, he
simply gives guidance and helps the learners in

the process of learning and change. For this purpose, he can use different methods, techniques and
activities, but the main one remains his approach
to learners.
The learning process is a binary process consisting of teaching and learning. Teaching is an
activity of the lecturer, and learning is an activity
of the trainee. Therefore, "teaching" and "teacher"
as well as "learning" and "student" are activities
and roles in the learning process. Fig 1.

Training process
Teaching

Learning

Teacher

Student

Students
Fig 1
The emergence of "facilitating" and the "facilitator" role look like they are new to the learning process. Why? Because in the learning process the lecturer should facilitate, promote / assist, assists the student. This is not done by lecturers, as the emphasis is on teaching, and therefore, in my opinion, the "facilitation" and "facilitator" have emerged, as concepts to bring the teacher back to his core function of
"developing the learner ".
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We can assume that in the process of learning, the lecturer must also take on the role of facilitator,
organizing, assisting, controlling and correcting cognitive activity of the learners (Figure 2). How? By
using remote learning platforms. All activities to be performed by the lecturer and until the advent of
facilitation, but as already mentioned, they are not being carried out.
Training process

Teaching

Learning

Teacher

Facilitating

Students

Facilitator

Student
Fig 2
Facilitation in the teaching process is a more recent activity and it is related to the emergence of constructivism as a learning theory and the revival of interactive methods.
According to Martin Valcke (L1): "Training is not a sporting race in which students are viewers.
They do not just have to stand in class, listen to the teacher, remember his words and answer his questions. They have to discuss what they are learning; to associate it with their personal experience, to apply
it in their everyday lives. By doing so, they learning a part of themselves.
All this means that the teacher has less to teach, but increasingly needs to facilitate students (Figure
3). So he will teach them to learn to work independently, to work in a group, to communicate, to think, to
plan their development, etc. These are the so-called "soft skills". Skills necessary for lifelong learning.
Even more so now that knowledge is everywhere and accessible at all times by everybody.
Training process

Teaching

Facilitating

Teacher

Facilitator

Learning

Facilitating

Facilitator

Students

Student
Fig 3
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FACILITATION AS PROCESS (L2)
The "facilitation" process will be better understood if we describe it with these features:
● Facility is a process, not a task. This
process does not necessarily lead to a specific
solution or end product. The end result is what the
group has agreed to achieve.
● Assisting the group in moving forward, by
fostering collaboration.
● Exploring what is behind a given position,
perspective, or relationship between people.
● Promoting free, open sharing and
participation.
● Examining the emotions that arise.
● Promoting responsibility and expressing
opinions, not just retreating and agreeing.
● Creating trust in the group. Trust is voted
on the facilitator due to the conditions he created
and his attitude, not because he is a leading
authority.
● Creating environment and conditions in
which everyone feels involved and accepted.
● Focus on practicality rather than on theory.
● It is important for the facilitator that there
should be no emotional commitment to the group
or outcome.
● The facilitator does not create dependence
and commitment - he must encourage individuals
to take responsibility for their own learning
process.
● The facilitator has done the job so well that
his facilitation skills remain unnoticed.
Using this style or mode of teaching is recommended when:
● You work with a mature group, the people
are accustomed to working together in a similar
way.
● The goals are clear or can easily be
clarified.
● You are not limited in time, or you can use
extra time to achieve the goals.
● Atmosphere predisposes for openness and
trust.
● Information policy is focused on sharing,
transparency and accessibility.
● And you are confident in your skills as a
facilitator
BASIC FACILITY SKILLS
In order to facilitate, not just teach, a lecturer
ISSN: 1311 2864, volume 33 (2), 2018
Union of scientists in Bulgaria - branch Sliven
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should have the following basic knowledge of:
● presentation of the discipline as a set of
tasks (problems to solve). These problems are also
the ultimate goals of learning;
● clearly, accurately and actively defining
the learning objectives for each specific cognitive
structure;
● formulating and asking questions for
discussion. Questions are the most important part
of the training. They motivate, make learners
aware and active;
● conducting discussions without being their
center;
● Encouraging pupils in the discussion. Thus
students acquire self-confidence and confidence
● collection and presentation of data.
● synthesizing and summarizing the
information gathered. The data is a mirror for the
learners. In it they see their gaps and progress;
● coping with difficult students. Different
approaches to dealing with these students. Helping
the group to cope with its own problems. Finding
an approach to poorly functioning groups.
● applies different ways of paraphrasing and
reformulating problems: replacing "hot" words
and topics with neutral ones; recalling the overall
objectives for the group; replacing the problem
with working terms; examining a problem from a
different perspective;
BASIC GUIDELINES FOR THE FASHIONER (L2)
Regardless of the process that is being facilitated, there are some basic guidelines to the facilitators recommended to be complied with in order
for the process to be effective.
Stay neutral to the content. Focus on the
process and avoid the temptation to offer opinions
on the subject of the discussion. Use questions and
suggestions to suggest ideas that come to you but
do not put your opinion in the group.
Listen actively. Be careful with the tongue of
your body. Use eye contact when you want to
show someone that they can speak next or to urge
the quieter to participate.
Ask questions. This is the most important
skill you have. Through questions you can test
assumptions, invite to participate, collect information, drill for hidden topics. Setting effective
questions will allow you to go beyond the symptoms and get to the root of the problem.¶
ISSN: 1311 2864, том 33 (2), 2018
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Rephrase to clarify. It means repeating what
someone is said to make sure they knew they had
been heard. To enable others to hear once again
someone’s point of view. Or to clarify a key idea.
For example: "... Did you mean that?", "... Is this
summary exact?"
Synthesis ideas, don’t just record the contributions and speeches of the group. You may encourage people to further develop and build ideas
to make sure that the flip chart is the whole group
thinking. This leads to consensus and greater dedication. For example: "What can be added to the
idea / proposal of?"
Keep the focus by setting specific guidelines
for each discussion. Assign to someone in the
group to keep track of the time and communicate
in key moments. Note to the group when the discussion has deviated from the topic. Then the
group can decide whether new topics are important for discussion or return to the original discussion. For example, "You are currently discussing something that we have not outlined in the
discussion plan. What do you want to do? "Mark
any deviations from the topic on a separate sheet.
You may come back to them again later.
Give and receive feedback. From time to
time pick up a "mirror" for let the group look at
the sides and make certain changes. For example:
"Only two people are involved in this discussion
while the others are looking at something in their
lists. What does it mean that we should do? " Also, be interested in the process of facilitating: "Do
we have any progress?", "How is your pace?",
"What can I do to be more effective?"
Test suggestions. When someone shares a
guess, untie it until it becomes clearer that everyone in the group understands it. This intervention
may be necessary when new ideas and suggestions
are shared. For example, "Peter, what did you
mean by commenting on Ivan's idea that the focus
is too narrow?"
Record accurately ideas and final decisions.
Make flipchart summaries so everyone can see
them. The notes need to be clear and tight. They
should always reflect what the group has said rather than your interpretation of what the group has
said.

ISSN: 1311 2864, volume 33 (2), 2018
Union of scientists in Bulgaria - branch Sliven

Announcements of
Union of Scientists
Sliven, vol. 33 (2), 2018

Summarize clearly and accurately. Listen
carefully to everything that is said offer clear and
concise summaries on time. Make a summary or
summaries for when you want to revive a debate
that has stagnated or stop the discussion when
things seem ready.¶
CONCLUSIONS:
1. Facilitation is a process that develops
learners' soft skills, making them independent,
active and self-confident.
2. In facilitating, the learning objectives are
the guiding principles. The end result, which the
group must achieve. This means that learning content is not the goal of learning (as in teaching "to
get acquainted with, we form the learning curriculum content "), but is a means of achieving the
end result
3. Facilitating is more appropriate to the
training principles (individual approach, consciousness and activity, accessibility) of teaching.
4. Facilitating puts the learner in the centre of
the process (pupil, student, student, postgraduate,
etc.).
5. Facilitation is done through interactive
learning methods and is therefore more effective
than teaching.
6. Teaching and facilitation are two aspects
of one process, training. Consequently, the teacher
must, in addition to teaching, needs to facilitate.
As the facilitation should be a greater part, like
time, from its activity.
7. It is necessary to include in the teacher
training process a training for facilitation.
REFERENCES
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D0%B0%D0%BC/
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Управление на образованието

ПОДХОДИ КЪМ ИЗУЧАВАНЕТО НА УПРАВЛЕНИЕТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО
Светлозар П. ВАЦОВ
APPROACHES TO LEARNING EDUCATION MANAGEMENT
Svetlozar P. VATSOV
ABSTRACT: The effectiveness and quality of the management are primarily determined by
the peculiarities of the problem-solving methodology, approaches, principles and
methods.On theory, the approach is defined as a tool, method, instrument of knowledge, and
transformation of reality. The report looks at the various scientific management approaches
known, as well as the so- "traditional management approaches": intuitive, empirical, and
that of sound meaning. It is concluded that the optimization of the management function is
achieved through synthesis by the manager of various management approaches.
KEYWORDS: Мanagement, education management scientific approaches
Актуалността на научните подходи към
изучаването на управлението на образованието
и образователните институции се чувства на
всички равнища на образователната система.
На равнище училище тази актуалност се увеличава значително от усложняването на дейността му като обект на управление поради
разширяване на неговата автономия, необходимостта от систематично обновяване чрез
организиране на иновационния процес и усвояването на изследователския подход към училището. В същото време и изследователите, и
училищните ръководители срещат една десетилетна инертност и чувстват голямата липса
на знания за емпирично изучаване, анализ и
описване на управлението на училището, което
затруднява процеса на рефлексия и саморазвитие.
Ефективността и качеството на управлението се определят преди всичко от особеностите
на методологията на решаване на проблемите,
т.е. от подходите, принципите и методите. Без
теория практиката е сляпа. Тъй като управлението е едновременно наука и изкуство, това
предполага да се прилагат различни подходи
при решаването на проблемите. В научната
литература понятието "подход" се разглежда
като гледна точка, изходна позиция, от която
се изучава обекта на управление: качество,
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хора, технология, усъвършенстване, развитие и
др. Освен това подходът може да се разглежда
като принцип или съвкупност от принципи или
като стратегия за дейност. Не са рядкост случаите, когато в литературата подходът се определя като средство, метод, инструмент на
познание и за преобразуване на действителността.
В теорията на мениджмънта са познати
различни научни управленски подходи, които
се използват самостоятелно или в съвкупност.
Изборът на един или друг подход зависи от
изходната научна школа или теория, която се
използва за решаването на проблема. В резултат на развитието на науката за управление, в
управленската дейност са познати множество
научни подходи за решаване на проблемите:
системен, комплексен, интеграционен, маркетингов, функционален, динамичен, възпроизводствен, процесуален, нормативен, количествен, административен, поведенчески, ситуационен и др. Изборът на конкретен подход зависи от поставените цели пред управлението и от
редица други фактори, свързани с реализацията на тези цели. Тук е направена и разгледана
една примерна класификация, която естествено е илюстративна и няма основателна претенция за пълнота и прецизност.
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КРАТКО СЪДЪРЖАНИЕ НА ПОДХОДА

При системния подход всяка система /обект/ се разглежда като
съвкупност от взаимосвързани елементи, имащи изход /цел/, вход,
връзка с външната среда, обратна връзка.
2. КОМПЛЕКСЕН
При прилагането на комплексния подход е необходимо да се отчитат техническите, икономическите, екологическите, организационните, социалните, политическите, демографските и др. аспекти на
управлението и тяхната взаимовръзка.
3. ИНТЕГРАЦИОНЕН
Интеграционният подход към управлението е насочен към изследване и засилване на взаимовръзките между отделните подсистеми
и елементите на системата на управление и между равнищата на
управление по вертикала и субектите на управление по хоризонтала.
4. МАРКЕТИНГОВ
Маркетинговият подход разглежда ориентацията на управляващата
подсистема при решаване на всяка задача на потребителите. Приоритетни критерии на маркетинга са повишаване на качеството на
обекта в съответствие с нуждите на потребителя, икономия на ресурси за сметка на повишаване на качеството, мащаба на производството, внедряване на иновации и нови технологии.
5. ФУНКЦИОНАЛЕН
Същността на функционалния подход към управлението се заключава в това, че потребността се разглежда като съвкупност, които е
нужно да се изпълняват за нейното удовлетворяване. След установяването на функциите се създават няколко алтернативни обекта за
изпълнение на тези функции и се избира този от тях, който изисква
минимум разходи.
6. ДИНАМИЧЕН
При положение на динамичния подход обектът на управление се
разглежда в динамично развитие, в причинно-следствена връзка и
съподчиненост, провежда се ретроспективен анализ за изминалите
5-0 години и перспективен анализ /прогноза/.
7. ПРОЦЕСУАЛЕН
Процесуалният подход разглежда функциите на управление като
взаимосвързани. Процесът на управление се явява обща сума от
всички функции, серия от непрекъснати взаимосвързани действия.
8. ВЪЗПРОИЗВОДСТВЕН Този подход е ориентиран към постоянно възстановяване на производството на стоки и услуги за удовлетворяване на потребностите на конкретен пазар и потребители с най-малко загуби на единица полезен ефект. Елементите на възпроизводството се явяват обновяване на обекта, икономия на жив труд и време, проектиране на
нови модели, интеграция с науката и др.
9. НОРМАТИВЕН
Същността на нормативния подход се заключва с установяване на
нормативите на управление на всички подсистеми на системата на
управление. Нормативи трябва да има по най-важните елементи:
показатели за качество, ресурсоемкост, технологично развитие,
социално развитие, организираност, информационна отчетност,
норми за контрол и стимули. Тези норми трябва да отговарят на
изискванията за компетентност, ефективност, обоснованост, перспективност. Колкото по-обосновани са нормативите на всеки елемент на системата на управление,толкова е по-добра нейната организираност, равнище на автоматизация, отчетност и контрол на
всички управленски равнища
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Същността на този подход се заключва в прехода от качествени
оценки към количествени с помощта на математически и статистически методи, експертни оценки, система от балове и мерни единици. Управлението се осъществява не с думи, а с цифри.
11. АДМИНИСТРАТИВЕН Същността на този подход се заключава в регламентацията на
функциите, правата, задълженията, нормативните качества, загубите, продължителността, елементите на системата на управление
в нормативни актове /загуби, инструкции, правилници, стандарти,
указания, разпоредби/.
12. ПОВЕДЕНЧЕСКИ
Целта на поведенческия подход се явява оказването на помощ на
индивида в осъзнаване на своите собствени възможности, творчески способности чрез прилагане на концепции на поведенческите
науки за управлението. Основна цел на този подход се явява повишаване на ефективността на организацията чрез повишаване на
активността и качеството на човешките ресурси.
13. СИТУАЦИОНЕН
Този подход се конкретизира върху това, щото пригодността на
методите на управление да се определя от конкретната ситуация.
Доколкото съществува изобилие от фактори както в организацията, така и във външната среда, то не съществува само един найдобър начин за управление на обектите. Най-ефективен метод в
конкретната ситуация се явява методът, който най-много от всички
съответства на дадената ситуация, който е максимално адаптиран
към нея.
10. КОЛИЧЕСТВЕН

Всички научни подходи не са застинали и
не стоят на едно и също място. Те се развиват
в резултат на развитието на управленския
опит. А той от своя страна ражда ново знание.
Знанието за подходите към управлението позволява на ръководителите да отчитат своите
собствени доминанти., да се опират на тях.
Оптималното развитие на организациите се
гради на оптималната комбинация на всички
научни подходи.
Разгледаните научни подходи могат да бъдат отнесени към главните принципи на управление. Те са всеобщи, без които процесът
на приемане и реализация на управленски решения ще бъде недостатъчно качествен. Наред
с подходите, като цяло управлението следва да
се ръководи от някои управленски принципи,
които са обосновани още в първите управленски теории. С развитието на управленската теория и практика тези принципи се развиват и
обогатяват с нови, които се възприемат като
изходни положения за осъществяване на ефективна управленска практика.
Подходите на ръководителите могат да бъдат обмисляни и осъзнати, при това не задължително научни, творчески или стандартни, но
могат да бъдат и стихийни, импулсивни. В осISSN: 1311 2864, volume 33 (2), 2018
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новата на всеки подход лежи доминиращият
начин на мислене на ръководителите. Няма и
не може да има един единствен верен подход,
с който магически да се решат проблемите.
Всеки подход може да бъде приложен в практиката на управляващия. Изборът на един или
друг подход зависи от много фактори, но всеки
един отразява типа управление на ръководителя и неговият стил на мислене и поведение.
Отделните подходи се различават по качество
на информация за обекта на управление, но
най-важното - различни са възможностите за
познание на обекта на управление. Затова нито
един не може да бъде признат нито за добър
или лош извън контекста на конкретната ситуация и резултатите от управлението.
Едновременно с научните подходи широко
приложение в управленската практика намират
т.нар. "традиционни подходи на управлението": интуитивен, емпиричен и този на здравия
смисъл.
Интуитивният подход се основава на чувствата. Интуицията е чувство, проницателност,
непосредствено осмисляне на истината с помощта на чувства, без логическо обогатяване и
доказателства. Интуицията е близка до такива
понятия като "озарение", "внезапна догадка".
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Доскоро у нас господстваше разбирането за
примата на съзнателните над несъзнателните,
подсъзнателните прояви в психиката. Определено се недооценява ролята на психиката.
Интуитивните управленски решения продължават да се считат за непълноценни. А в
същото време сме свидетели как много ръководители, чиито организации се отличават с
големи успехи, не са в състояние да посочат и
обосноват нито един научен подход. Интуицията като характеристика на мислене и професионално качество има биологически и социални предпоставки. Изучаването на личността
на управляващите с развито интуитивно мислене показва, че тяхната интуиция възниква и
се развива на основата на образованието, опита
и ерудицията.
В управлението има редица задачи, при
които интуитивният подход е незаменим. Това
са обикновено многокритериални задачи, при
които отсъства ориентир, позволяващ обективно да се определи най-доброто решение и
при които не са ясни самите критерии. Обикновено интуицията е нужна при разработването на "дървото на целите" и когато трябва да се
решават слабо структурирани проблеми. Интуицията най-често се проявява в екстремални
ситуации, когато е налице неочаквана, нестандартна, непредсказуема и неопределена ситуация и трябва да се вземат мигновени решения.
В същото време не бива да се забравя, че интуицията не винаги е най-добрият ориентир в
работата. Чувството за интуиция на ръководителите много често може да им изневери в
нужния момент. Ефективността на интуитивния подход много зависи от емоционалното
състояние на човека. Ето защо този подход не
винаги е надежден. Има управленски ситуации, когато интуитивният подход е противопоказен и малко продуктивен, за разлика от
логическия, който изисква да се осъществява
всестранен анализ на явленията. Интуитивните
решения често се смесват с импулсивните.
Главното тяхно отличие е,че те възникват
само на основата на емоции, наслуки,
под влиянието на натрупано раздразнение,
гняв, мъка. Подсъзнанието не се опира на
предшестващ опит и знание. Импулсивните
решения противоречат на здравия разум и
смисъл, на логиката, емпирическия опит и науката. Те са бич в управленската дейност. Те са
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особено характерни за авторитарните модели
на управление, където не се допуска критично
мислене и многовариантност. С други думи
импулсивните решения са ирационални.
Емпиричният (опитен) подход е основан на
личния опит, на пробите и грешките. В науката
емпиризмът се тълкува като направление в
теорията на познанието, признаващо опита
като източник на знание, като опитна дейност.
Емпиричният подход помага, когато трябва да
се осъществява нова идея, когато не помага
интуицията. В определен смисъл този подход
има диагностичен характер по отношение на
оценката на управленския персонал и когато
трябва да се излезе от трудна ситуация. Предлагайки различни иновационни идеи, ръководителят може да установи качествата на подчинените, тяхната креативност, професионална
компетентност, възприемчивост към новото.
Емпиричният подход е пренос на образци,
ноу-хау, които също предполагат проби и
грешки. Този подход изисква обобщаване на
емпирични факти и тяхната проверка с логиката. Той ефективно допълва всеки научен подход в управлението на организациите и има
силни и слаби страни. Достойнството му е в
това, че бързо дава отговор на неясни, объркани и противоречиви-проблеми, бързо диагностицира новостите, позволява да се изясни тяхната ефективност или безплодност. Пътят на
пробите помага да се коригират новостите, да
се провери истинността на интуитивните
предположения. Той служи като средство за
обогатяване на науката, за развитие на теорията и практиката. Недостатък е, че постоянното
прилагане на този подход води до недооценка
на научните знания, към неразбиране на активната роля и относителна самостоятелност
на управленското мислене.
Подходът "здрав разум" не е научен термин. Той е съвкупност от възгледи, навици,
стил, форма на мислене на ръководителя, в
основата, на които стои преди всичко житейският и професионален опит, непротиворечивите, очевидни, формалнологически установки,
умозаключения, лежащи на повърхността на
връзките "причина - следствие". Този подход
не допуска иновацията, нещо ново, което няма
аналог в миналия опит.
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Общото, което характеризира научните
подходи е това, че те са изложени под формата
на теория, имат своите теоретични основи,
принципи, закономерности, обосновани са по
изследователски път на основата на изучаването и обобщаването на реални факти, доказани
в-условията на експерименти. Те са обективни
в по- малка степен, отколкото всички други
подходи, зависещи от субекта, от личността на
управляващия. Така например ситуационният
подход е основан на избора на най- доброто за
дадена ситуация, като се отчитат всички благоприятни и неблагоприятни обстоятелства. С
негова помощ се регулират остри, бързо протичащи събития, когато няма време за дълги
размишления. Понякога този подход има и
своите слабости: неговите резултати се намират в прекомерна зависимост от случайни
външни обстоятелства и хипертрофии. Честото
му използване води до развиване на причини
да се живее "само сега", "да не се изпуска мига", "шанса и късмета'', до отлагане на дългосрочните цели и тяхното жертване за сметка на
мигновените.
Аналогично стоят нещата и със системния
подход, който включва в себе си всички страни, аспекти, връзки, отношения. За пръв път
той е безупречен и резултатен, но хипертрофираното изпълнение може да има негативни
последствия, които се проявяват в схоластика,
жестока рецептурност, насилствено вкарване в
модел, вместо да се отчитат конкретните условия и ситуации.
Ефективността на управлението се определя преди всичко от обосноваността на методологията на решаването на проблема, т.е. от
подходите, принципите и методите. В наше
време към управлението се предлагат само
някои научни подходи и принципи. Това може
да се обясни с "тясното" понятие "управление", при което отсъстват целите на управляващата подсистема /организация, група, общност, индивид/, осигуряващи успех на обекта.
Ако се ръководим от широкото разбиране за
управлението, то автоматически научните
подходи към управлението на училището се
увеличават. Всеки от тези подходи отразява
или характеризира един от аспектите на управлението.
Всеки научен подход не изключва интуицията. Тя помага за обогатяване на научните
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решения и догадки, помага да направи резултатите на всеки интутитивен акт на ръководителя осъзнати. Не бива да се забравя, че интуицията е съставна част на научното творчество, както и на всяко друго творчество. Емпиричният подход също се съвместява с научните подходи, защото никакви научни подходи в
управлението не гарантират пълен успех и не
изключват неудачи. Съвременната наука за
управление не робува на методологическия
монизъм, защото няма една единствена истина
за нещата. Преодолява се схващането, че опирайки се на един единствен научен подход
може да се сътвори един единствен модел,
който да даде решение на всички проблеми и
задачи. Обобщеният научен подход се състои
от множество други и използването му предполага специална подготовка, изисква големи
усилия и време от ръководителите.
Ако теорията на Ф. Тейлър за "научното
управление" /инженерният подход/ може да
оптимизира количеството и качеството на материалния продукт, то тя има нужда да бъде
допълнена от теорията на Е. Мейо за "човешките отношения" /подход на човешко поведение и социални системи/, за да не се стигне до
дефицит откъм използване на човешкия капитал. Както е известно, трудът на Ф. Тейлър
"Принципи на научното управление" има широко влияние в САЩ и света през първата четвърт на ХХ век. Тейлъризмът като идеология
на научното управление е силно пристрастен
към концепцията за "икономическия човек",
при която доминират две ключови идеи:
- сегментиране на работата в специализирани задачи по минути;
- подреждане и координиране на тези многобройни малки задачи за завършване на цялата работа.
Ф. Тейлър не се занимава с функционалния
процес на управлението. Той фокусира вниманието си върху производството, т.е. "техническата" категория на Анри Файол. Неговото
виждане за хората като продължение на фабричната машина довежда до развитието на науки за времето и движението, твърда дисциплина по време на работа, пълно концентриране
върху задачите, до елиминирането на личния
контакт с работниците и стриктно приложение
на стимулиращите механизми на заплащане.
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Ако процесуалната теория /подход, свързан с вземането на решения/ се прилага найстриктно, той ще изключи интуитивното,
творческото, за които все още не съществуват
параметри. Подходът с ресурсите, свързан с
получаването на стоки и услуги на най- ниска
цена, макар че не бива да бъде пренебрегван,
не е в състояние да бъде ориентир като теория,
особено в сферата на образованието. Операционно - изследователският подход може да оптимизира определени логистични операции на
едно начинание, но и да пренебрегне деликатни човешки фактори, които нямат математически аналог.
Фактът, че има различни школи по теория
на управлението или по-точно за управление,
повдига няколко въпроса: “Има ли основание
за разглеждане на управлението под друг ъгъл,
извън съществуващите управленски теории?”,
“Конкретна организация трябва ли да поддържа една или друга школа по теория на управлението за сметка на друга?” От всички тези
въпроси взети заедно, следва, че училищният
директор трябва да направи своя собствена
теория за управление по прагматичен път и да
даде приоритет според нуждите, които вижда в
конкретната ситуация. Всички управленски
подходи по някакъв начин са валидни за всички организации, макар че никой не е абсолютно приложим.
Практиката показва, че училищните директори и образователната администрация, съзнателно или несъзнателно, използват найразлични подходи, без да се замислят дали са
научни или ненаучни. Има ръководители, за
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които е характерен активният подход, т.е. изпреварват и вървят пред събитията. А има и такива, които години наред прилагат т.н. "реактивен подход", т.е. действат постфактум, вървят след събитията, реагират със закъснение
или като пожарна команда в извънредни ситуации.
Следователно, можем да предположим, че
пълното и прекалено прилагане на един теоретичен подход може да оптимизира и да увеличи ефективността само на един аспект от дейността на училището. Цялото оптимизиране на
управленската функция се получава чрез синтез от самия ръководител, което е един доста
субективен процес. Логически възниква въпросът как да се получи синтез от прилагането
на различни управленски подходи. Една от
възможностите за решаването на тази трудност
е, когато училищният директор сам търси решение на проблемите си чрез използване на
различни управленски теории, технологии,
методи и техники. Единственият оптимален
подход може да се направи от хора, които са се
научили да мислят по интердисциплинарен
начин, интегративно, синтетично. Директорът
трябва да осъзнае относителността на различните научни подходи и да направи своя избор,
като е взел предвид всички възможни за използване.
ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОНТАКТИ
проф. д-р Светлозар Петков Вацов
Шуменски университет „Еп. Константин
Преславски”
sv.vacov@abv.bg
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ИНТЕЛЕКТ НА ЛИЧНОСТТА
Анна ТАТАРИНЦЕВА
INTELLECT OF PERSONALITY
Anna TATARINCEVA
ABSTRACT: The given research is devoted to the analysis of the essence of the notions “intellect” in connection to lifelong learning. The AIM of the research is the analysis of the essence of the notion ”intellect” and determination of intellectual abilities which are the most
important in the achievement of individual’s success in the process of lifelong learning. The
Method of the research is the scientific analysis of theoretical literature on the given problem.
The Conception of “Lifelong Learning” is the Conception of the essence which could be determined as –“it is not ever late or early to learn”. It is the philosophy of our contemporary
life which captured thousands of people’s minds all over the world. The conception of lifelong learning is oriented to the integral development of an individual as a personality for the
whole life long time, the promotion of his/her possibilities for successful further work and social adaptation in the rapidly changeable contemporary world.
This Conception suggests that any individual regardless of his/her age, social position and
colour of skin should be opened to new ideas and skills. She/he should be offered an equal
possibility for obtaining qualitative education in any sphere he is interested in - at home, on
his/her rest by all accessible channels of education but not only at schools and higher
schools. Such forms of education also could be carried out through such forms of educational
services as the Internet, distance education, home education, different educational courses
for obtaining corresponding education…
The Conception of Lifelong Learning also includes the possibilities of obtaining different educational programs for those who want to increase the level of own qualification after obtaining the diploma of his/her higher school or to get the second or the third higher education.
KEYWORDS: ability, career, education, individual, intellect, lifelong learning, mental skills,
mind, personality, possibilities, success, thinking, transformation.
IINTRODUCTION
The main statements of the Memorandum of
Lifelong Learning confirmed in Lisbon in 2000
are the following:
 to give the accessibility of lifelong learning for each individual across Europe;
 to give the possibility for obtaining and
improving necessary knowledge and skills for
each individual in order to belong successfully to
the society based on knowledge.
The Aim of Lifelong Learning is:
 the development of active civil life position of an individual;
 the development of his/her intellectual
abilities and professional skills;
ISSN: 1311 2864, volume 33 (2), 2018
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 the improvement of the quality of individual life
(A Memorandum of Lifelong Learning,
2000).
The main reason why lifelong learning is so
vital nowadays is the acceleration of scientific and
technical progress. The duration of obtaining secondary and higher education increase (about 1418 years), but knowledge and skills obtained there
are usually not efficient for a professional career
during next 30-40 years. Let us analyze which
intellectual abilities are the most important for
successful lifelong learning. What is the notion of
“intellect”?
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THE ESSENCE OF THE NOTION
“INTELLECT“
There are many definitions of the notion” intellect” in the scientific literature.
Intellect is:
 the mental ability, the mental top of an individual (Ожегов, 2008).
 the form of individual mental experiential
arrangement in the image of existed mental structures, mental space of reflection generated by
them and mental representations of what is happening which are constructed within this space. It
is the system of mental mechanisms led to the
possibility of building the subjective picture of
reality (Холодная, 2017);
 the mental ability to understand notions
and interrelations, to implement the analysis and
evaluation, learning and thinking, discussions and
arguments on the base of real facts and knowledge
obtained or transferred (Finnegan, 2009);
 the level of mental experience arrangement
determined by general ability to brain work
(Дружинин, 2016).
 the mental ability to classify objects and
phenomena; the ability to the adaptive change of
behavior, the ability to deductive, inductive thinking and generalization; the ability of working out
and implementing conceptual ideas, the ability to
comprehend (Nickerson, Perkins & Smith, 1985).
 a primary adaptive mental mechanism represented typical patterns of individual variability
(Scarr, 2011).
Let us analyze these definitions more in detail.
The mental ability to classify means - that an individual with normal intellect can divide nonidentical stimuli into classes. This ability is especially important and fundamental for categories of
thinking and language, as words by themselves
mean categories of information. Many theoreticians such as Bandura (1977), Binet, &Simon
(1905/1916), Carrol (1993), Sternberg (2005) consider that the adaptation to own encirclement is
the most essential ability of human intellect.
The ability to deductive thinking gives an individual a possibility to make an authentic conclusion by logical infers on the base of existed confirmations.
The ability to inductive thinking gives an individual a possibility to go out of obtained infor-
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mation limits and come to the general idea by
analyzing separate facts.
The ability to work out and implement conceptual models helps an individual to comprehend
and interpret events on the base of his/her previous mental experience by drawing analogy to similar objects and events. The individual’s ability to
comprehend is connected with his/her ability to
perceive and analyze interrelations among objects
and events in order to solve a certain problem.
The evaluation of human comprehension is one of
the most contradictory problems in the area of
intelligence investigation.
The researcher Spearman (2007) believes that
intellect consists of two factors, an underlying
general factor (g), and series of very specific factors (s’s). According to Spearman’s Factor Approach, the g factor acts as a driving force that
would power a set of special skills unique to specific situations, such as verbal ability, mathematical ability, and even musical ability.
The g factor provides the main trust for activating the s-factors. Spearman (2007) confirms
that g is a form of dynamic brain energy that sets
in motion the “specific engines” of ability, so an
individual can have an extraordinary high ability
for one or some concrete factors and to show a
low level of abilities for other factors. Spearman
(2007) believes that g is mostly inherited.
Thurstone (1938) suggests that intellect is a
composite of special primary mental factors, each
peculiar to a specific task. He identifies seven
different “vectors of the mind”, or major components of intellect: 1.verbal comprehension, 2.word
fluency, 3.numeral ability, 4.spatial visualization,
5.associative memory, 6.perceptual speed, and
7.reasoning.
Guilford (1966), in the structure of intellect
elaborated by him, points out to the possibility of
intellect being composed of 150 separately identifiable traits represented in the form of a cube, or a
tree-dimensional net included 150 factors. The
operations needed for implementing divergent and
convergent thinking, memory and cognition are
located on one axis. But connections, systems,
transformations and conclusions are located on the
second axis, concrete contents of tasks-symbolic,
semantic, behavioral or figural are located on the
third axis ( See the Fig.1).
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Fig.1. The Structure-of-Intellect Model (Guilford, 1966)
Cattel (2015) believes that general intellect of
an individual consists of two sub-factors, they are
– 1. “agile abilities” and 2. “glacial abilities”.
“Agile abilities” are manifested in an individual’s
comprehension of abstract and new relations, inductive conclusions, analogies, in implementing
tests of succession completion. “Glacial abilities”
are represented in the individual’s ability to accumulate facts, knowledge, in implementing tests on
vocabulary and general awareness.
Gardner (1985) and Sternberg (1995) created
new theories of intellect.
Gardner identifies seven kinds of intellect (intelligence): linguistic; logical and mathematical; spatial; musical; bodily-kinesthetic; interpersonal
(knowing how to deal with others); intrapersonal
(knowledge of one’s Self). Gardner (1985) believes that intellect must entail a set of skills of
problem-solving enabled an individual to resolve
genuine problems or difficulties that he/she encounters and, when appropriate, to create an effective product.
Sternberg (1995), in his Triarchic Theory of
Intelligence, believes that intellect consists of
three major components:
 meta-components used in planning, monitoring and decision-making;
 performance components used in the execution of a task; and
 knowledge - acquisition components used
in learning new information.
What abilities are the most efficient for lifelong learning?
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THE INDIVIDUAL‘S ABILITY TO THE
EFFICIENT ADAPTATION TO ENVIRONMENTAL CHANGES AS ONE OF KEY
FACTORS OF SUCCESS IN LIFELONG
LEARNING
The research in the field of intellect conducted
by the group of scientists in 1921( Intelligence
and Its Measurement: The Symposium,1921)
shows that the most mentioned components in
offered definitions of the essence of intellect are
the following:
 the high development level of such abilities as abstract thinking, mental representation,
problem solving, decision making;
 the ability to learn, and efficient adaptation
to environmental changes (Intelligence and Its
Measurement: The Symposium, 1921).
The authors of the research conducted in 2016
(Horn, 2016) believe there are the following major
components of intellect:
 the high level of abilities’ development;
 the ability to learn on the base of own previous experience; and
 the ability to adapt to environmental
changes.
Thus, one can conclude, that from the very
early research on intellect conducted by scientists
Binet & Simon (1905/1916), then continued by
Wechsler (1939); Barkow, Cosmides, &Toobey
(1992); Wright (1994), Sternberg(2005) and others, the most important components of intellect
are:
 the ability to learn, and
 the ability for efficient adaptation of an inISSN: 1311 2864, том 33 (2), 2018
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dividual to environmental changes (and not simply adaptation but forming and choosing the most
appropriate new environment) (Jerison, 2012;
Buss, 2015; Sternberg, 2005).
Thus, individual’s intellect is an active component in the formation of the environment offered him/her the possibility to react flexibly to
challenges and situations occurred in the contemporary word. This efficient adequate adaptation,
forming and choosing the appropriate environment includes the process of lifelong learning
which starts with infancy and continues during the
whole human life.
In order to form an appropriate environment
or to make the selection of necessary one, an individual should learn how to adapt efficiently to the
environment where he/she is, and only after that
he/she can decide which characteristic features of
the environment she/he accepts, which ones
she/he rejects, and which ones she/he should
change (Milgram 2000, Sternberg, 2005, Bandura,
1990, Petrovsky,2009, Merlin, 1986 ).
Thus, intellect is a key factor of an individual’s efficient adaptation to environmental changes
determined his/her success in the process of lifelong learning.
THE INDIVIDUAL‘S ABILITY FOR
LEARNING AS ONE OF KEY FACTORS OF
SUCCESS IN LIFELONG LEARNING
Individual’s ability for learning always took
and takes a central place in the definitions of intellect. But what happened with that intellectual ability with age? Baltes, Dittmann-Kohli, &Dixon
(2014) believe that elderly people learn to implement abilities which they have got but these abilities had not been used before. At the same time
these people learn to compensate those abilities,
which had been lost by them, in the process of
lifelong learning.
Dunn (1999) and Milgram (2000) believe that
when individuals learn by the way allowed them
to use their intellectual strengths and compensate
weaknesses of their intellect, the results of their
learning are significantly higher in comparison to
their standard way of learning.
Thus, to use intellectual abilities in order to
learn in the best way, an individual’s should have
the possibility to implement a wide range of learning programs, methods, instructions, tasks, ways
of obtaining new information and learning tasks’
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fulfillment, to adapt efficiently his/her own particular learning approach to the surroundings by selecting, forming or choosing them.
CONCLUSION
Abilities to learn and adapt efficiently to environmental changes are the most important and
significant factors of human intellect determined
individual’s success in the process of lifelong
learning.
Individuals should know their intellectual
strengths and weaknesses in order to adapt successfully to the changes in the learning environment, to form it and select the most appropriate
one. Any individual should develop his/her own
ability to learn by being aware of own intellect
strong influence on success of her/his lifelong
learning.
An individual should have a wide range of
possibilities to choose learning programs, tasks,
methods, instructions, ways of obtaining new information and performing learning tasks according to his/her approach to learning for efficient
adaptation to environmental changes and successful lifelong learning.
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Обучаващи технологии

ПОВИШАВАНЕ МОТИВАЦИЯТА НА СТУДЕНТИТЕ, ЧРЕЗ СИСТЕМАТА
ЗА ЕЛЕКТРОННО ОБУЧЕНИЕ BLACKBOARD
Христо В. УЗУНОВ, Пламен Г. МЪЦИНСКИ, Силвия В. ДЕЧКОВА
РЕЗЮМЕ: Очерталата се в днешно време тенденция на понижаване на мотивацията на обучаемите за учене, безспорно оказва негативно влияние на качеството на
провеждане на учебния процес и постигане на поставените цели. Наблюденията показват, че традиционните подходи в присъствените форми на преподаване и учене се
превръщат в еднопосочно предаване на информация от обучаващи към обучаеми.
Причините за това са комплексни, но някои от тях имат доминиращо въздействие.
Например неизбежното приравняване на нивото на сложност към относително
средно равнище, както при поставяне на индивидуални задачи, така и при самото
доставяне на учебното съдържание. Основна цел на настоящата статия е да се
представи един съвременен подход за доставяне на учебно съдържание, респ. форми
на контрол, които способстват за повишаване на мотивацията на обучаемите. Терминът „доставяне“ се използва в смисъла на съвременните виждания за ролята на
обучаващите – „доставчици“ на учебно съдържание - според потребностите, а не
„докладчици на учебен материал“. Средата за прилагане на изложения в статията
подход е Интернет базираната платформа за електронно обучение Blackboard. Обучението се провежда в законно установените присъствени форми за редовно обучение на студенти в България, допълнени с възможностите на съвременните информационни комуникационни средства. В представения подход се използват тематично
създадени анимирани казуси по учебната дисциплина „Организация и безопасност на
движението по пътищата“ (ОБДП). Пресъздадени са реални ситуации и възможните
реакции на водачите на моторни превозни средства (МПС), при преминаването им
през кръстовища. Проведен е експеримент с реални групи студенти в учебния процес,
като е направен сравнителен анализ на резултатите, с тези при традиционно провеждан учебен процес.
КЛЮЧОВИ ДУМИ: мотивация, анимирани сцени, Blackboard, Adobe Flash
INCREASING THE MOTIVATION OF STUDENTS THROUGH THE BLACKBOARD
ELECTRONIC TRAINING SYSTEM
Hristo V. UZUNOV, Plamen G. MATSINSKI, Silvia V. DECHKOVA
ABSTRACT: Today, students appear to have become less motivated on academic learning,
which has undoubtedly undermined the quality of the teaching-learning process and the successful goal setting and student achievement, respectively. Observations show that traditional
face-to-face lecture-style approaches to teaching seem to be a mere transfer of information
from educators to learners. The reasons for this are complex, but some of them have a dominant influence. One of them is the inevitable alignment of the complexity levels, not to a high
level but to a relatively average one, both in setting up individual assignments and rendering
learning content. The main purpose of this paper is to present a modern approach to delivering learning content as well as to evaluating learning and student achievement in respect to
student academic motivation. The term ‘delivery’ is used in the context of modern perceptions about the role of educators as ’content providers’ meeting students needs rather than
‘content reporters’. The educational environment is the Internet-Based Blackboard platform
while the teaching process, supplemented with modern technology and communications tools,
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takes place in the legally established attendance courses of full-time Bulgarian students. The
presented approach implements thematically created animated case studies in the academic
discipline of Organization and Safety of the Road Traffic (OSRT). Real situations and possible responses of motor vehicle drivers were recreated when passing through intersections. In
the learning process, an experiment with two groups of students was carried out, the first
group worked in the experimental educational environment whereas the second one was considered to be the traditional one. A comparative analysis of the results of the two groups focuses on increased student motivation in the teaching-learning process, which is discussed in
the paper.
KEYWORDS: motivation, animated case studies, Blackboard, Adobe Flash
1. Въведение
В традиционните подходи при присъствените форми на преподаване се очертават някои
негативни тенденции като: - понижаване нивото на сложност на доставеното учебно съдържание и задачите за самостоятелна работа; некоректно формулиране на целите на обучението – основния акцент се поставя на преподаването, а не на ученето. Формите на контрол, както и тяхното съдържание не са съобразени с целите на обучението. Изложеното до
тук доказва, че понижаването на мотивацията е
проблем, чието разрешаване не може да се
търси с традиционни подходи. За разрешаването на проблема е необходимо прилагането
на подход, който да разшири възможностите за
получаване на знания по отношение на време и
място [1, 2, 3, 4, 5]. Подходящи за това са Интернет базираните платформи за електронно
обучение.
Една от тези системи е Blackboard, която
предлага интерактивна среда за преподавателите да доставят учебно съдържание, както
под формата на текст така и във вид на мултимедийно съдържание. Системата предлага инструменти за индивидуален диалог със студентите във вид на форуми, дискусии и др. Това я
прави отворена, гъвкава и фокусирана върху
насърчаване на обучаемите за активното им
участие в учебния процес.
Функционалностите на системата за електронно обучение позволяват лесен достъп и
управление на учебното съдържание за различни курсове от всяка точка на света, възможност за провеждане на обучение и дискусии в реално време, възможност за създаване
на тестове, анкети, самостоятелни работи във
формати, които да могат да бъдат създавани
онлайн и оценявани автоматично.
ISSN: 1311 2864, volume 33 (2), 2018
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2. Създаване на анимирани ситуации на
кръстовища с програмния продукт Adobe
Flash
Основна цел на представения подход е повишаване на интереса на обучаемите към
учебното съдържание, посредством проблемно
ориентирани казуси – модели на реални ситуации.
В настоящата работа са създадени модели
на кръстовища, чрез програмен продукт Adobe
Flash. Въз основа на създадените модели са
разработени банки с тестови въпроси по теми
от дисциплината ОБДП, както и анимирани
учебни материали. Пресъздадени са реални
ситуации и възможните реакции на водачите
на моторни превозни средства (МПС), при
преминаването им през кръстовища. Всяка
реална ситуация, свързана с преминаване на
МПС през кръстовище, респ. реакцията на водача се пресъздава, като се разработва сценарий в средата Adobe Flash [6, 7].
На фиг.1 са показани някои групи инструментите на средата за разработка, разделени,
според функционалността им. Всяка от тях
съдържа: менюта, време-диаграма, панели,
сцена и др.
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Фиг.1. Среда за разработка в Adobe Flash
Сценарият се разпределя във времето като съвкупност от кадри, ключови кадри и слоеве в т.
нар. време-диаграма (фиг.2).

Фиг.2. Време-диаграмата във Adobe Flash CS6
Изпълнението на сценария може да се осъществи по два начина чрез: - последователно изпълнение на сцените в реда на тяхното подреждане във време-диаграмата; -подаване на команди с
мишката (натискане на бутон или върху дадена област от сцената).
На фиг.3 е показан модел на сложно кръстовище. Реализиран е сценарий, чието стартиране се
управлява, чрез натискане на бутон „Провери отговора си“. Сценарият предвижда стартиране на
анимация илюстрираща спазването на предимство от участниците в движението.

Фиг.3. Модел на кръстовище създаден в Adobe Flash
ISSN: 1311 2864, volume 33 (2), 2018
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За точното пресъздаване на реалната ситуация, на всеки от елементите в анимацията
(участници в движението) се задава подходящо време закъснение. Създаденият модел се
компилира във формат .swf, който позволява
неговото стартиране в web browser (Internet
Explorer, Firefox Mozilla, Google Chrome и др.).
Това го прави подходящ за интегриране в системата Blackboard. Представената концепция е
използвана за създаване и на останалите модели по различните теми в дисциплината ОБДП.
3. Интегриране на анимирани ситуации
във Blackboard
Интегрирането на анимирани ситуации в
учебното съдържание е тясно свързано с коректно формулирани преди това цели на обучението. По този начин обучаемите индиректно свързват доставеното учебно съдържание и
поставените към тях задачи с реално приложение в тяхната практика. Предимството на анимацията пред останалите изразни форми
(текст, изображение и др.) е че ангажира допълнително вниманието на обучаемите и стимулира пространственото им мислене. Това от
своя страна способства за повишаване на интереса им към доставеното съдържание респ.
тяхната мотивация. Наблюденията показват, че
наложилите се традиционни подходи в обучението изкуствено разделят ученето от формите
на контрол. С други думи ученето се свързва с
възпроизвеждане на учебно съдържание, а
контролът определя степента на неговото усвояване. Според съвременните схващания в
обучението, формите на контрол трябва да
имат обучителен, а не наказателен характер.
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Това предполага, например при тестово оценяване обучаемите да имат възможност да осъзнаят правилността на посочения отговор. Ако
са посочили грешен или правилен отговор да
могат да видят последствията от това. В разглежданата предметна област: грешното решение в ситуация на преминаване на кръстовище
носи опасност от предизвикване на пътнотранспортно произшествие (ПТП) и непредвидими
последици за участниците в движението.
Системата Blackboard разполага с инструменти за създаване на различни типове въпроси (вярно/невярно, кратък отговор, многовариантен избор, подреждане и др.). Освен това
всеки въпрос може да бъде конфигуриран с
обратна връзка при подаден правилен и/или
грешен отговор. Тази функционалност дава
възможност всеки от въпросите да участва не
само като средство за контрол, но и като елемент за обучение на студентите. Цялостната
концепция за изграждането на електронното
учебно съдържание в Blackboard включва възможности за многократно изпълнение на тестовете, именно за постигане на тази образователна цел. При конфигурирането на тестовете
преподавателят има възможност да разреши
(ограничи) изпълнението им, като задава определен брой опити на обучаемите. В разгледаният случай е реализирана обратна връзка при
правилен отговор, така че обучаемия да получи автоматично анимирана сцена на правилното решение (фиг.4). Той може да види движението на МПС и пешеходците съответстващо
на правилното решение с избор на опцията
„Провери отговора си“.

Фиг.4. Обратна връзка при правилен отговор
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За дадената ситуация е избрана анимирана сцена с правилния отговор, тъй като вариантите за
грешен отговор са много. При посочен грешен отговор обратната връзка включва съобщение показано на фиг.5.

Фиг.5. Обратна връзка при неправилен отговор
За случаите в които грешния отговор е само един са реализирани анимирани сцени в
обратна връзка за грешен и правилен отговор.
4. Резултати от обучението на студентите
Експериментът е проведен при следните
условия:
1. На всички студенти се предоставя
непрекъснат персонален достъп до изградената
учебна дисциплина в системата Blackboard учебно съдържание, дейности и др., необходими за пълноценна самостоятелна работа.
2. Всеки студент има възможност, по всяко
време и от всяко място с достъп до Интернет
да ползва електронното учебно съдържание и
да изпълнява поставените дейности.
3. Всеки от студентите, на база показаните
резултати и активност, има възможност да
определи в различна степен крайната оценка
по дисциплината.
4. Преподавателят с контролни въпроси
установява степента на тежест на текущо получените резултати в определянето на крайната
оценка.
Основна цел на проведения експеримент е
да се установи какъв е относителният дял на
студентите в %, които са активни участници в
учебния процес през семестъра.
Експериментът се провежда през летен семестър на учебната 2017/2018 година по дисциплината “Организация и безопасност на
движението по пътищата“ с 46 студента изучаващи дисциплината.
Системата Blackboard разполага с множество инструменти за отчитане на различни аспекти на активността на обучаемите. При отчитане на резултатите от проведения експеримент е приложен критерий, отчитащ зависиISSN: 1311 2864, volume 33 (2), 2018
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мостта между активност, като изпълнение на
дейностите и оценката от това изпълнение.
Обобщени резултати от успеваемостта на студентите е показана в Таблица 1.
Таблица 1
Относителен дял на
изпълнение на
дейностите [%]

Брой
студенти

Оценка

90 - 100

7

Отличен

80 - 89

13

Мн. добър

70 - 79

12

Добър

50 - 69

13

Среден

0 - 49

1

Слаб

Относителен дял на изпълнение на
дейностите [%]

90 - 100

80 - 89

70 - 79

50 - 69

0 - 49

На студентите – 36 бр., изучаващи същата
учебна дисциплина, през учебната 2016/2017
учебна също е предложен вариант да определят крайната си оценка по дисциплината при
решаване на казуси по време на семестъра (по
желание). Използвани са традиционните за
присъствената форма на обучение учебни
средства (мултимедия, текстови материали и
др.). Всички студенти са избрали да се явят на
изпит и не са проявили интерес към решаване
на казуси по време на семестъра. Получените
резултати от изпита са посочени в Таблица 2.
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Разликата в броя на студентите при сравняване на резултатите няма съществено влияние върху изследвания аспект от обучението –
мотивацията.
Таблица 2
Относителен дял на
изпълнение на
задачите [%]

Брой
студенти

Оценка

90 - 100

1

Отличен

80 - 89

3

Мн. добър

70 - 79

12

Добър

50 - 69

14

Среден

0 - 49

6

Слаб

ИЗВОДИ
1. Резултатите, получени при проведения
експеримент показват, че оценените с оценка
„Отличен“, „Мн. Добър“ и „Добър“, с оглед и
на тяхната активност през семестъра потвърждават тезата за повишен интерес към участието
си в учебния процес.
2. Получените резултати доказват ефективността на прилагането на електронни средства, допълващи традиционните форми на
обучение, по отношение на повишаване на
мотивацията за работа на студентите.
3. Обективността при оценяване на студентите е значително по-висока, когато се отчита
текущата им дейност.
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4. За да се мотивира текуща активна дейност на студентите е необходимо да се използват ефективно възможностите на съвременните
системи за електронно обучение. Те ще добавят липсващото звено в традиционните форми
на обучение, а именно – ще отговорят на динамиката, която налага ежедневието на обучаеми и обучаващи.
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ДИДАКТИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ МУЛЬТИМЕДИЙНОЙ ЛЕКЦИИ В ОБУЧЕНИИ
ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ
Светлана А. КОЛОДА
DIDACTIC POTENTIAL OF A MULTIMEDIA LECTURE WHILE TEACHING A FOREIGN
STUDENTS
Svetlana A. KOLODA
ABSTRACT: Modern understanding of the social functions of education leads to the search
for new ways to improve the learning process. Such a well-established and conservative type
of classroom studies at the University as a lecture does not remain aside from this. The article deals with the main didactic aspects of multimedia lectures. Its functions (educational and
developing) are given, the principles of construction are described, the requirements to
graphic design of multimedia lecture are generalized. The author points to the special conditions of preparation and porting of the lecture for foreign students, including the level of
training of students, methods of traditional education, which have developed in this system of
education, the level of technological support of the educational process, ways of interaction
between the teacher and students, ICT-competence of the teacher, the General level of development and use of information technology in this educational environment. The author pays
special attention to the technical requirements of the multimedia lecture.
KEYWORDS: Мultimedia teaching tools, didactics, computer linguodidactics, graphic design of multimedia lectures, didactic functions of multimedia lectures, higher professional
education.
Современное общество неразрывно связанно с процессом информатизации. При этом
одно из приоритетных направлений информатизации современного общества – информатизация образования. Эта тенденция соответствует изменившимся целям образования, которые требуют обновления форм, методов и
средств обучения. Интенсивное внедрение в
образовательный процесс электронных средств
обучения, применяемых вместе с традиционными, требует не только внесения изменений в
сами технологии обучения, но и иного осмысления дидактических условий их использования. Известно, что владение информационными технологиями становится базовым требованием к выпускникам современной школы.
Не только навыки работы с компьютером, но и
основы мультимедийных технологий, входят в
обязательный образовательный уровень учебных заведений среднего и высшего профессионального образования. И чем выше уровень
информационно-коммуникативной компетенции преподавателя, тем больших результатов
может достичь выпускник университета.
ISSN: 1311 2864, volume 33 (2), 2018
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Одной из актуальных проблем использования информационно-коммуникативных технологий (ИКТ) в образовании является использование мультимедийных средств в лекционных
курсах для высшего профессионального образования.
Здесь можно выделить целый ряд вопросов, возникающих перед нами: почему и для
чего используются сегодня мультимедийные
лекции, каким образом можно достичь максимальной эффективности их применения, какие
дидактические преимущества имеет данный
тип лекции в высшем образовании? Ответы на
эти вопросы не кажутся нам такими уж однозначными. Часто приходится слышать такой
ответ: да, использовать слайды удобнее, чем
писать или рисовать мелом. Но можно ли считать использование средств мультимедиа в
лекции инновацией?
Инновацией это станет только тогда, когда
мультимедийная лекция будет работать на результат, а точнее – на стратегию деятельности,
подчиняющуюся новой цели. Инновация в
лекции – это замена таких стратегических и
ISSN: 1311 2864, том 33 (2), 2018
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инструментально значимых характеристик
из других стран. Традиции образования в разлекции, как целевая установка и характер взаных странах, уровень технологического обесимодействия преподавателя и студента. Мульпечения учебного процесса, способы взаимотимедийный проектор – это дидактический
действия между преподавателем и студентами,
способ, а не метод. Поэтому при использоваинформационно-коммуникативная компетеннии мультимедийной презентации в процессе
ция преподавателя, общий уровень развития и
обучения необходимо правильно расставить
использования информационных технологий, в
акценты: мультимедийная презентация в лекзначительной степени влияют на определение
ции – это всего лишь дидактический способ
дидактических возможностей мультимедийной
обучения, который обеспечивает дополнительлекции. Здесь важно достичь гармоничного
ным инструментом лектора. Однако, необхосоединения между теми задачами, которые
димо четко осознавать, что и изменение цели
ставит преподаватель, используя мультимеиспользования мультимедийной лекции, и додийные технологии, и ожиданиями студентов.
статочно сложный, с точки зрения технологии
Речь идет о содержательной медиаграмотности
работы, процесс ее подготовки требует дополобоих субъектов образовательного процесса. С
нительных знаний и навыков, как в области
одной стороны, это умение преподавателя
дидактики, так и в области разработки ИКТ.
грамотно отобрать, структурировать и подать
Значимым в разработке собственных мультиинформацию на экране, с другой − умения
медийных лекций для преподавателя становятстудентов грамотно воспринимать сведения на
ся навыки работы с прикладными программаэкране.
ми графического дизайна (Power Point, Adobe
Мультимедия – это совокупность разных
Illustrator, Coreldraw).
типов инофрмации: текста, звука, графики,
Работа с студентами, которые обучаются
цвета, движения. Понятие «звук» включает в
на иностранном языке, требует еще более тщасебя речь, музыку, их комбинацию, а также
тельной подготовки мультимедийной лекции.
разные звуковые эффекты. Графика представЕсли мы при проведении мультимедийной
лена рисунками, символами, фотографиями,
лекции ставим такие цели как: уплотнить соизображениями. Движение в мультимедийных
держание лекционного материала, представить
программах может быть двух видов: видео и
ее слушателям в наиболее систематизировананимация. Исходя из этого, мы можем утверном виде, обеспечить рациональное взаимождать, что все качества мультимедийных продействие с аудиторией, активизировать мысграмм обеспечивают одно из важнейших педалительную деятельность студентов, то должны
гогических условий обучения
– принцип
учитывать не только их уровень подготовки,
наглядности. Зрение – основной канал восприно и те методы традиционного обучения, котоятия информации. Именно этим объясняется
рые сложились в данной системе образования.
тот факт, что зрительное восприятие имеет
И далеко не всегда все то, что хорошо реалиочень большой коэффициент продуктинвости.
зуется в одной учебной аудитории, так же эфМы можем проследить это на рис. 1.
фективно применяется для обучения студентовСприйняття інформації, %
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Рис. 1. Коэффициент восприятия новой информации (%)
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- прикосновение
- запах
- слух
- зрение

Как видно, процент восприятия новой информации наибольший именно при ее зрительном
восприятии. Запоминание информации, несмотря та то, что люди разделяются на аудиалов, визуалов и кинестетиков, повышется при объдинении всех каналов восприятия информации (рис. 2).

Рис. 2 Коэффициент запоминания информации (%)
Именно принцип многоканального вляиния в полной мере реализуется при использовании мультимедийной лекции. Эксперименты, проводимые в разных учебных условиях,
доказывают возможность повышения эффективности учебного процесса с использованием
мультимедийных технологий обучения на 20 40% [1].
Современная университетская лекция уже
не является одновекторным процессом передачи знаний от преподавателя к студенту. Ведущим принципом мультимедийной лекции является принцип диалогичности. Данный принцип, и по форме, и по сути, требует активного
включения студентов в процесс обучения. Визуализация лекционного материала, его поэтапное графическое изложение включает студента в процесс активного осмысления содержания лекции. Таким образом, студент становится субъектом даже такого консервативного
этапа высшего профессионального образования как теоретическая лекция.
Мультимедийная лекция позволяет также
реализовать развивающую функцию: студент
учиться воспринимать одновременно разные
потоки информационных данных. Качественная мультимедийная лекция позволяет формиISSN: 1311 2864, volume 33 (2), 2018
Union of scientists in Bulgaria - branch Sliven

ровать индивидуальный когнитивный стиль
студента, воспитывая у него современную
культуру обучения [2].
Дидактический потенциал мультимедийной лекции в полной степени раскрывается
при условии ее высокого содержательного и
технического уровня. Не маловажную роль
играет методика проведения такой лекции.
Остановимся на данных аспектах.
Содержательная часть лекции должна реализовать ее основную задачу – визуализацию
теоретического материала для активизации
познавательного процесса студентов. Соответственно, содержание презентации – это ключевые моменты лекции, четко и лаконично отражающие логику изложения учебного материала. Мультимедийные презентации дают большие возможности для решения данного задания: таблицы, схемы, иллюстративный материал. Разные режимы демонстрации презентации позволяют визуализировать логику изложения материала преподавателем, точнее раскрыть исследуемые процессы, обращая внимание студентов на наиболее значимые или
сложные части материала. Для этого используются обобщающие схемы, иллюстрации,
раскрывающие теоретические положения, выISSN: 1311 2864, том 33 (2), 2018
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деления с помощью графического редактора
ключевых понятий. При правильном построении презентации появляется возможность увидеть, в какой точке осмысления материала мы
находимся в данный момент.
Мы уже останавливались на том, что при
всей своей простоте прикладная программа
Power Point требует специальных знаний и
навыков при ее использовании в образовательных целях. К сожалению, в образовательной
периодике последних лет уделяется мало внимания вопросам формирования компетенции
преподавателя в области создания мультимедийных средств обучения. Преподаватели идут
путем проб и ошибок, часто не очень эффективно экспериментируют и, к сожалению, не
достигнув необходимого результата, теряют
интерес к этому ценному, но достаточному
трудоемкому средству обучения. Главная причина заключается в том, что для качественной
презентации необходимо обобщить педагогические принципы построения лекции с принципами графического дизайна.
Выделим наиболее значимые приниципы
построения мультимедийной лекциии:
1. Простота оформления. Основным докладчиком на лекции является преподаввтель,
а не презентация и она не должна доминировать, отвлекать внимание от лектора и его слов.
Лекция не должна быть перегружена эффектами анимации, цветом, текстом.
2. Принцип триединства на цветовом круге и принцип комплементарных цветов. Цветовое оформление слайда должно быть таким,
чтобы акцентировать внимание на содержании,
а не отвлекать. Фон и текст должны быть контрастными. Но при этом выбор ‒ черный текст
и белый фон не являются удачным.
3. Для выделения ключевых тезисов, заголовков можно использовать цветовые акценты
и нюансы. При этом выбирать цвета необходимо с учетом их соотношения.
4. Оптимальным шрифтом для презентации является Time New Roman или Tahoma.
Размер кегля для заголовка – 40 – 44 пт, для
текста – 18 – 24 пт, тогда текст будет виден
даже на дальних рядах. Для цитирования целесообразно выбирать шрифт напоминающий
рукописный.
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5. Особое внимание уделяется разметке
текста, при этом необходимо придерживаться
следующих правил:
 использовать все возможные способы
выделения – рамки, границы, заливку, это помогает концентрировать внимание аудитории
на важных аспектах;
 средства Word Art используются только
в названиях тем и заголовках;
 текст, по возможности, должен содержать ключевые слова и фразы, исключение
составляют только термины – они должны
приводиться полностью;
 соблюдение принципа дискретности
(один слайд один содержательный компонент);
 изображение всегда лучше текста, поэтому целесообразно заменять текст информативной иллюстрацией, схемой, таблицей;
 если используется текст с иллюстрацией, то картинку необходимо располагать в левой части слайда;
 использование эффектов анимации допустимо только при раскрытии динамических
процессов и поэтапного изложения материала;
 интерактивные слайды необходимо использовать при постановке проблемных вопросов, которые направляют студентов на самостоятельные выводы и умозаключения.
Качество и результативность мультимедийной лекции зависит также от педагогического мастерства преподавателя, его умения не
просто изложить материла, но и с помощью
данного средства обучения направлять внимание студентов, контролировать уровень их
восприятия, изменять, при необходимости,
темп изложения и сложность материала.
В зависимости от сложности темы лекции,
ее направленности (теоретический материал,
теоретико-практический) мы предъявляем ее
либо непосредственно на занятии, либо студенты знакомятся с ее содержанием самостоятельно, а затем происходит более тщательная
проработка на занятии. Студенты могут в любой момент вернуться ко всей лекции или в ее
отдельным частям при выполнении самостоятельных заданий: все лекции размещены на
персональной странице преподавателя. Иногда
используется социальная сеть WeChat для
распространения лекции в группе студентов.
Там же размещаются домашние и самостоятельные задания для студентов.
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В завершении отметим, что техническое
оформление слайдов, при наличии знания и
минимальных навыков создания мультимедийных средств обучения, не занимает много
времени. Но отбор материала, его систематизация, правильная расстановка акцентов, выбор иллюстраций, выделение ключевых позиций – серьезная и достаточно кропотливая работа. Но эффективность мультимедийной лекции, ее высокая результативность в современных условиях вузовского обучения подтверждает необходимость формирования и совершенствования компетенции преподавателя в
области компьютерной дидактики.
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РАЗВИВАНЕ НА „МЕКИ” УМЕНИЯ В УЧИЛИЩЕ
Маргарита И. ТЕНЕВА
DEVELOPMENT OF "SOFT" SKILLS IN SCHOOL
Margarita I. TENEVA
ABSTRACT: The article discusses the need for modern school to build "soft" skills to meet
the demands of modern society. Results of research conducted with pedagogical experts,
teachers, learners, parents and employers are analyzed. The article outlines the main ways to
solve problems related to „soft” skills formation at school.
KEYWORDS: modern society, education, school „soft” skills , students, teachers
През последните десетилетия се води оживена дискусия по проблема доколко адекватно
е училището към актуалните обществени и
индивидуални потребности. Мненията са разнообразни и дори противоречиви. В хода на
тази дискусия усилено се заговори за необходимостта от изграждане на „меки” умения.
Това са специфичен вид умения, които за разлика от „твърдите“, не са свързани с конкретна
специалност, но са от изключително значение
за бързата и адекватна адаптация, реализация и
просперитет в съвременното общество. Към
тях се отнасят: емоционалната интелигентност,
креативността, аналитичното и критично мислене, уменията за решаване на проблеми, за
работа в екип, за сътрудничество и др. Световният икономически форум (World Economic
Forum) поставя „меките” умения сред найважните за професиите на 2020 г. (Капитал,
2017), а футуристите прогнозират, че тези
умения ще са високо ценени в бъдеще, найвече поради факта, че нито една машина не
може да ги придобие.
През 2013 г. М. Уайт пише в Time
Magazine: "Докато академиците продължават
да се занимават с липсата на математически и
научни умения, интересът на шефовете на
предприятия е насочен към организационните
и междуличностни умения”. Авторката привежда резултати от проучване на Националната асоциация на колежи и работодатели, целта
на което е да установи кои са топ 10приоритети на работодателите. Преобладаващата част от изследваните (над 200 участници)
декларират, че предпочитат да наемат хора,
които са отборни играчи, могат да решават
проблеми, да планират, организират и приориISSN: 1311 2864, volume 33 (2), 2018
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тезират своята работа. Техническите и компютърните умения те поставят на доста по-задни
позиции (White M. Q 2013).
През 2014 г. Wainhouse Research провежда
интервю с 22 практикуващи експерти и теоретици на образованието от Северна Америка и
Европа и на базата на получените резултати
изготвя т.нар. „карта на качеството на образованието”. Тази карта се дава за оценка на 1030
учители, администратори, родители и студенти
в Обединеното кралство (537) и в Северна
Америка (493). Анализът на резултатите показва, че преобладаващата част от изследваните считат, че училищата се съсредоточават
прекалено много върху академичната подготовка, самостоятелната работа и индивидуалното постижение, а много други важни умения остават извън класната стая. Респондентите смятат, че най-важните умения, върху които
трябва да се фокусира училището са:
1. Решаване на проблеми
2. Способност за сътрудничество
3. Устойчивост
4. Творчество
5. Академични знания
6. Лидерски умения
Изследваните считат също, че училището
върши добра работа като се фокусират върху
3-те R: четене, писане и математика, но отчитат като слабост излизането от фокуса на внимание от онези аспекти на образованието, които са от съществено значение за подготовката
на учещите за работа (WR Paper: The Role of
Education in Building Soft Skills).
Резултатите от друго проучване, проведено
от изследователската фирма Global Strategy
Group показва, че близо половината (49%) от
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над 500 изследвани бизнесмени, смятат, че
днес завършилите училище са по-малко подготвени за работа, отколкото тези преди 15
години. Проучването показва, че за бизнес лидерите трите най-важни умения, които трябва
да се притежават при навлизане в бизнеса са:
решаване на проблеми (49%), сътрудничество
(43%) и критично мислене (36%). Изследване
на Wainhouse Research отбелязва, че тези приоритетни уменията се посочват също и от учители, родители и студенти (WR Paper: The Role
of Education in Building Soft Skills).
Цитираните и други съвременни изследвания утвърждават мнението, че съвременното
училище е изправено пред необходимостта да
преосмисли приоритетите си по отношение на
подготовката, които осигурява. Наред със специалните умения, то трябва да създава и условия за развиването на т. нар „меки” умения.
Днес съществуват множество концепции и
подходи към „меките” умения, които търсят
надеждни пътища за изграждането им в училище. В цял свят се експериментират и апробират в практиката иновативни модели и технологии, програми и курсове, сред които се
открояват проектно-базираното обучение, изследователското (IBSE) и колаборативно учене. При тези подходи „меките” умения се усвояват в процеса на дейността и са едновременно предпоставка и резултат от нея. Иновативните подходи в обучението постигат забележителни успехи по отношение на развиването на аналитичното мислене, уменията за рефлексия, самоконтрол и самооценка (емоционална интелигентност), креативността, уменията да се работи в екип и в мрежа, да се споделя отговорност и да се решават проблеми.
Най-значимите постижения в изследването
и изграждането на „меките” умения са от областта на креативната педагогика и педагогиката на сътрудничеството. В страни като
САЩ, Великобритания, Франция, Германия,
Швеция и Австралия се води последователна
образователна политика по отношение на изграждане на креативни умения в училище. В
Китай творчеството се признава за генерално
умение, което трябва да бъде формирано и се
предлагат общи принципи за включването му в
учебните програми. В Япония, Южна Корея,
Тайван и Сингапур също са направени реформи на учебните програми с цел да се акцентира
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върху усвояване на умения за творчество. (Lin,
Yu-Sien, 2011). В САЩ и в Западна Европа
съществуват утвърдени практики за развиване
на емоционалната интелигентност, които найчесто се основават на концепцията, разработена от Саловей и Майер през 1990 г. (Salovey &
Mayer, 1990) и разпространена от Голман.
(Голман, 2011). В САЩ и в Обединеното кралство се разгръща мащабна дейност за проучване, прилагане и оценка на различни социалноемоционални образователни програми в училище. В САЩ е широко разпространено движението "Социално и емоционално обучение"
(SEL). Неговите основни принципи се предлагат като интегрираща рамка, за да се координират всички специфични програми, които се
прилагат в училище (www.CASEL.org). С цел
„децата и младежите да постигнат удовлетвореност и щастие” в Обединеното кралство се
създава „Държавен секретариат за деца, училища и семейства” (http://www.dfes.gov.uk/).
Една от неговите основни стратегии се опира
на активната подкрепа на национално движение "Социални и емоционални аспекти на обучението" (SEAL), създадено по подобие на
SEL в САЩ. За разлика от креативността и
емоционалната интелигентност, спецификата
на сътрудничеството, не позволява то да бъде
вместено в конкретен курс или учебна програма. Поради тази причина основният стремеж
на изследователите и практиците е то да бъде
„вградено” в процеса на обучение и да стане
съставна част от методите на преподаване и
учене. За постигането на тази цел се използва
богат арсенал от класически и виртуални технологии, среди и средства за обучение. В дизайна на най-добрите курсовете за е-обучение
задължително присъстват инструменти за
осъществяване на комуникации и сътрудничество между всички участници в образователния процес: учещи, преподаватели, администратори, експерти и др. Много от тези инструменти се адаптират към условията на стандартната класна стая и започват да се използват за разгръщане на колективния интелект,
сътрудничеството и креативността в нея.
През последните години у нас също се
наблюдава повишен интерес към „меките”
умения, но нашето училището все още не е в
състояние да ги формира целенасочено и системно. За съжаление нашето училище все още
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е ориентирано повече към миналото, а централизацията и стандартизацията доминират над
творчеството и иновациите. Но въпреки това и
в България нещата започват да се променят. У
нас истинската промяна в образованието се
осъществява отдолу-нагоре. Тя се инициира от
педагози и учители-ентусиасти, приели като
своя мисията да насочат училището към бъдещето. За да я изпълнят те създават множество
реални и виртуални групи, споделят опит, дискутират, експериментират, търсят и намират
отговори. Този колективен интелект работи
неуморно и непрекъснато се разраства и така
стъпка по стъпка променя статуквото и у нас,
при това не заради, а въпреки системата.
Какви задачи трябва да реши българското
училище, за да започне развиването на „меките” умения и в него?
Основните са следните:
1. Да се осъзнае необходимостта от формиране на „меки” умения в училище и да се
създадат нагласи за работа в тази посока.
2. Да се обединят усилията на науката,
бизнеса и училището и се разработят програми
и стратегии за съвместна дейност. Да се използват световния опит и работещи образователни
практики, които да се адаптират и приложат в
българското училище.
3. Да се подготвят специалисти за всички
равнища на образователната система - учители, педагози, психолози, ръководители и др.,
защото преди да „влязат” в училище, „меките„
умения трябва да станат достояние на специалистите работещи в него.
4. Да се обърне специално внимание на
подготовката на българският учител. За да
участва в процеса по изграждане на „меките”
умения той трябва да знае как да учи учениците да учат, как да развива тяхната емоционалната интелигентност и креативност, как да насърчава сътрудничеството, работа в екип и в
мрежа, как да съчетава в работата си иновативни и класически образователни технологии.
Освен това учителят трябва да се освободи от
някои рутинни функции и роли и да усвои нови като консултиране, насочване, насърчаване,
улесняване, подкрепяне и умения за работата
както в стандартна, така и във виртуална класна стая.
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5. Да се изгради подходяща образователна
среда в училище - за разгръщането си „меките”
умения се нуждаят от високи степени на свобода, множество стимули, и възможности за
експериментиране и сътрудничество. Ограничаването на централизацията и осигуряването
по-голяма автономност на училищата и учителите би имала съществен принос в тази посока.
6. Да се използват възможностите на технологиите за „отваряне” на стените на класната стая и превръщането на обучението в атрактивен, ефективен и забавен процес. Технологиите позволяват на хората да учат навсякъде и
по всяко време, да се свързват в учещи общности, да си сътрудничат и да осъществяват
съвместни проекти.
7. Да се разработят нови критерии за оценяване на академичните постижения в цялост и
на „меките” умения в частност.
Изпълнението на тези и задачи е труден и
продължителен процес, но опитът на страни
като САЩ, Англия, Финландия, Япония, Сингапур и др. ни показва, че е промяната не сама
е възможна, но и успешна.
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ДИАГНОСТИКА НА СТИЛА НА ПРЕПОДАВАНЕ
Юрий П. КЛИСАРОВ
РЕЗЮМЕ: Стилът на преподаване е уникалният начин, по който преподавателят
организира и осъществява технологията на обучението - съвкупността от методи,
техники, форми и средства, посредством които реализира дидактическите цели. Едно и също учебно съдържание може да бъде разработено с един и същи метод, но с
различни техники и средства, които да предизвикат различен тип учебна дейност репродуктивна или проблемно откриваща; различен вид мисловна активност - индуктивна, дедуктивна или традуктивна. Те се подбират от преподавателя, но това определя посоката и спецификата на познавателната дейност на обучаемите. Стилът
на преподаване е съчетание от специфични личностни качества, психологопедагогическа подготовка и компетентност в определена научна област. В литературата са описани различни подходи за класифициране на стила на преподаване.
В статията са описани два подхода за класификация на стиловете на преподаване.
Първият се основава на теориите за учене и разглежда три стила: Хуманистичен,
Бихейвиористичен и когнитивен. Вторият подход се основава на особеностите на
обучаващата среда с две класификации. Едната диференцира пет стила на преподаване - oбучение, ориентирано към учителя, oбучение, ориентирано към учебното съдържание, oбучение, ориентирано към учениците, oбучение, ориентирано към преподавателя и обучаваните, oбучение, ориентирано към учащите се и съдържанието.
Другата класификация съдържа четири стила: формално авторитетен преподавател, преподавател – демонстратор, преподавател – сътрудник,преподавател – пълномощник. За всички стилове са характеризарани типични подходи за преподаване и
учебни дейности за обучаемите.
Главно място в статията заема описание на инструментариум за диагностика на
стила на преподаване, който е адаптиран в съответствие със спецификата на обучение в средните и висши училища. Обяснена е технологията за работа с инструментариума. Електронният вариант веднага определя стила на преподаване на диагностицираното лице по Граша-Райхман (Grasha-Riechmann). Даден е линк към него.
КЛЮЧОВИ ДУМИ: стил на преподаване, teaching style, скала на Ликерт.
DIAGNOSTICS OF THE TEACHING STYLE
Yurii P. KLISSAROV
ABSTRACT: Teaching style is the way in which the teacher organizes and implements the
technology of learning, i.e. it refers to the set of methods, techniques and strategies employed
to achieve didactic goals. Course content can be incorporated with one and the same method
but using different techniques and strategies, implementing different types of learning activities, such as reproductive or problem-solving; or different kind of mental activities like inductive, deductive or traductive. They are selected by the lecturer, thus determining the direction and specifics of the student cognitive activity. Teaching style is also a combination of
specific personal traits, psychological and pedagogical training and competences in a particular scientific field. Scientific papers describe different approaches to teaching style classification.
This article shows two approaches to classifying teaching styles. The first is based on learning theories and examines three styles: humanistic, behavioural and cognitive. The second
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approach is on the characteristics of the learning environment and presents two classifications. One differentiates five teaching styles - teacher-oriented learning, learner-oriented
learning, content-oriented learning, learner-teacher-oriented learning, learner- content oriented learning. The other classification contains four styles: the lecturer or authoritative
style, the demonstrator or coach style, the facilitator or activity style, the delegator or group
style. All styles are characterized by typical teaching approaches and learning activities thus
focusing on the advantages of each style.
The focus of this article is on the description of Grasha-Reichmann teaching style inventory,
adapted to the Bulgarian secondary and higher education. The technology to the inventory is
explained and a link to its online version is provided.
KEYWORDS: teaching style, teaching style inventory, Likert scale.
Въведение
Стилът на преподаване е уникалният начин, по който преподавателят организира и
осъществява технологията на обучението съвкупността от методи, техники, форми и
средства, посредством които реализира дидактическите цели. Едно и също учебно съдържание може да бъде разработено с един и същи
метод, но с различни техники и средства, които да предизвикат различен тип учебна дейност - репродуктивна или проблемно откриваща; различен вид мисловна активност - индуктивна, дедуктивна или традуктивна. Например,
методът беседа предполага богат избор от въпроси – конвергентни или дивергентни, директни или с отворен край, репродуктивни или
проблемни. Те се подбират от преподавателя,
но това определя посоката и спецификата на
познавателната дейност на обучаемите. Стилът
на преподаване е съчетание от специфични
личностни качества, психолого-педагогическа
подготовка и компетентност в определена научна област. В литературата са описани различни подходи за класифициране на стила на
преподаване.
Стилове на преподаване според теориите за учене
Крамлингер и Хуберти (Kramlingerand
Huberty, 1990) разграничават три стила на преподаване според ориентацията към ученето.
 Хуманистичен. Преподавателят изхожда от опита и знанията на всеки обучаем и
действа като негов сътрудник и помощник,
като създава положителен климат за учене,
изяснява учебните цели, предоставя необходимата информация и средства, споделя чувствата и мислите на обучаемите, стимулира иниISSN: 1311 2864, volume 33 (2), 2018
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циативността и самооценяването. Този стил на
преподаване е най–подходящ за прагматичните, рефлекторни и активни ученици.
 Бихейвиористичен. Преподавателят се
стреми да доведе обучаемите до желаното поведение чрез системни упражнения и подкрепление на положителния резултат. Наградата е
основно средство за поддържане активността
на обучаемия. Такъв подход дава възможност
за усвояване на процедурни знания и съответства на активния и прагматичен стил на учене.
 Когнитивен. Това е академичен стил на
преподаване, предпочитащ лекцията като основен метод на обучение. Учебното съдържание се представя подредено, структурирано,
логично обосновано, като се акцентира върху
понятия, теории, индуктивно и дедуктивно
изведени умозаключения. Този подход удовлетворява учащите се с теоретичен стил на
учене.
Стилове на преподаване според характера на обучаващата среда (Л. Рубин, А.
Граша)
Обучаващата среда включва субектите –
преподаватели, обучаеми и елементите на дизайна – цели, съдържание, технология. Преподавателят конструира и организира дизайна и в
зависимост от това къде се поставя акцент се
удовлетворяват предпочитанията на различни
стилове на учене. Л. Рубин (L. Rubin, 1987)
диференцира пет стила на преподаване:
 Обучение, ориентирано към учителя.
При този подход стилът на преподавателя се
превръща в образец за учащия се. От обучаемите се изисква да усвоят и прилагат модела за
учене, демонстриран и регламентиран от обучаващия. Притежаващите този стил на препоISSN: 1311 2864, том 33 (2), 2018
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даване умеят да контролират себе си и учениците. При такова обучение успяват тези, които
повтарят думите на учителя.
 Обучение, ориентирано към учебното
съдържание. Учебното съдържание е отправна
точка при планирането и организирането на
процеса на обучение. Учителят се стреми към
достъпно, научно, изчерпателно възпроизвеждане на наученото. Този стил на преподаване
характеризира учителя като експерт, който
предпочита директните стратегии на обучение
и формалната беседа.
 Обучение, ориентирано към учениците.
Учителят е сътрудник на ученика в обучението
и осъществява личен контакт. В основата на
обучението е личният опит на обучаемия.
Преподавателят не дава готови знания, а поскоро подпомага учащия се в търсене, обработване и обобщаване на информацията. Този
стил на преподаване съответства на недиректните, изследователски стратегии на обучаемите, реализирани чрез учене в група (екип), разработване на проекти, ролеви игри, решаване
на казуси и инциденти, симулации и други.
 Обучение, ориентирано към преподавателя и обучаваните. При този стил на преподаване двата субекта имат еднаква отговорност в
планирането, организирането и реализирането
на обучението. Преподавателят се информира
за потребностите, затрудненията и постиженията на обучаемите и се стреми да ги подпомогне за правилното планиране, организиране и
осъществяване на учебния процес. За този стил
са характерни сътрудничество, взаимно уважение и респект.
 Обучение, ориентирано към учащите се
и съдържанието. Преподавателите постигат
равновесие между познавателните цели и потребностите на обучаемите. Притежаващите
такъв стил на преподаване балансират между
интересите на учащите се и целите на обучението.
Подобна класификация на стиловете на
преподаване е разработена от А. Граша (A.
Grasha, 1996) в резултат на проучването му
върху особеностите на учебната среда в университетите.
 Формално авторитетен преподавател.
Той е изцяло съсредоточен върху учебното
съдържание. Добре дефинира целите на обучението, правилно подбира и структурира учебISSN: 1311 2864, volume 33 (2), 2018
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ната информация, контролира усвояването.
Притежаващите такъв стил не търсят и не създават неформални отношения с учащите се. Те
предпочитат директните методи на обучение,
поддържат ясно определена дистанция с обучаемите и не създават ситуации за активното
им участие в обучението.
 Преподавател – демонстратор. Предпочита академичния подход, демонстрира процедури, определя ясни стандартни за нивото на
уменията, действа като модел (образец), който
трябва да бъде следван. Използваните от него
методи и техники стимулират ученето във и
чрез опита. От учащите се очаква да проявяват
отговорност и да прилагат различни стилове на
учене.
 Преподавател – сътрудник. Притежаващите такъв стил създават учебна среда, ориентирана към учащите се. Те ги ръководят чрез
задаване на въпроси, предлагане на алтернативи, подпомагат ги да формират умения за учене. Този стил на преподаване е подходящ за
независимите учащи се, които умеят да работят активно и в сътрудничество с другите.
 Преподавател – пълномощник. Стреми
се да развива потенциалните възможности на
всички обучаеми, като ги включва в подходящи учебни дейности, които формират самостоятелност и автономност, и отстранява факторите, възпрепятстващи процеса. Преподавателите-пълномощници организират индивидуално или групово изследване, проблемно обучение, разработване на проекти.
Инструмент за диагностика на стила на
преподаване по граша-райхман (GrashaRiechmann)
Инструментариумът се състои от 40 айтема. Регистрирането на отговорите се осъществява по „скалата на Ликeрт, която се характеризира с много висока степен на надежност0,90 и се корелира с измеренията по Търстоун
на ниво 0,80.” [1] Инструментариумът е психометрична скала, която обикновено се използва при изследвания с въпросници (анкети).
Това е един от най-широко използваните подходи за степенуване на отговорите при проучвания. За разлика от въпросите, изискващи
еднозначен отговор да/не, въпросите с Ликертова скала дават възможност да бъде събрана
по-прецизна и по-лична информация от ресISSN: 1311 2864, том 33 (2), 2018
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пондентите, а именно – различни степени на
отношение и мнение, на съгласие или несъгласие с формулирания въпрос, използвайки симетрична скала, която регистрира различния
интензитет на отношението на анкетираните
към въпроса. При това Ликертовата скала
предполага разстоянията между отделните
възможни степени на отговорите да са еднакви, т.е. балансирани. Симетрията означава, че
те съдържат равен брой положителни и отрицателни възможни отговори, чиито съответни
отстояния са симетрични относно „неутралния“ („нулевия“) отговор, без значение дали
той е представен или не като възможен за избиране отговор. Балансът означава, че разстоянията между отделните възможни отговори са
еднакви, което прави валидни количествените
сравнения между тях и прилагането на операции като намиране на средни стойности.
Ликертовата скала се прилага при въпроси,
които събират информация за съгласие с определени твърдения (от „напълно несъгласен“до
„напълно съгласен“), за регистриране на личните възприятия за удовлетвореност, оценка и
др. Въпросът представлява твърдение, което
респондентът следва да оцени като посочи количествена оценка, изразяваща степента на
съгласието или несъгласието му с твърдението.
Представените въпроси по-долу са адаптирани в съответствие със спецификата на преподаването и ученето в българското училище.
Те могат да се използват успешно за диагностика на стила на преподаване в средното и
висшето училище. На въпросите се отговаря
честно и обективно, като се има предвид, че
няма верни и грешни отговори.На всеки въпрос се отговаря като се използва следната скала за оценяване:
1 = напълно несъгласен
2 = по-скоро несъгласен
3 = нито съгласен, нито несъгласен
4 = по-скоро съгласен
5 = напълно съгласен
Въпросник за диагностика на стила на
преподаване по Граша-Райхман (GrashaRiechmann)
1. Фактите, понятията и принципите са
най-важните неща, които студентите трябва да
усвоят.
ISSN: 1311 2864, volume 33 (2), 2018
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2. Поставям високи цели и изисквания за
студентите в тази група.
3. Това, което казвам и правя, определя
подходящи подходи за решаването на учебни
проблеми.
4. Моите учебни цели и методи са съобразени с различни стилове на учене на студентите.
5. Обикновено студентите работят самостоятелно при разработване на курсови задачи и
проекти с малка помощ от мен.
6. Споделянето на знанията и опита ми със
студентите е много важно за мен.
7. Давам на студентите отрицателна обратна връзка, когато техните резултати са незадоволителни.
8. Учебните дейности насърчават студентите да развиват свои собствени идеи при решаването на учебни проблеми.
9. Отделям време за консултации със студентите, за това как да подобря работата им по
индивидуални и / или групови проекти.
10. Това, което представям подадена тема,
е важно за студентите, за да придобият поширок поглед по проблемите в тази област.
11. Студентите биха описали моите изисквания и очаквания към тях като стриктни и
високи.
12. Аз обикновено показвам на студентите
методите и средствата за усвояване на съдържанието на курса.
13. Използвам групови дискусии, за да
подпомогна студентите да мислят критично.
14. Студентите разработват самостоятелно
една или повече познавателни структури.
15. Искам студентите да завършат този
курс добре подготвени за по-нататъшна работа
в тази област.
16. Моя е отговорността да определя какво
трябва да усвоят студентите и как да го научат.
17. Примери от моя личен опит често се
използват за илюстриране на важни елементи
от учебното съдържание.
18. Насочвам работата на студентите при
разработване на проекти като им задавам въпроси, предлагам допълнителни опции и алтернативни начини за решаване.
19. Развитие на уменията за мислене и самостоятелна работа е важна цел на обучението.
20. Лекцията е най-важен метод за преподаване в моята работа.
ISSN: 1311 2864, том 33 (2), 2018
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21. Представям ясни и точни инструкции
за решаване на възложените задачи.
22. Проследявам цялостния процес за решаване на възложените задачи до тяхното финализиране.
23. Често показвам на студентите как могат да използват различни принципи и концепции.
24. Учебните дейности насърчават студентите да поемат инициатива и отговорност за
тяхното обучение.
25. Студентите влизат в ролята на преподавател за определено време от занятието.
26. Използвам моите експертни знания при
възникване на несъгласия с учебното съдържание.
27. Ръководеният от мен курс се основава
на ясно формулирани общи и конкретни цели,
които се стремя да постигна.
28. Студентите получават често словесни и
/ или писмени коментари за изявата им в учебните занятия.
29. Търся препоръки от студентите за съдържанието и методите на обучение.
30. Студентите определят свой собствен
темп на завършване на индивидуални и / или
групови проекти.
31. Студентите биха могли да ме опишат
като "склад от знания", който представя факти,
принципи и понятия, от които се нуждаят.
32. Крайните резултати по дисциплината
са ясно определени в учебната програма.
33. В хода на обучението студентите започват да мислят като мен за учебното съдържание.
34. Студентите могат да избират дейности,
за да постигнат целите на обучение.
35. Моят подход към преподаването наподобява този на мениджър на работна група,
който делегира задачи и отговорности на подчинените си.
36. Дисциплината съдържа повече учебно
съдържание, отколкото имам време да препо-
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давам.
37. Моите изисквания и очаквания подпомагат студентите да усвоят техники на учене.
38. Студентите биха могли да ме опишат
като "треньор", който работи в тясно сътрудничество с тях, за да коригирам начина им на
мислене и действие.
39. Подкрепям студентите и ги насърчавам
да се справят добре в преподаваната от мен
дисциплина.
40. Поемам ролята на човек, който е винаги на разположение на студентите, когато имат
нужда от помощ.
Оригиналният вариант на въпросника е на
английски език. Всеки преподавател и учител,
който желае да узнае своя стил на преподаване
може да се диагностицира онлайн и да използва предложения адаптиран въпросник и скала
за оценяване на български език. Електронният
вариант веднага определя стила на преподаване на диагностицираното лице по ГрашаРайхман (Grasha-Riechmann). Може да се намери на: http://longleaf.net/teachingstyle.html
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УСВОЯВАНЕ НА БИЗНЕС АНГЛИЙСКИ В ПРОФЕСИОНАЛНА СРЕДА
Калина И. БЕЛЧЕВА
ENGLISH IN BUSINESS SETTINGS
Kalina I. BELCHEVA
ABSTRACT: English is the most widespread of all the world’s languages in business arena
in both oral and written communication. However, different cultures have different views on
how to conduct business, which can lead to misunderstanding in institutional and organizational discourse communities. Cultures are characterized by different behaviors, communication styles, and norms. Identifying the professional environment in terms of behavior, language use and levels of formality in a particular business context (e.g. business meetings and
negotiations) is essential for a successful outcome. The subject is even more interesting nowadays, not only because English is the major medium of communication for both small businesses and large corporate companies, but also because it is used for understanding thus
having an impact on company’s performance. To correctly interpret specific manifestations
of communicative behavior in different situations in intercultural context means to develop
linguistic competence, good language skills, cultural knowledge and understanding of company ethos. In this connection, different conceptual models to teaching intercultural communication have been designed. The paper discusses some basic concepts and focuses on certain teaching aspects of intercultural communication by achieving knowledge of English specifically used within business contexts. The teaching approach provides orientation to language skills acquisition for communication, business culture and etiquette in the business
arena in England. Standards and norms of behavior governing employees’ actions, speech,
attitudes at business events are studied by exposure of learners to real-life situations of professional communication. An understanding and classroom practice of such issues prove to
be invaluable when doing business.
KEYWORDS: use of English, communication, business settings, protocol, business etiquette
Междукултурна и бизнес комуникация
Широкото използване на английски език в
бизнес среда за писмена и устна комуникация
често води до проблеми, свързани с конфронтацията на различните култури в институционалните и организационни дискурсни общности. Опознаването на професионалната среда по
отношение на поведение, използван език и
нива на формалност в определен бизнес контекст (например бизнес срещи и преговори) е
от съществено значение за постигане на успех
в биснес сделките. Темата е още по-интересна
днес не само поради утвърждаването на английския език в бизнес средите и за делова комуникация, но и защото той е важен инструмент за осъществяване професионалната дейност на фирмата. Сложността на междукултурната комуникация се допълва и от невербалното общуване като стойка на тялото, пози,
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жестове дори тоналност. Те са важни страни на
вербалното послание, които добавят акцент
или допълнителен смисъл на думите, а освен
това не се тълкуват еднозначно в различните
култури и общества. Не е достатъчно да се овладеят характерните правила на бизнес етикет
и поведение само на родната държава. За поголяма сигурност и по-голяма увереност в
действията са нужни знания за бизнес практиката на страната, с която се прави бизнес. В
България нормите на поведение на бизнес
срещи се различават от тези в Англия, бизнес
комуникацията е различна от общуването на
английски в ежедневни ситуации, а това налага
овладяване на нови умения и компетентности
за специализирана бизнес комуникация, които
ще се оценят по достойнство от партньорите.
В контекста на междукултурната комуникативна компетентност една от основните цели
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на съвременното образование, усвояването на
определен поведенчески модел, характерен за
конкретна социална съобщност, която може да
го оценява, потвърждава или отхвърля, е от
съществено значение в ситуация на междукултурно взаимодействие. Спецификата на бизнес
комуникацията, съответно междукултурната
бизнес комуникация, е в основата на интеркултурния дискурс. Теории и изследвания в социолингвистиката и психолингвистиката го разглеждат като ключово понятие, което представя
социалните взаимодействия в глобалното общество. Развитието на способност за правилна
интерпретация на конкретни прояви на комуникативно поведение в различни ситуации при
интеркултурни контакти се отнася до изграждане на езиковоречева компетентност, добра
езикова подготовка и познания за чуждата
култура. Във връзка с това възникват и различни модели на преподаване на интеркултурна комуникация. [3]
Формирането на чуждоезикови и междукултурни умения на младите хора са съществено важни за тяхната личностна и професионална реализация в глобалния свят. Не без основание в концепцията за ключовите компетентности за учене през целия живот е отделено приоритетно място на интеркултурната
компетентност в Европейската квалификационна рамка. Експертът Пол Катейо от европейския екип по разработване на конструкта
междукултурна компетентност твърди, че тя
може да се усвои в учебния процес и приложи
в професионалния живот. За младите специалисти, които навлизат в света на бизнеса, това
е много важен въпрос. Той представя конструкта от три елемента: нагласи, умения и знания. [1]
Нагласите се разбират като: а) критично
осъзнаване на знанията (т.е. човек може да
"тълкува критично и съзнателно като индивид
обществото, в което живее"); б) отвореност,
право на различие и уважение към другите,
различните (т.е. човек може да "се справя с
двусмислени ситуации, да бъде отворен за
другите и да може да приема и уважава различията") и в) гъвкавост и съпричастност (т.е.
човек може да бъде "гъвкав, когато се занимава с реални ситуации, да разбира интуитивно
какво мислят и чувстват другите хора в житейските ситуации"). [1:37] Под умения се
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разбира комуникативни умения (т.е. човек да
може да "комуникира ефективно и правилно с
другите в реални, житейски ситуации") и да се
ориентира бързо за вземане на решение (т.е.
"може да мисли и да действа по начин, ориентиран към вземане на решение в реални ситуации"). Знанията се отнасят предимно до културното познание (т.е. човек може да "придобие знание за друга култура и да използва това
знание в реални ситуации ". [Ibid]
В тази връзка университетите си поставят
за задача да подготвят студентите за пазара на
труда, който е по-разнообразен в културно отношение. Това означава, че в учебния процес
се развиват компетенции, които завършилите
могат да използват веднага след напускане на
висшето училище, за да бъдат наети от международни компании. В учебния план за специалност „Компютърна бизнес информатика“ в
Технически университет – София е включена
дисциплината „Бизнес английски“, като целта
на обучение е опознаване на английската бизнес среда с акцент върху езиковата подготовка
на студентите. Тя е ориентирана към усвояването на комуникативни умения и поведенчески
модел, съобразно характерния бизнес етикет и
протокол за провеждане на определено бизнес
събитие. Комуникативно ориентираното обучение по езика е насочено към усвояване на
умения за уместна употреба на езикови средства в реални ситуации на професионална комуникация. То свързва езиковото знание с културния контекст и специализираната комуникация, езикът се използва на практика в устно
или писмено общуване като се отчита обстановката - официална или неофициална, степента на свобода на подбора на езиковите
средства – от задължителна до напълно свободна, уместност на изказа или неуместност в
конкретната ситуация на общуване.
Бизнес етикет и бизнес протокол в
Англия
Историческото и финансово сърце на Англия е Лондон. Той е и финансовата столица на
света, мястото, където се правят най-много
сделки. Градът е с най-голям брой високи бизнес сгради в Европа, така наречените кули. Те
наброяват само двадесет и седем, но статистиката показва, че от всички офиси там 98% са
наети, като това са седалищата на първите сто
най-големи компании в света. The Shard – найISSN: 1311 2864, том 33 (2), 2018
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високият 95-етажен небостъргач в Лондон,
One Canada Square и The Pinnacle, 65-етажни
кули, се извисяват над града и от тях се управляват огромни потоци капитал. Дори след
Брекзит, след опасенията, че лидерското място
ще бъде заето от Ню Йорк, Хонконг или Сингапур, Лондонското сити продължава да привлича най-талантливите хора във финансовите
среди, тези финансови специалисти и експерти, чиято работа се отличава с високо качество
и строго спазване на установения ред за правене на бизнес, които следват бизнес етикета и
прилагат утвърдени добри практики.
Спазването на правилата за бизнес етикет в Англия е специализирана комуникация,
която е изградена от няколко компонента:
- правила за поведение – те включват правила на учтивост, свързани с точността, с характера на събитието, с участниците, със спазване на йерархията. Уважението към партньора се изразява под формата на вежливост,
сдържаност, такт и маниери.
- общуване – видовете общуване - вербално, невербално, чрез езика на тялото - и каналите за комуникация – чрез имейли, писма,
лице в лице, социални мрежи
- външен вид – дрехи, начин на обличане,
цветова гама, форма и вид на косата, обувките,
аксесоарите.
Протоколът се свързва с поредица и последователност от действия и дейности, които
засягат организирането на определено бизнес
събитие, което може да бъде бизнес конференция, среща, преговори, подписване на договор
и споразумения, откриване на нов обект и т.н.
Бизнес протоколът акцентира върху поведението на висшия мениджмънт - изпълнителните
директори, топ мениджърите, правителствените или дипломатически лица.
Бизнес етикет при бизнес среща
Все по-задълбочени и мащабни са проучванията, свързани с впечатленията, които хората си създават при първа среща. В рамките
на няколко секунди хората определят различни
неща, свързани с първото впечатление - от
благосъстояние и интелигентност до добросъвестност и готовност за бизнес. Различни експерти от САЩ, Холандия, Великобритания и
Турция в различни свои изследвания са достигнали до един и същ извод - първите тридесет секунди са определящи. За това време ваISSN: 1311 2864, volume 33 (2), 2018
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шият събеседник си създава впечатление за
социалния статус, качеството на живот, образователно ниво, възпитание и ниво на успех в
професионално отношение. През следващите
четири минути хората добиват представа за
вашата интелигентност, като степен на разбиране на информацията и бързина на реакция в
непозната ситуация, дееспособност и капацитет, скромност, дружелюбие, увереност. [5]
Някои правила при провеждане на бизнес
срещи:
Определя се средата, т.е. хората, с които
ще бъде срещата. Поставят се цели – запознанство с шефа, отговор на важен въпрос, създаване на важни контакти и други. В зависимост
от мястото на срещата се спазва характерния за
общността дрескод – официален или полуофициален, но никога ежедневен и небрежен.
Спазва се нивото на формалност, показва се
уважение към по-висшестоящия в йерархията.
Не се закъснява. Точността е важна. По-добре
е да се отиде малко по-рано, но не твърде рано.
Никога не се обсъждат лични проблеми, не се
фамилиарничи. Носи се бележник, химикал и
календар. Телефонът е изключен.
Бизнес етикет при провеждане на бизнес
заседание
Организацията за деловото заседание започва с предварително изготвен и разпространен между участниците дневен ред. В него се
посочва датата и мястото на заседанието, началният и крайният час. Обикновено продължителността е един час или един час и половина. Срещу определените за разглеждане точки от дневния ред се посочва името на докладващия и продължителността на неговото изказване, което не е повече от десет минути.
Дискусията е целенасочена и стегната. Всеки
участник предварително е подготвил въпросите или предложенията си и ги излага в рамките
на не повече от пет минути. В протокола изказванията се резюмират до две-три изречения
и се вписват отговорниците и сроковете за изпълнение на поставените по време на заседанието задачи или проблеми за решаване.
Някои правила по време на заседанието:
Слуша се внимателно. Изслушва се, изчаква се
да се приключи с изказването. Не се прекъсва.
Чувствата се сдържат, тялото и гласа се владеят. Не се водят гости или непознати.
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Докато се изчаква началото на срещата,
учтиво e да се разменят общи фрази. Обсъждат
се неща, които не са свързани със заседанието,
например времето, уикенд планове. След като
пристигнат всички, председателят официално
се обръща към участниците и им благодари за
идването на срещата. Той открива заседанието
и следи за спазване на времевата рамка.
Езикова подготовка за бизнес заседание
Езиковата подготовка цели развитие на
комуникативните умения и използването на
езика в конкретна бизнес ситуация. Като опора
се представят езикови средства за общи при-
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казки, за поздрав към присъстващите и откриване на заседанието. Изразите след това се затвърдяват в устна и писмена реч. Първо се прочитат няколко диалога по роли, характерни
диалози преди началото на бизнес срещата,
съставят се подобни диалози по дадения образец. След това се представят изразите за приветствие и начало на заседанието:
Well, since everyone is here, we should get
started.
Hello, everyone. Thank you for coming today.
Фразите за привличането на вниманието
към началото на бизнес събитието се представят в табличен вид:

Useful Phrases

Opening a meeting

On the agenda today
OK everybody, thanks for coming
Just a couple of things on the agenda
If we could go through them in order
Right then… let’s get down to business

First of all
Secondly
And finally
Let's keep this meeting
fairly brief

Следва бърза проверка, като задачата на
студентите е да подредят в правилен ред и
последователност разбърканите изречения:
Secondly we want to have a look at the production budgets.
And then we’ll see if there’s any other business.
OK, everybody thank you all very much for
coming today.
If we could go through each of them in order.
And finally we need to look at the staffing
levels for the project.
Just three things on the agenda today.
First of all we need to discuss our aims for the
project.
Right let’s start with item number one.
Целият епизод се представя с видео клип,
разглежда се транскрибираният текст, в който
липсват някои ключови думи, които трябва да
се попълнят.
Методика на преподаване
В хода на занятието се прилагат няколко
метода, а именно: устно изложение в съчетание с беседа, наблюдение и демонстрация.
Устното изложение е под формата на мини
лекция, в която се разграничават основните
понятия – бизнес етикет и бизнес протокол.
ISSN: 1311 2864, volume 33 (2), 2018
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Разглеждат се действията и цялостното поведение по време на бизнес среща и делово заседание,
онагледени
в
презентация на
Powerpoint. Езиковите изрази се въвеждат и
затвърдяват в диалог и упражнения. Представя
се автентична езикова ситуация чрез видеоклип за провеждане на бизнес заседание. Студентите стават участници в автентичен комуникативен езиков обмен. Комбинацията от
представяне, обяснение, упражнения и дейности за употреба, както и на поетапно включване
на повече задачи и автентични устни и писмени текстове създава условия за развитие на
лингвистични и комуникативни компетентности на обучаемите за общуване в типични английски бизнес ситуации като проявяват подходящо за ситуацията поведение. Използваният
подход за допълване на учебника с видеозаписи на ситуации в реалния живот, разглеждане
на реални професионални събития, както и
вмъкването на онлайн симулации поставя
учещите се в различни ситуации на бизнес комуникация. По този начин заедно с езиковите
и комуникативните умения се развива критичното мислене на студентите и уменията за решаване на проблеми, разширяват се познанията им за култура, предразполагат се към откритост, гъвкавост и съпричастност.
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Заключение
Въпросът за оценяване на компетенциите,
които не са само езикови, а са съчетание от
междукултурни и професионални компетенции, е важен и сериозен. Той се обсъжда от
експертите на европейските комисии, които
целят по най-бързия начин да свържат академичното обучение и социалната действителност, житейската практика. Не е достатъчна
само ориентация в професионалната среда на
бизнеса, усвояването на използвания език и
каналите за комуникация. Знанията за правилата на поведение, културата на общуване,
добрите и утвърдени практики в определена
бизнес среда отново могат да се окажат недостатъчни, ако не се затвърдяват и прилагат в
различни ситуации, така че да се усвоят умения за взаимодействие с друга култура, а те от
своя страна да прераснат в естествено поведение, което да отговаря на очакванията на конкретната бизнес среда.
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ИГРАТА КАТО СРЕДСТВО ЗА ФОРМИРАНЕ НА ЛИДЕРСКИ УМЕНИЯ
В ОБУЧЕНИЕТО
Марина И. ДИМИТРОВА
THE GAME AS MEANS FOR FORMING LEADER'S LEARNING SKILLS
Marina I. DIMITROVA
ABSTRACT: The social environment and society are constantly changing. The world belongs to the successful creative people, and they are usually the leaders. The relationship between successful governance, innovation and leadership is the most valuable and successful
combination for success. The so-called soft skills are of great importance in personal and
professional life. These are the skills that help communicate effectively, make decisionmaking capacity, participate actively, lack of fear of failure, teamwork, inspire others, concern and desire for changes. Soft skills can be called interpersonal or leadership skills. Parents and teachers should educate children at qualities and skills that are characteristic of the
good leader. A way to develop leadership skills in learning is through the game.
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Въведение
Социалната среда и обществото се променят постоянно. Светът принадлежи на успелите креативни хора, а обикновено те са лидери.
Връзката между успешно управление, иновации и лидерство е най-ценната и успешна комбинация за успех. Изискванията на пазара на
труда се увеличават с всеки изминал ден. Все
по-често се говори за т. нар. soft skills (меки
умения), които имат голямо значение в личния
и в професионалния живот. Това са онези умения, които помагат за ефективна комуникация,
способност за взимане на решения, активно
участие, липса на страх от провал, работа в
екип, вдъхновяване на останалите, загриженост и желание за промяна. Меките умения
могат да бъдат наречени междуличностни или
лидерски умения. Родителите и учителите
трябва да възпитават в децата качества и умения, характерни за добрия лидер. Един от способите за развитие на лидерски умения в обучението е чрез средствата на играта.
Лидер и лидерство
Всъщност лидерството е специфично поведение и притежание на качества, като креативно мислене и комуникационни умения. Лидерът оказва влияние върху ценностната система и поведението на хората, като същевременно ги мотивира и води при изпълнението
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на задачи, които са им възложени, по найдобрия начин, като развива тяхното творчество
и потенциал.
Лидерството е съвкупност от процеси, чрез
които човек вдъхновява други хора, придвижвайки екипа си към поставените цели. Насочено е пряко към хората, към тяхното поведение
и включва: ръководство, мотивиране, избиране
на най-ефективните комуникационни канали и
решаване на конфликти. Добрите лидери не
само привличат и вдъхновяват другите, но
създават доверие, окуражават креативността,
вземат решения със самочувствие, искрено
ценят препоръките и идеите на своя екип.
Според Гюрова В., лидерството е функция,
роля и длъжност. Тя свързва лидерството като
функция с човешките ресурси и тяхното ръководене, координиране, мотивиране и контролиране. Лидерството е комплексна роля, която
обединява всички управленски функции (Гюрова, В., 2013).
Лидерството е сложен и труден за изследване проблем. Съвременната психология предлага три подхода за неговото изучаване: подход на личностните черти, поведенчески подход и ситуационен подход.
Приема се, че важните качества, характеризиращи лидерския стил, са авторитет, активност и комуникативност, професионална и
емоционална компетентност, мотивираност и
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др. Определящи са уменията на лидера да разпознава успешно потенциала и потребностите
на другите, да създава атмосфера на добри
екипни взаимодействия, да стимулира стремежа към успехи и постижения, да изпитва удовлетворение от професионалната си дейност.
По своя характер работата на лидера е управление с цел постигане на определен резултат, което предполага, че лидерът като ръководител трябва ясно да познава себе си, своите
способности и възможности, т.е не е възможно
да си лидер за другите, ако не умееш да ръководиш себе си. Лидерът се приема като найвлиятелната личност в дадена група от хора от
психологична гледна точка. Тази личност успява да привлече последователи независимо от
положението си в йерархията. От огромно значение са и личностните качества на лидера.
Няма единно мнение обаче за този набор от
качества. Приема се, че за различни ситуации,
позиции и професии са необходими различни
знания, способности и опит (Марков,2014).
Въпреки това, за да се превърне човек в
модерен лидер е необходимо да е:
 силно комуникативен с ясно поставени
цели;
 с добри организаторски качества;
 с чувство за отговорност;
 със специални умения за ръководене на
екип;
 с добри познания и опит;
 специалист в разрешаването на групови
проблеми и успешно справяне с възникнали
конфликти.
Всеки лидер трябва да има влияние върху
поведението на другите. Постигането на лидерска позиция е сложен и важен процес. Той
изисква от ръководителя търпение, емпатия,
самоконтрол и сдържано социално поведение.
Най-общо би могло да се обобщи, че лидерството е определен тип управленско взаимодействие основаващо се на най-ефективните
за дадена ситуация източници на власт и е насочен към убеждаване на хората за достигане
на общи цели.
Лидерски качества се крият у всяко дете.
За да се реализира то успешно в професията и
в живота, формирането им започва от ранна
детска възраст. Вродените лидерски качества
се разпознават лесно-това са активните и целеустремени деца, които избират игрите, разпреISSN: 1311 2864, volume 33 (2), 2018
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делят задачите и ролите в тях. Такива деца
общуват без притеснения с всички и вярват в
собствените си сили.
Методите за формиране на лидерски умения в подрастващите включват:
 всекидневни поощрения за самостоятелно вземане на решения;
 поемане на отговорност;
 стимулиране на децата да разкрият силните си страни;
 работа в екип;
 вяра в собствените сили и постигане на
целите.
Игри и игрова дейност
Игровата дейност може да бъде ефективна технология за формиране на лидерски качества. Всъщност играта обединява процесите
на обучение, възпитание и развитие. Тя е найдобрият метод за обучение, при това забавен,
непринуден, привлекателен и интересен. Играта е един от способите за създаване на положителна атмосфера, където детето се чувства
свободно и самостоятелно, придобива социални умения, учи се на стратегическо и логическо мислене. Играта разширява сферата на детското пространство, като постепенно включва
в него нови елементи, ново съдържание. Така
чрез играта се разширяват и сферите на проникване и усвояване от детето на компонентите на социалната култура.
Играта е:
 „особен вид дейност, в която се осъществява развитието на детето. Реализирането на
игровите технологии има важно значение за
пълноценното развитие на възрастовия потенциал. Тя е водещ тип дейност в детска възраст
– в нея са корените и от нея се развиват всички
останали дейности – детето се подготвя за
учене, труд и изобщо за пълноценен живот
като възрастен именно в играта.“(Велева
А.,2013)
 „основен вид човешка дейност, която се
извършва в определена ситуация и е насочена
към пресъздаването и усвояването на обществен опит, в който се формира и усъвършенства самоуправлението на поведението.” (Факирска Й., 2012)
Игровите технологии се подбират и прилагат взависимост от учебно-възпитателната цел
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и възрастта на участниците. Подрастващите
имат засилена потребност от общуване, а доброволното им участие в играта става предпоставка за появата на отзивчивост и на взаимопомощ, което обогатява игровия опит. Той се
формира в процеса на педагогическото взаимодействие и се пренася в самостоятелни и
индивидуални форми в неформалните групи в
семействата. Игровите лидери интегрират опита на децата и го диференцират в различни
форми на реализация без присъствието на възрастните. Самостоятелното усвояване на игровия опит от децата се основава на механизмите
на подражанието и социалното научаване. В
децата се създават умения за работа в екип,
като се учат да си поставят обща цел; контролират поетите чрез ролята и замисъла задължения; спазват правилата и последователността на игровото действие. По този начин започват да действат механизмите на поведение,
свързани със самооценката и самоконтрола. В
условията на играта се появяват първите елементи на самовъзпитание. Те привикват не
само да участват в поставяне на замисъла, но и
да контролират своите действия в единство с
мотивите на поведение и изискванията на общата игра. В условията на играта децата започват да съобразяват своите интереси с интересите на групата – възможност да се реализира общ замисъл, да се получи одобрението на
групата и доверие при възлагане на нови роли.
По време на играта всеки се намира в позиция на субект, като едновременно дава и
получава социален опит, усвоява и предлага на
другите поведенчески и езикови модели. Игровото сътрудничество стимулира изграждането
на отношения на взаимна помощ, коректност,
доброжелателност и отговорност.
Със своето разнообразните по съдържание
и форма игрите имат колективен характер и се
свързват с проявата на нравствени чувства,
които се изразяват в симпатия, другарство,
отзивчивост, справедливост. Реализирането на
игровия замисъл е свързано с естетически и
интелектуални чувства. Развитието на играта
от ролята към сюжетното действие е свързано
с претворяване на разнообразни отношения
между хората.
При организирането на дидактически игри
е необходимо учителят да се придържа към
следните основни положения:
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 добре подбран дидактически материал;
 ясно формулирани правила на играта;
 да се дава възможност за мисловна дейност;
 всеки да е активен участник в играта;
 обучаваните да излагат разсъжденията
си граматически грамотно.
С развитието на съвременните информационни и комуникационни технологии (ИКТ) и
под влияние на заобикалящата среда игрите и
творческите изява на децата неименуемо се
променят. Съвременните технологии влияят
значително върху образователните процеси
на различните възрастови групи. Учениците
прекарват голяма част от времето за игра в
гледане на телевизия, сърфиране из Интернет
и компютърни игри. Това допълнително пречи
на развитието на игрови умения. Използвани
по креативен начин, ИКТ могат да допринесат
за обогатяване на игровото педагогическо взаимодействие. В световен мащаб особена популярност е придобило обучението чрез забавление (Educational entertainment). И по-точно
участието в образователни игри (Димитрова
М., 2018).
Според Olsen S. правилно подбраните видео игри, биха могли да бъдат страхотен инструмент в полза на децата при развитието на
определени житейски умения- увеличаване на
креативността и уменията за справяне с проблеми; събуждане на интерес към историята и
културата; помощ при създаването на нови
приятелства; възможност за споделяне на радостта от съревнованието; развиване на лидерски качества; умения за обучаване (Olsen S,
2008).
Забавните игри повишават самоувереността и развиват комуникативните и лидерски
качества. Те помагат на децата да развият вяра
в собствените си възможности, толерантност,
културно разнообразие, превенция на насилието, затвърждава у децата ценности като приятелство, готовност за помощ, грижа за хората и
околната среда.
Чрез прилагане на игрови техники за изграждане на комуникативни и лидерски умения
се подсилва чувството на отговорност и насърчаване децата да работят заедно. Акцентът при
избор на игрова технология се поставя върху
приложими дейности и проекти, които интегрират тези ценности в живота на децата чрез
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непосредствено лично преживяване. Когато
децата играят и работят в група се възпитават
лидерски и организационни умения, а помалките получават повече положителни емоции и добри модели за подражание. Оформя се
среда, в която се наблюдава взаимопомощ и
солидарност.
Игровите ситуации насърчават въображението, като стимулират детето да опитва различни неща и да експериментира. Несъмнено
високата самооценка и самочувствие играе
важна роля в лидерството. Важна съставна
част на самочувствието е и самостоятелността.
Поощрението и похвалата за усилията пък насърчават опитите им. Изследвания посочват,
че любознателните деца, които задават всякакви въпроси много по-често стават лидери и
умеят да присъединяват хората към каузата си.
Способността да се изразяваш добре също става с практика. Колкото повече говориш, толкова по-добре усвояваш реторическите умения.
В детската градина или в училище се създава детско общество с “микрогрупи”, където
всеки заема определено място в него, има свой
социален статус. Това се наблюдава най-добре
в играта, защото именно в нея общуването е
най-пълноценно. Групата обикновено се състои от: Пасивни и притеснителни деца, които
обикновено изпълняват наложените им правила; Деца, които се отличават с типична активност, търсят контакти с другите, участват в
организирането на игрите, без да могат да се
налагат като лидери; Деца, които са самостоятелни и инициативни, с организаторски и лидерски способности.
Заключение
Умелото използване на подходящи дидактически игри може да спомогне на подрастващите да открият лидера в себе си, да се мотивират да направят положителна промяна. По
време на игрите се преодоляват трудности,
запазва се и се развива отношението към научаването на нещо ново чрез откритие и удовлетворение. Изработват се и други ценни умения – за внимание, концентрация, самостоятелно мислене, любознателност, развива се
фантазията, повишава се самочувствието, навици за групова и екипна работа.
При подбор на игрови технологии е необходимо да се акцентира върху изграждане на
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умения за общуване, взимане на решения, излагане на мнения и защитаване на позиция,
планиране и организиране на различни дейности, съобразяване с чужда позиция, самоуважение и уважение към другите, уважение
към различното мнение.
Чрез въвеждането на промени и иновации в
обучението се дава възможност да се открият
естествените лидери сред подрастващите, като
се подкрепя развитие на качества и умения, с
чиято помощ те да реализират потенциала си.
REFERENCES
1. Angelov A., 2002, Organizacionno
povedenie. S.
2. Veleva A., 2013, Pedagogika na igrata,
Izd. MEDIaTEH-Pleven, Ruse
3. Giurova
V.,
2013,
Obrazovatelen
menidzhmynt. Gabrovo, Eks-pres.
4. Giurova V., 2000, Pedagogicheski
tehnologii na igrovo vzaimodejstvie. S., Veda
Slovena –ZhG
5. Dimitrova
M.,
2018,
Stimulirane
kreativnostta na uchenicite chrez igrovi
tehnologii, Izvestiia na Syiuza na uchenite Sliven, ISSN 1311 2864
6. Markov K., 2014, Liderstvo i formirane na
ekipi, Veliko Tyrnovo
7. Fakirska
J.,
2012,
Preduchilishtna
pedagogika. Syvremenni proekcii i problemi, RU
8. Olsen S., 2008, Grand Theft Childhood:
The Surprising Truth About Violent Video
Games, and What Parents Can Do
9. https://itsyourturnblog.com/lets-stopcalling-them-soft-skills-9cc27ec09ecb
ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОНТАКТИ
ас. д-р Марина Иванова Димитрова
ТУ - София, Факултет и Колеж - Сливен
Катедра “Педагогика и мениджмънт“

ISSN: 1311 2864, том 33 (2), 2018
Съюз на учените в България - клон Сливен

Известия на
Съюза на учените
Сливен, том 33 (2), 2018

Announcements of
Union of Scientists
Sliven, vol. 33 (2), 2018

51

ОТСЪСТВАЩ ИЛИ ПРИСЪСТВАЩ: СТРЕЛЧА В АПРИЛСКОТО ВЪСТАНИЕ
В БЪЛГАРСКИТЕ УЧЕБНИЦИ ОТ КРАЯ НА XIX ДО НАЧАЛОТО НА XXI ВЕК
Тодор И. МИШЕВ
MISSING AND ATTENDING: STRELCHA IN THE APRIL REBELLION IN BULGARIAN
TEXTBOOKS SINCE THE END OF XIX TO THE BEGINNING OF XXI CENTURY
Todor I. MISHEV
ABSTRACT: In this article it's investigates one historical event and it's reflection in the Bulgarian schoolbooks since the end of 19 century to the start of 21'st century. In 1876 the village Strelcha begins a revolution. It's citizens fight heroic but the turks destroy them. Besides
that this fact is not written in the schoolbooks for almost a hundred years - since 1876 till
1978. The author of the article investigates the reasons for that absence. He investigates and
the reasons for including Strelcha in the description of Bulgarian revolution in the last decades. The knowledge of the students about the place Strelcha and the events since 1876 are
described too.
KEYWORDS: Rebellion, Srednogorie, Heroism, Tragedy
„Случаят Стрелча“ е безкрайно незначителен от фактологическа гледна точка в цялата
история на България и дори в историята само
на Априлското въстание. Той, обаче, е поучителен за ролята на историческата конюнктура в
историята, за ролята на човешкия фактор при
реконструкцията на историята пред съвременниците, както и за особеностите на регионалната народопсихология.
В краткия обем на настоящата статия можем да изследваме и коментираме само основните събития около „Случая Стрелча“. Фактологията е приблизително следната. Стрелча е
единственото голямо село в Средногорието,
където живее многобройно турско и татарско
население. Въпреки това българското население се въоръжава добре и с помощта на една
панагюрска чета, начело с П. Волов, вдига въстание, прогонва турците, с изключение на тези,
които се барикадират в джамията. След нападението от страна на башибозука и редовна
войска стрелчани дават сериозен отпор и организирано се оттеглят към Панагюрище, където
участват в отбраната на града. В материално
отношение Стрелча е най-пострадалото селище. От около 400 къщи, от които 40 турски и
30 татарски, след въстанието оцеляват около
70. Изгорени са църквата и училището. За разлика от другите селища, стрелчани продължават съпротивата и след потушаването на въсISSN: 1311 2864, volume 33 (2), 2018
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танието през 1876 г. Създадена е „Стрелчанска
чета“ (горските человеци), която постоянно
воюва с турците и посреща руските войски
през 1878 г. /1/. Въпреки всичко това, Стрелча
отсъства от „Записки по българските въстания“ на Захари Стоянов и от първото посериозно изследване по темата - „История на
Априлското въстание“ на Димитър Страшимиров /2/. В книгите на Захари Стоянов и Димитър Страшимиров са дадени имената на стрелчани, участници в събранието в Оборище –
Иван Ангелов и Сава Евстатиев. Страшимиров
споменава как Бенковски посетил селото по
време на подготовката за бунта. Захари Стоянов пише как въстаналите панагюрци изпратили Панайот Волов и Орчо воевода със стотина
човека да съберат оръжието на турците в
Стелча. Нито дума за сраженията, за опожаряването, за избиването, безкрайните съдебни
процеси и интерниранията на жителите, за
почти пълното му опожаряване. Няма сведения, че първото превзето от турците селище е
Стрелча, като за такова се споменава Клисура.
Подобна „анонимност“ се разпростира над
Стрелча в учебниците по география и история
до 80-те години на ХХ век – почти сто години
след Априлското въстание.
Съществуват десетки прелюбопитни, легендарни, полулегендарни, анекдотични, устно
предавани „причини“ за отсъствието на СтрелISSN: 1311 2864, том 33 (2), 2018
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ча в учебниците. Според едни предания, богатите копривщенски чорбаджии платили на Захари Стоянов, защото самите те не участвали
във въстанието, а стрелчани героично се сражавали. Според други, безкрайни семейни кавги или спорове за земя между панагюрци и
стрелчани довели до „отсъствието“ на Стрелча, тъй като панагюрци по принцип станали
далеч по-известни в историята. Според друго
анонимно предание, когато Захари Стоянов
отишъл няколко години след въстанието в
Стрелча да събира сведения, той вече бил
отявлен стамболовист и русофоб, а оцелелите
от въстанието стрелчани – предани русофили.
В разговора относно сраженията, водени в селището, те няколко пъти го попитали „Ти за
руския цар ли си или не си за руския цар?“
Търпението на Захари Стоянов се изчерпало и
той наругал руския цар, след което, съответтно, „изял“ един хубав бой от оцелелите въстаници. Като отмъщение за това той решил да
не ги включи в произведението си „Записки по
българските въстания“. Съмнявайки се в част
от тези твърдения, можем да приемем, че
учебната литература в известен смисъл е отражение на академичните и мемоарни изследвания за дадено събитие. След като Стрелча
липсва от несъвсем добросъвестните мемоари
на Захари Стоянов и липсва от тритомника на
Димитър Страшимиров (който пък в много
отношения се предоверява на Захари Стоянов),
то може да дадем и по-логично обяснение за
отсъствието на Стрелча. Едва през 60-те и 70те години на ХХ век се правят нови доста покласически в академичния смисъл на думата
изследвания за въстанието.
В учебниците по Отечествознание за трето-четвърто отделение (днешен 3-4 клас) и в
учебниците по Отечествена география до 1944
г. Стрелча присъства като минерален извор
(бани), а не като селище за избухване на въстание. Това е доста по-различно от другите
селища в региона, където след тяхното географско описание винаги се споменава за тяхното революционно минало от април 1876 г.
Стрелча липсва в учебниците по история за
трети клас (днешен 7 клас) и в учебниците на
тогавашните гимназии. До 1944 г. само в един
гимназиален учебник има описание на турския
поход към Панагюрище, в който Стрелча е
спомената като своеобразна „транзитна“ спирISSN: 1311 2864, volume 33 (2), 2018
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ка и място за съсредоточаване на османците.
През 1899 г. в учебника на Ст. С. Бобчев пише
следното: „След три дни били изпратени хиляда души войска за Панагюрище под ръководството на Хафъз паша (родом бошняк), комуто
било заповядано да унищожава всички села
наред. Като пристигнал в Стрелча Хафъз паша
поискал да му изпратят още три хиляди войска, която довел Адил паша. Със Селями паша,
генерал от конницата, пристигнали много помаци, черкези, дори и цигани, за да се бият с
неверниците. На 28 април станала голяма битка между въстаниците от Панагюрище и турските войски, дошли откъм Стрелча“ /3/. За да
се види огромната разлика между разказа за
въстанието в учебника на Ст. С. Бобчев, писан
през 1899 г. и разказа, писан деветдесет години
по-късно в учебника от 1990 г. можем да посочим следния текст: „Въстаниците в Стрелча
били подкрепени от сили, изпратени от Копривщица, тъй като в селото се завързал двудневен ожесточен бой с многобройните башибозушки орди, съставени от турци, татари и
черкези. А Стрелча бил изключително важен
пункт, тъй като по своето разположение бил
връзката между Панагюрище и Копривщица“
/4/. Тази огромна разлика в текстовете започва
да се заличава през 70-те и 80-те години на ХХ
век, близо сто години след събитията. За първи
път в учебника от 1978 г. пише как „на изток
въстанали Клисура, Стрелча и други села“.
След това се обяснява как „най-напред башибозуците разрушили село Стрелча, където въстаниците се биели храбро“ /5/. В учебника от
1981 г. обяснението е почти идентично. Обяснява се как „въстанали Клисура и Стрелча.
Първият удар бил насочен срещу героична
Стрелча, а след това и срещу каменна Клисура. След тежка и самоотвержена защита двете
селища били завладени от поробителите“ /6/.
Първите анализи, които могат да се направят за това „появяване“ на Стрелча в учебниците са многобройните академични изследвания, създадени през предните две десетилетия.
Друга причина е чисто персонална. Автори на
учебници стават К. Косев, Г. Георгиев, Й. Шопов, И. Димитров – все историци с патриотично мислене и задълбочени познания по темата.
От друга страна, през 80-те години на ХХ век
за Априлското въстание вече се отделят по два
урока. Това позволява в единия подробно да се
ISSN: 1311 2864, том 33 (2), 2018
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описва подготовката на въстанието, във втори
– хода на въстанието в отделните селища.
Важно значение има и засилената тенденция за
патриотично възпитание на учениците и нацията като цяло, която провежда тогавашната
власт. Повишават се и техническите възможности в системата на преподаването. Тази тенденция, както и появилите се през 90-те години на ХХ век дискусии за Априлското въстание, цялостния възрожденски процес и характера на османската власт засилва интереса към
Априлското въстание, включително към
Стрелча. В същото време през първите две
десетилетия на ХХI век се наблюдава тенденция за намаляване ролята на училищното обучение по история в цялостния възпитателен
процес на нацията.
Темата за Априлското въстание в последните десетилетия присъства няколко пъти в
кандидат-студентската тема за прием в СУ
„Св. Климент Охридски“. Биха могли да се
направят пространни анализи на знанията и
незнанията на кандидат-студентите, но сега ще
се спрем само на „случая Стрелча“. Въстаналото селище Стрелча липсва в учебника на
издателство „Анубис“ за гимназиалния етап на
обучение. В учебника на издателство „Слово“
Стрелча се посочва като едно от селищата,
където е изпратено „кървавото“ писмо. В издателство „Планета 3“ се пояснява, че „първа
паднала Стрелча, след нея Клисура“ без да се
посочва дата за Стрелча и други подробности.
В издателство „Просвета“ е обяснено, че в
първия ден на въстанието, 20 април, се вдигат
Стрелча и Клисура като на 22 април е превзета
Стрелча, а на 22-ри е превзета Клисура. В издателство „Кръгозор“ е написано, че след падането на Стрелча, на 26 април е превзета
Клисура. Тази макар и кратка и схематична
информация присъства по някакъв начин в
част от кандидат-студентските теми. В съзнанието на кандидат-студентите и в повечето от
темите, където Стрелча присъства се използва
буквално израза от учебника на „Планета 3“ –
„първа паднала Стрелча“. Именно този факт и
често срещаната историко-географска връзка
Стрелча – Клисура, Стрелча – Копривщица и
Стрелча – Панагюрище улеснява част от подобрите кандидат-студенти в локализирането
на Стрелча. Знанията за Стрелча са доста пропорционални на получените оценки. В темите
ISSN: 1311 2864, volume 33 (2), 2018
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с оценка до 3,75 Стрелча отсъства, а между
3,75 – 4,50 се среща много рядко. В оценките
над 4,50 селището присъства сравнително често в около 75% от темите. Грешките за Стрелча са малко, защото специфичното име трудно
се обърква с подобно име от други революционни окръзи и въобще от други имена на селища в България. Понякога се допускат грешки в датата на превземането – 22 или 26 април,
което е смесване на датите за Стрелча и Клисура. Според няколко отделни грешки стрелчани се отбраняват няколко дни в училището,
което е грешка, тъй като това се отнася за друго селище в четвърти революционен окръг –
Перущица. Само в две теми (от около 1200) се
среща анализ на историко-географското значение на селището. Обяснява се как до 22 април
1876 г. Стрелча пазела прекия път за Панагюрище. След 22 април 1876 г. по стрелчанския
път турците получавали възможност да изпращат войски срещу въстаниците в Панагюрище
и Копривщица, тъй като връзката между тях
била прекъсната именно заради превземането
на Стрелча.
В последните години сред учениците и
студентите се отчитат намаляващи знания по
история и историческа география на България.
Поради това, в рамките на изследване на знанията на студенти – второкурсници в исторически факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ бе зададен елементарния и ясен въпрос „В
коя планина на България се намира град
Стрелча?“. От тридесет анкетирани осемнадесет (над 50 %) не са отговорили нищо, петима
са посочили Стара планина, четирима – Средна гора, трима – Родопите. За съжаление, това
показва доста сериозно историко-географско
незнание. За да се проследи връзката минало –
съвремие бе зададен и въпроса „В коя днешна
административна област на България се намира град Стрелча?“ От тридесет анкетирани
двадесет и четири (повече от 75%) не са отговорили нищо. Само двама са отговорили вярно
– Пазарджик, по един – Пловдив, Панагюрище
и Копривщица, а един се колебае между София-област и Пазарджик. Резултатите показват
една почти пълна невъзможност за пространствено сравнение и локализация между историческите карти на Априлското въстание и картата на съвременна България.
ISSN: 1311 2864, том 33 (2), 2018
Съюз на учените в България - клон Сливен

54

Известия на
Съюза на учените
Сливен, том 33 (2), 2018

Следваща задача, може би с повишена
трудност, на студентите бе показана карта на
самото Априлско въстание. Там съзнателно
Стрелча не е отбелязана. От четвърти революционен окръг за района на Средногорието са
посочени Копривщица, Панагюрище, Клисура,
Еледжик, Златица, а от Родопите – Перущица,
Брацигово, Батак, Пещера. Задачата пред студентите бе да локализират на картата Стрелча.
Почти 50% (14 души) не са локализирали нищо. Останалите около 50% (16 души) са се
опитали. Само двама от тях са посочили абсолютно точно местонахождението на Стрелча.
Трима са в абсолютна грешка, локализирайки я
в Родопите. Останалите са близо до истината,
но не съвсем. Петима посочват селището на
североизток между Копривщица и Клисура.
Трима - на север, някъде в триъгълника между
Панагюрище, Копривщица и Златица. Двама са
локализирали селището прекалено на запад,
близо до Ихтиман, а един – далеч на изток,
някъде над Пловдив. Изводите биха могли да
бъдат, че при наличието на карта около 35% от
анкетираните поне знаят, че Стрелча е в четвърти революционен окръг и е в Средногорието. Това, обаче, едва ли е много утешителен
резултат за студенти-второкурсници в СУ „Св.
Климент Охридски“, бъдещи учители по история. Като „смекчаващо вината обстоятелство“
би могло да бъде посочено, че те все още не са
изучавали в университета история на българското Възраждане и получените резултати са
плод на техни ученически спомени.
Причините за тези немного добри резултати и за сравнителната „анонимност“ на Стрелча мога да се търсят и намерят в много посоки.
Както вече се спомена, Стрелча липсва като
историко-географски обект в част от текстовете и картите на учебниците. Селището е сравнително слабо отразявано в медиите. То не е
обект на чести училищни учебни екскурзии.
Обикновено учениците посещават Оборище,
Панагюрище и Копривщица. Стрелча отсъства
от книгите с тестове, задачи и упражнения,
които придружават основния учебник на всяко
издателство, отсъства и от тъй наречените
„Книга за учителя“. В последните 10-15 години селището не е било включвано в задачите за
олимпиади или матури с едно изключение на
общинския кръг на олимпиадата в Пазарджик
през 2011 г. Друг проблем при популяризираISSN: 1311 2864, volume 33 (2), 2018
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нето на Стрелча като историко-географски
обект е липсата на възможност за онагледяване. Там няма останала голяма и архитектурно
впечатляваща възрожденска къща, църква от
Възраждането, било то здрава или опожарена
подобно на Батак, по-голям или забележителен
паметник от времето преди 1876 г. Стрелча
липсва в художествената литература или екранизацията на въстанието. В това отношение
другите селища все имат по нещо, което да
бъде показано по медиите, на екскурзиантите
или да бъда сложено като снимков материал в
учебниците и учебните помагала. Особено е
положението на Стрелча в атласите по история. В направената справка за използваните
атласи и карти за Априлското въстание през
последните 25 години Стрелча присъства като
географски обект само в около 30 % от тях.
Има и парадокси, когато в един атлас на дадена страница Стрелча е локализирана като селище с революционен комитет на ВРО на Васил Левски, а на съседната страница селището
не е дадено като участник във въстанието.
Един от факторите за непопулярността на
Стрелча е липсата на известна личност от регионален или национален мащаб, свързана с
въстанието. Тук като пример може да се посочи с. Баня, което е известно заради популярния
поп Груйо. Копривщица и Панагюрище, Брацигово и Перущица имат много известни личности в национален мащаб. Подобно на Стрелча, но все пак по-разпознаваеми са Петър Горанов за Батак и Гене Телийски за Еледжик.
Стрелча и Клисура, обаче, никога след Освобождението в учебната литература не са били
свързвани с определена личност. За Клисура
понякога все пък се споменава как Панайот
Волов тръгнал за Карлово, но стигнал само до
Клисура. За да тестваме взаимовръзката селище – личност на анкетираните 30 студенти бе
зададен въпроса „С каква личност свързват
всяко едно от въстаналите селища в четвърти
революционен окръг?“ За Стрелча от 30 анкетирани 27 души не са отговорили. Грешно са
посочени Стефан Стамболов и Георги Бенковски и в един от отговорите Стрелча се свързва
с поп Груйо.
Свързвайки миналото със съвремието може да посочим като причина и отсъствието на
Стрелча в съвременните медии. В последните
години там също се правят тържества и т.нар.
ISSN: 1311 2864, том 33 (2), 2018
Съюз на учените в България - клон Сливен

Известия на
Съюза на учените
Сливен, том 33 (2), 2018

Announcements of
Union of Scientists
Sliven, vol. 33 (2), 2018

55

възстановки на въстанието, но това не се отразява в медиите подобно на Копривщица и Панагюрище. Стрелча също така не се посещава
от политически личности от върховете на държавния елит. Местната власт всяка година полага усилия това положение да се промени, но
безуспешно. За това пък, през 2018 г. бе проведена конференция с многозначителното заглавие „Стрелча – непобедена в Априлското
въстание“. Това може би е отчаян опит Стрелча да излезе от близо 120-годишната пълна или
относителна анонимност в събитията, свързани
с Априлското въстание.
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ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД МЛАДИЯ УЧИТЕЛ
В МУЛТИКУЛТУРНАТА КЛАСНА СТАЯ
Снежана С. КОНСУЛОВА, Марина И. ДИМИТРОВА
CHALLENGES TO THE YOUNG TEACHER IN THE MULTICULTURAL CLASS ROOM
Snezhana S. KONSULOVA, Marina I. DIMITROVA
ABSTRACT: Multicultural education is related to respect, tolerance, acceptance and understanding of diversity, respect for fundamental human rights, preservation of the religious,
cultural and ethnic identity of learners. Teamwork and good partnership between all important subjects in the learning process and their equal decision-making and cooperative
working relationships are the key to successfully integration of students into the education
system. The need of a deeper study of the problems of a multicultural educational environment to enrich pedagogical science and practice is very important. Focusing on this aspect
requires some specificities in preparing young teachers for the realities and challenges of the
multicultural classroom.
KEYWORDS: multicultural education, challenges, young teacher, multicultural class room.
Въведение
В съвременното общество сме свидетели
на увеличаване на културното многообразие и
различие в световен мащаб. Многообразието в
училище включва ученици от разнообразни
етноси, езикови и религиозни особености, специални образователни потребности и други.
Тази тенденция е едно предизвикателство за
правилното функциониране на образователната система.
Мултикултурното образование е свързано
с уважение, толерантност, приемане и разбиране на различния, спазване на основните човешки права, запазване на религиозната, културната и етническа идентичност на обучаемите. Мултикултурното взаимодействие е процес
на общуване, обмен и споделяне между различни културни групи, всяка със своя култура
и традиции. Интеркултурният подход цели да
се повиши взаимното разбирателство, да се
намали социалната изолация и да се насърчи
приобщаването.
Интеркултурната комуникация е интерактивен процес, участниците в който произхождат от различни култури с различен езиков и
културен произход.
Екипността и доброто партньорство между
всички важни субекти в учебния процес - педагогически специалисти, ученици, родители,
медиатори и тяхната равнопоставеност при
ISSN: 1311 2864, volume 33 (2), 2018
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вземане на решения и отношения в съвместната работа е разковничето за успешното интегриране на учениците в образователната система. Оттук и необходимостта от по-задълбочено
проучване на проблемите на мултикултурната
образователна среда за обогатяване на педагогическата наука и практика.
Насочвайки вниманието в този аспект се
налагат някои специфики в подготовката на
младите учители за реалностите и предизвикателствата на мултикултурната класна стая.
Предизвикателства на образователната
среда
Образователната среда на XXI век включва
ученици от различни вероизповедания, националности, традиции и културни норми, което
от своя страна налага необходимостта учителите да имат изграден нов комплекс от умения
за общуване и познания за другите, за приемане на различие, за толерантност към другите.
Всекидневната среща с деца от различни култури често е трудна, но и обогатяваща и ползотворна.
Висшето образование трябва да подготвя
нов тип учители, които да работят в условията
на постмодерността, която задава и новите
парадигми във философията на образованието
в мултикултурност; образованието да се основава на множество различни ценности; да е
индивидуално и да е “пространство”, в което
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всеки търси и намира своята “образователна
траектория”. Ролята на учителя не е да доминира и налага решения, а да предлага, сравнява
и убеждава.
За да са подготвени да се изправят пред реалността младите учители трябва да придобиват конкретни познания и интелектуални умения за работа като педагози в съвременното
училище. Наложително е да имат изградени
определени специфични умения и компетентности за интеркултурно образование:
 да могат да формират у учениците основни техники на учене, на наблюдение, слушане, разбиране, комуникиране, техники за
работа в групи;
 да имат методически компетентности да
управляват класа, да го активизират, да работят групово и индивидуално;
 да притежават умения да формират базови социални качества у учениците – за изслушване и разбиране на разсъжденията на
другите; ясно изразяване на мислите; за свободно участие в дискусии; за приемане на
чужди аргументи и промяна на гледната точка;
 да притежават организационни умения
за организиране работата в екип, за интеркултурен обмен и диалог с общността.
Мултикултурната класна стая трябва да
осигури равни възможности за всички ученици. За да бъде ефективен в мултикултурния
клас учителят трябва първо да разбере собствената си културна идентичност и мироглед.
Това оказва влияние върху мислите, поведението, предразсъдъците и нагласите за дискриминация.
Основните подходи за справяне с предизвикателствата включват способност на
учителя да комуникира ефективно и правилно
в различни културни контексти; да използва
тази способност за общуване ефективно в различни контексти на образованието - класна
стая, училище, училищното настоятелство и
училищна система.
Придобиването и използването на умения,
специално проектирани да бъдат ефективни
инструменти в междукултурните среди, насърчават по-голяма справедливост в училище.
Междукултурните умения се придобиват чрез
наблюдение, обучение и практика. В класната
стая това създава ученици, които се справят
по-добре в обучителните и социалните си
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умения. Учителят трябва да се адаптира към
чувствата, възприятията, а в определени случаи и към езика на учениците, принадлежащи
към различни култури. Много често липсата на
адекватен диалог между учител и културните
характеристики на различни ученици може да
доведе до тяхното игнориране. Учителят има
задачата да създаде положителна връзка живота в училище и живота в дома.
Семейството и общността са само част от
основните фактори за развитие на личността
на детето и успешното му интегриране в образователната система.
Ключови субекти за постигане на тези цели са:
 Ученици
 Родители
 Педагогически специалисти
 Етническа общност
 Гражданско общество
Интегрирането и социализирането на учениците е проблем, върху който трябва да се
работи. Голяма част от тях живеят в затворена
общност, като не се обръща достатъчно внимание на езиковото и социалното им общуване. Особеностите на етнокултурната среда в
която растат, неминуемо оказва влияние върху
социализацията и адаптацията им в училище.
Родителите са част от училищния живот и
като такива е необходимо да са запознати с
процесите, протичащи в училището. Необходимо е да се повиши образователната, здравната, административната и комуникативна култура на част от родителите от етническите
малцинства. Те трябва да се приобщават към
образованието и социализацията на децата им
в училище.
Педагогическите специалисти са решаващ фактор при възпитанието на подрастващото поколение. Тяхната дейност изисква прилагане на широк набор от преподавателски стратегии включително владеене на добри интеркултурни взаимодействия. Педагозите трябва
да придобият знания за същността на работата
в мултикултурна среда; културни недоразумения и конфликти, фактори за ефективни интеркултурни взаимодействия; модели за оценка потребностите на учениците, проблемите на
различията; преподавателски стратегии за работа с учениците и родителите от малцинствата; познания за етнокултурната специфика и
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културната идентичност на учениците;
възможности и умения за анализ и адаптация
на различни програми и учебни документации
при работата в мултикултурна среда и мн. други.
Повишаването на капацитета на педагогическите специалисти за работа с деца от различни етноси предполага използването на разнообразни и ефективни форми на работа. Освен ефективната и качествена подготовка на
учителите, създаването на атрактивна образователна среда допълнително повишава качеството на образователния процес и задържа учениците в училище. Интерактивната учебна
среда провокира диалог и взаимодействие
между обучавани и обучаващи. Интерес и ученическа активност, при прилагане на интерактивни методи и техники са удовлетворяващи
резултати в обучението на деца от различни
етноси. За избор на подходящ метод на обучение се вземат в предвид типът на учениците и
групата, образователната цел, дидактическите
средства.
Осигуряването на атрактивни извънкласни
и извънучилищни форми на работа допринася
във висока степен за редовната посещаемост и
активното участие на учениците в учебния
процес, спомага за личностното развитие на
подрастващите и за изграждане у тях на комплекс от качества, необходими за формирането
на гражданско съзнание у тях.
Училищата трябва да разчитат на личните
убеждения на учителите или на готовността да
позволят да се променят своите такива, за да
може мултикултурното образование наистина
да бъде ефективно. То е тясно свързано със
специфични знания и умения от страна на учителите: методическа компетентност; прилагане
на интерактивни техники на обучение; социални и организационни педагогически умения и
др.
Дейността на медиаторите от етническата
общност включва постоянен контакт с учителите и посещения на семейства в които има
проблемни деца. Техните преки задачи са
свързани и с установяването на контакт между
ромската общност и образователната институция, изграждането на отношения на доверие и
открита комуникация с представителите на
двете страни като им помагат да преодолеят
различията.
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Стратегиите насочени към толерантно
мултикултурно гражданско общество със социализация на подрастващите, образователна
интеграция e комбинирано с широко използване на интерактивни методи и работа с родителите. Тези и други програми целят намаляване
на отпадането и повишаване на качеството на
учебния процес. Създават се модели на стратегия за равен достъп до образование, толерантност и защита на учениците от различен етнос
в условията на интеркултурното училище.
Преподаването и ученето следва да бъдат
съобразени със следните фактори: културни,
социални, икономически, исторически, географски характеристики на малцинствената
група, етнически произход, религия, език, пол,
семейно възпитание и родителски стратегии,
стиловете на учене, способности и трудности
на детето и др. Отношението към малцинствените деца - подчинено на адекватни стратегии
за намаляване на предразсъдъците, предубежденията и стереотипите.
Подготовката на младите педагози се осъществява в две направления, взаимно свързани
и допълващи се:
 теоретично-методическо, съдържащо
указания за работата на учителя в тази среда;
 практико-приложно, свързано с тренинги и добри практики, наблюдавани в базови училища.
Създаването и структурирането на методическа система за работа в мултикултурната
класна стая е важен етап от цялостната подготовка на учителя. Препоръките на множество
организации за работа в такава образователна
среда, могат да се намерят в международни и
национални документи. Препоръчва се да се
спазват принципите на интеркултурно обучение:
 зачитане на културната идентичност;
 обезпечаване с културни знания и умения всеки обучаем, така че да се постигне активно и пълноценно участие в обществото;
 обезпечаване с културни знания нагласи
и умения, чрез които да се допринесе за уважението, разбирането и солидарността между
членовете на обществото.
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Заключение
Училището и учителите трябва да гарантират създаване на приобщаваща среда, в които
всеки ученик се чувства спокоен, уверен и в
безопасност. Това е свързано с естествената
потребност на всеки да иска да принадлежи
към дадена група - да е ценен, защитен и с гарантирани интереси. Мултикултурната класна
стая трябва да създава на учениците от различните малцинствени етноси и култури чувство за принадлежност, каквато те имат в семейството си или в своята общност, в която
връзките са близки и силни. Знаейки, че учениците успяват в среда, в която те се чувстват
сигурни и добре дошли, учителите трябва да
гарантират, че всички ученици се чувстват
включени в класната стая и в училище.
Стратегическите направления за интегриране на учениците от етническите малцинства
илюстрират ключовата роля на образованието
за изграждането на една по-висока култура на
толерантност и приобщаване.
Постмодерната педагогика е педагогика на
различията – тя е основана на различни етически дискурси, тя е педагогика на специфичното. Обединяването на тези дискурси е борбата против неравенството, несправедливостта
и за разширяване на основните човешки права.
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ФОРМИРАНЕ НА КОМПЕТЕНТНОСТИ У ПРЕПОДАВАТЕЛИТЕ ОТ ВИСШЕТО
УЧИЛИЩЕ ПРИ СЪЗДАВАНЕТО И ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ЕЛЕКТРОННОМЕТОДОЛОГИЧНИ КОМПЛЕКСИ В ОБУЧЕНИЕТО
Иван Ст. ПЕТРОВ, Марияна Сл. ИВАНОВА, Моника Д. СИМЕОНОВА–ИНГИЛИЗОВА,
Мария В. ГРАМЕНОВА–АНГЕЛОВА
РЕЗЮМЕ: С все по-широкото навлизане на електронните технологии в обучението в
световен мащаб, се предизвиква своеобразна революция в образованието – то се превръща в глобална и печеливша индустрия. Тази революция оказва влияние на университетите и настъпват големи организационни и технологични промени. Основни действащи лица в университетите са университетските преподаватели. За внедряването
на иновативни технологии в обучението се изисква висококвалифицирани обучители,
които не само да използват, но и да създават нови електронни продукти и услуги. Наличието на знаещи и можещи преподаватели, инженери, ИТ специалисти и други
допринася за ефективното използване и създаване на иновативни продукти и взаимозависимостта между обучението, изследванията, трансфера на знания и технологии.
В статията се идентифицират и изследват проблеми, свързани с ефективното интегриране и създаване на информационните и комуникационни технологии (ИКТ) в
дейностите както вътре в един университет, така и в глобалната мрежа.
КЛЮЧОВИ ДУМИ: ефективно обучение, образование, университетски преподавател, електронно-методологични комплекси, университет, студенти, обучаеми, електронна платформа, дистанционно обучение, BlackBoard
FORMATION OF COMPETENCES OF UNIVERSITY TEACHERS IN THE MAKING AND
USE OF ELECTRONIC-METHODOLOGICAL COMPLEXES DURING EDUCATION
Ivan St. PETROV, Marıyana Sl. IVANOVA, Monika D. SIMEONOVA–INGILIZOVA,
Maria V. GRAMENOVA–ANGELOVA
ABSTRACT: The ever-widening introduction of e-tech in education worldwide provokes a
revolution in education - it is becoming a global and profitable industry. This revolution
influences universities and there are major organizational and technological changes. The
main actors in universities are university lecturers. Implementing innovative technologies in
training requires highly qualified trainers not only to use but also to create new electronic
products and services. IT specialists and others contribute to the effective use and creation of
innovative products and the interdependence between learning, research, knowledge transfer
and technology.
The article identifies and explores problems related to the effective integration and creation
of information and communication technologies (ICT) in the activities both within a
university and in the global network.
KEYWORDS: effective education, education, university lecturer, electronic-methodological
complexes, university, students, trainees, e-learning platform, distance learning, BlackBoard
ВЪВЕДЕНИЕ
Съвременният етап от развитието на обществото се характеризира с процес на информатизация на образованието, който е опредеISSN: 1311 2864, volume 33 (2), 2018
Union of scientists in Bulgaria - branch Sliven

лен като целенасочен и организиран процес,
ориентиран към реализацията на образователния процес чрез използване на информационни
и комуникационни технологии и свързващ
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сферата на образованието с теорията, методологията и практиката на създаване и използване на научно-педагогически и методологически разработки. Развитието на информатизацията на образованието предполага активно използване на дистанционни образователни технологии, които се възприемат като образователни технологии, главно чрез използване на
информационни и телекомуникационни мрежи
с непряко (от разстояние) взаимодействие на
студенти и преподаватели. В тази връзка използването на технологиите за дистанционно
обучение WebTutor, Moodle, Associate,
Prometey, BlackBoard и други става актуално,
въз основа на което се осъществява контролирана независима работа на студентите в режим
на отдалечен достъп. Като образователни технологии, те имат в себе си различни компоненти, които осигуряват условия за организиране
и управление на образователния процес, както
и възможности за обучение и тестване на знанията в корпоративните мрежи и интернет.
Използването на възможностите на технологиите за дистанционно обучение (управление на
образователни и когнитивни дейности на
студентите, съчетаване на различни технологии за представяне на учебния материал, организиране на комуникацията на
участниците в образователния процес на
базата на комуникационните технологии)
налага специално изискване за нивото на професионалната квалификация на специалисти,
участващи в организирането и провеждането
на образователния процес.
Ключова фигура, която пряко влияе върху
ефективността и качеството на преподаването
с използването на технологии за дистанционно
обучение в университета, е преподавателят.
МЕТОДИЧЕСКИ БЕЛЕЖКИ
Университетският преподавател, разработващ собствени електронни образователни ресурси и едновременно с това съпътстващите
организацията и надзора на дистанционното
обучение, не само трябва да е добре запознат с
предмета на обучението, но и да има необходимите знания и умения за прилагане на образователни дейности за популяризиране и обмен на информация в платформата за дистанционно обучение. Практиката за използване
на възможностите на технологиите за дистанISSN: 1311 2864, volume 33 (2), 2018
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ционно обучение показва, че преподавателите
в университетите изпитват значителни трудности при решаването на въпроси, свързани с
разработването и прилагането на електронни
образователни ресурси, както и при осъществяването на образователни информационни
дейности. Обучението на преподаватели, които
организират и контролират дистанционно обучение, обикновено не е включено в съществуващата учебна програма на висшите учебни
заведения, а необходимостта от такива специалисти се увеличава с всеки ден. В допълнение,
съдържанието на съществуващите електронни
образователни ресурси, използвани в сферата
на образованието, не съответства на сегашното
ниво на нейното прилагане въз основа на информационните и комуникационните технологии (ИКТ) поради бързото застаряване на съдържанието и променящите се изисквания на
закона за образователен стандарт и електронния образователен ресурс. Последният не е
ориентиран към използването на общообразователни и специализирани дисциплини, поспециално за академичните технически дисциплини.
Според някои автори, изследвали този
проблем основното средство за обучение при
използване на електронната платформа
BlackBoard е базирано на електронния образователно-методологичен комплекс на дисциплината. Ефективността на създаването и
използването
на
ЕMK
(електроннометодологични комплекси) в решаването на
професионалните задачи на преподавателя
зависи от неговата компетентност в областта
на създаването и използването на ЕMK.
В съвременната научно-изследователска
дейност има недостатъчно осветени въпроси
свързани с компетентността на университетския преподавател по отношение на създаване
и използване на ЕMK, което изисква допълнително проучване.
Всяко изследване, като всяка друга дейност, е свързано с извършване на определени
процедури, с преминаване през определени
етапи. За всяко изследване най-съществената
дейност е планирането и организацията на
изследователския процес. Тези дейности са
свързани с няколко относително самостоятелни, но логически свързани помежду си познавателни процедури:
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 Формулировка на проблемните страни
на изследването;
 Обосновка на темата на изследването;
 Разграничаване в обекта на изследването кръга от явления, които представляват
предмета на изследването;
 Построяване на работна хипотеза, разкриваща механизма на функциониране на явленията или предсказваща перспективите за
неговото развитие.
 Избор на методи на изследването и
преобразуването им след това в методика,
адекватна на изследователските задачи;
 Разработка на подходящ инструментариум за провеждане на изследването;
 Определяне на критерии и показатели
за оценка на изведените резултати и цялата
дейност по проведеното изследване.
 Анализ на получените резултати.
ИЗЛОЖЕНИЕ
Във връзка с реализиран проект „Развитие
на дистанционен център за електронно обучение на инженерно-педагогически кадри”
по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” чрез електронната платформа
BlackBoard и внедряването ѝ като допълнителен инструментариум в образователния процес
на студентите от ИПФ и Колеж – Сливен, ТУ –
София, а също така и с проблемите, свързани с
формирането на компетентността на преподавателите от същото звено за създаване и използване на ЕМК по техническите дисциплини
се проведе изследване.
В проучването участваха 35% от университетските преподаватели в различните направления на обучение, както от техническите специалности, така и от педагогическите.
В подготвителния етап на проучването се
определи целта, обекта и предмета на изследването, а също така формулира и хипотезата. В
този етап се изгради и методиката на изследването.
Целта на изследването е да се идентифицира и обоснове компетентност на университетския преподавател в областта на създаването и използването на ЕМК (по образец на
учебни дисциплини от различните инженернопедагогически направления).
Обект на изследването: процесът на формиране на компетентност при създаването и
ISSN: 1311 2864, volume 33 (2), 2018
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използването на знания и умения чрез методологични комплекси в условията на разпределен достъп, базиран на технологията за дистанционно обучение.
Предмет на изследването: обхваща проучване на конкретни нагласи, мотивация,
очаквания, готовност за създаване и използване на ЕМК за академичните дисциплини по
направления.
Хипотеза на изследванията. Ако университетският преподавател има готовността да
формира и повишава своята компетентност в
областта на създаването и използването на
ЕMK, то ще може да се провежда поефективно и атрактивно обучение на студентите, подготвящи се за инженер – учители и педагози в ИПФ и Колеж – Сливен.
Етапът на същинското изследване включва
анкетиране на респондентите посредством
един от допълнителните методи – анкета, която по своята същност е система от въпроси и
отговори към тях, които се дават на изследваните лица за отговор, за изразяване на мнение
или отношение.
Анкетата е кратка, състояща се от пет въпроса и отговорите към тях, и е частично стандартизирана, т.е. въпросите и тяхната последователност са дадени предварително, но от анкетирания се изисква при някои въпроси сам
да конструира отговорите си.
Също така е анонимна, което осигурява
обективност на резултатите и ценна обратна
връзка при вече съществуващи взаимоотношения с респондентите.
След направеното проучване следва анализ
на резултатите.
По първи въпрос: „Каква е очакваната
ефективност от създаването и използването
на ЕMK (електронно-методологични комплекси) в среда BlackВoard?”, изследваните
преподаватели проявяват интерес към допълнително внедряване в обучението по преподаваната от тях дисциплина платформата
BlackВoard, поради свободата за избор на време за самоподготовка.
При някои от изследваните преподаватели
обаче липсва интерес, тъй като не познават
платформата BlackВoard.
Мненията на респондентите по втори
въпрос: „Възможно ли е решаване на практически задачи за координация на образоISSN: 1311 2864, том 33 (2), 2018
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вателния процес с участието на ЕМК в
условия на разпределен персонализиран
достъп?”, са противоречиви:
 да, защото това подпомага предварителната им информираност и облекчаване за
изпита;
 зависи от познанията на студента по съответната дисциплина;
 не, защото няма заинтересованост от
преподаватели и студенти;
 понякога е възможно, но зависи от условието на задачите;
 и да и не в зависимост от тяхната компетентност относно средата BlackВoard.
По съдържанието на трети въпрос: „Какви
трудности срещате, свързани с разработването и прилагането на електронни образователни ресурси?”, всеки един от преподавателите е посочил следните три отговора:
 липса на време;
 голяма времеемкост за разработване на
повече от една дисциплина;
 не могат да се пишат формули и символи.
По четвърти въпрос „Достатъчна ли е инструменталната
софтуерна
среда
на
BlackВoard, за адекватно съдържание - методично, дизайнерско-технически и технологично, съобразявайки се с изискванията
за изграждане на електронен методологичен
комплекс от знания за формиране на компетентности?”, респондентите са отговорили,
че:
 на този етап е удобна и има голям брой
възможности в нея;
 но има нужда от надграждане;
 и не е подходяща за инженерно образование.
Мненията на изследваните лица по пети,
последен въпрос: „Възможно ли е да се управлява обучението, чрез създаване и използване на ЕМК в средата на BlackВoard
за подпомагане на обучението в ИПФ и Колеж – Сливен?”, са отново противоречиви:
 да, чрез тестове, отворени задачи, схеми
и други учебни ресурси;
 не, защото ще се загуби връзката между
преподавател и студент;
 не, защото може да се използва от друг
човек, който да извършва поставените задачи,
а не самият студент.
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Изводите, произтичащи от направеното изследване с преподавателите, участвали в анкетното проучване се заключават в това, че
университетският преподавател има положителна нагласа и готовност да формира и повишава своята компетентност в областта на създаването и използването на ЕMK, в следствие
на което ще може да се провежда поефективно и атрактивно обучение на студентите, подготвящи се за инженер – учители и педагози в ИПФ и Колеж – Сливен.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Хипотезата на изследването се потвърждава и може да се заключи, че:
 с изграждането на учебни дисциплини в
платформата BlackВoard и внедряването им в
обучението на студентите от инженерните и
педагогически специалности, ще се повиши
техния интерес поради по-голямата самостоятелна активност в бинарния процес на обучение и ще се подпомогне тяхната работа поради
свободата за избор на време за самоподготовка;
 в среда на BlackВoard е възможно решаване на практически задачи, но не за всички
инженерни и педагогически казуси;
 усложнението свързано с разработването и прилагането на електронни образователни
ресурси за преподавателите е липсата на време
и голямата времеемкост за разработване на
повече от една дисциплина, а неудобството
при изграждането на ЕМК се изразява в това,
че в среда на BlackВoard не могат да се пишат
формули и символи;
 инструменталната софтуерна среда
BlackВoard за адекватно учебно съдържание методично, дизайнерско-техническо и технологично не е достатъчна и подходяща за инженерното и педагогическо образование;
 управлението на учебния процес чрез
платформата BlackВoard е трудно и необективно поради загубата на връзката между преподавател и студент и защото поставените задачи на студентите могат да се изпълняват от
други лица.
Предвидено е следващо проучване сред
студенти и преподаватели, което ще отрази
ефективността на обучението на студентите,
подготвящи се за инженер – учители и педагози в ИПФ и Колеж – Сливен при внедряване на
ISSN: 1311 2864, том 33 (2), 2018
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изградени учебни дисциплини в среда на
BlackВoard.
Благодарим на колегите от всички направления, които активно участваха в изследването
и обективно изразиха своето мнение.
REFERENCES
1. Andreev, A., 1999, Didakticheskie osnovы
distancionnogo obucheniia v vыsshih uchebnыh
zavedeniiah;
2. Andreev, A., Soldatkin V.I., 1999, Distancionnoe obuchenie: sushtnostь, tehnologiia,
organizaciia;
3. Bizhkov, G., Kraevski, V., 2007, Metodologiia i metodi na pedagogicheskite izsledvaniia;
4. Ivanov, I., 2006, Pedagogicheska diagnostika;
5. Filatova, Z.M., 2012, Podgotovka specialistov obrazovatelьnыh uchrezhdenij dlia
rabotы v srede эlektronnogo obucheniia;
6. Filatova, Z.M., 2013, Problemы sozdaniia
эlektronnыh uchebnыh kompleksov i vnedreniia
ih v uchebno-obrazovatelьnыj process;
7. Hasanova, G.F., 2013, E-Learning v podgotovke inzhenerov;
8. Shageeva, F.T., Ivanov V.G., 2007, Sovremennыe obrazovatelьnыe tehnologii v inzhenernom vuze.
ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОНТАКТИ
ТУ – София, Факултет и Колеж – Сливен
гл. ас. д-р Иван Петров
e-mail: aladina@abv.bg
гл. ас. д-р Марияна Иванова
ing.mariqna_ivanova@abv.bg
гл. ас. д-р Моника Ингилизова
e-mail: monika_ingilizova@abv.bg
гл.ас. д-р Мария Граменова–Ангелова
e-mail: mgramenova@abv.bg

ISSN: 1311 2864, volume 33 (2), 2018
Union of scientists in Bulgaria - branch Sliven

ISSN: 1311 2864, том 33 (2), 2018
Съюз на учените в България - клон Сливен

Известия на
Съюза на учените
Сливен, том 33 (2), 2018

Announcements of
Union of Scientists
Sliven, vol. 33 (2), 2018

65

КОНЦЕПТУАЛЕН МОДЕЛ НА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА
ЗА АВТОМАТИЗИРАНЕ НА ИНЖЕНЕРНИЯ ТРУД ПРИ РАЗСЛЕДВАНЕ
НА ПЪТНОТРАНСПОРТНИ ПРОИЗШЕСТВИЯ
Пламен Г. МЪЦИНСКИ, Силвия В. ДЕЧКОВА
РЕЗЮМЕ: Инженерният труд при разследване на пътнотранспортни произшествия
(ПТП), по същество представлява сложен експертен анализ на данни, свързани с
изясняване на обстоятелствата на възникване на произшествията. Решенията на
инженерните задачи трябва технически обосновано да отговарят на множество
въпроси свързани с мястото на удара, скоростта на движение на моторните превозни средства (МПС) в момента, преди и след удара на участниците в ПТП, техническата възможност на водача (водачите) за предотвратяване на ПТП и др. Физическата същност на данните, обект на инженерния експертен анализ е различна - механика, теория, конструкция и експлоатация на МПС, психо-физически качества на водача (водачите) и др. В текущата експертна практика се прилагат различни методи
за решаване на инженерните задачи, в зависимост от вида на ПТП и данните, които
го определят. За постигането на достоверни технически обосновани резултати се
налага комбинирането на различни методи, респ. изчислителни процедури.
От експертната практика е известно, че прилагането на различни методи е свързано
с многократно използване на едни и същи входни данни, изолирано за всеки от методите. Това е предпоставка за допускане на субективни грешки и от там получаване
на недостоверни резултати. Сходството на голяма част от входните данни, използвани в методите за решаване на задачите е предпоставка за тяхното систематизиране и структуриране в единна база от данни. Настоящата статия предлага концепция за проектиране на информационна система, съчетаваща централизирана база от
данни и функционално обособени изчислителни модули, реализиращи различните методи за решаване.
КЛЮЧОВИ ДУМИ: автоматизация на инженерния труд, инженерен експертен анализ, пътнотранспортни произшествия, информационна система, база от данни
CONCEPTUAL MODEL OF INFORMATION SYSTEM FOR AUTOMATION
ENGINEERING IN ACCIDENT INVESTIGATION AND RECONSTRUCTION
Plamen G. MATSINSKI, Sylvia V. DECHKOVA
ABSTRACT: Investigation and expert examination of vehicle accidents is generally considered to be a complex expert analysis of data related to clarifying causes and sets of conditions or circumstances of accident occurrence. Engineers must identify technical problems
and provide professional solutions to a number of issues related to the location of the impact,
vehicles velocity at the point of crash, before and after the impact, driving behavior before
and during the crash, driving skills related to the ability to operate the vehicle at the time of
the crash and how to prevent crashes, etc. Expert analysis is detailed and exhaustive for it
usually includes principles of physics and empirical data to analyze mechanical and physical
properties connected to construction and operation of vehicles, psycho-physical features of
drivers, driving qualities and culture, and so on. Current vehicle crash investigation and reconstruction utilizes different methods of solving engineering tasks, depending on the type of
vehicle crash and the data that determine it. To achieve reliable technical results, it is necessary to combine different methods and approaches, computational procedures, respectively.
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It is certainly well known that the incorporation of different models involves multiple uses of
one and the same input data, initialized separately for each method. This is a prerequisite for
making errors of subjective nature and hence obtaining unreliable results. Due to similar entry criteria and input data used in various dynamic models for investigation and reconstruction of vehicle impact, it is possible to create a database model: have the data be systematized by a data managing system. This allows relatively easy analysis of data, and can be useful in the identification of vehicle collisions as well as for trends. This paper aims at providing a concept for design of information system that combines a centralized database and
functionally separate computing modules, implementing different methods to solve the problem.
KEYWORDS: automation engineering, investigation and accident reconstruction experts,
vehicle impact, information system, data base
1. ВЪВЕДЕНИЕ
В закона за движение по пътищата, ПТП се
определя като особен вид техническо нарушение, което подлежи на разследване, с цел установяване на виновните за неговото възникване
и предприемане на съответните решения. Това
е свързано с назначаването на автотехническа
експертиза, чиято цел е установяване на съществените доказателства за наличието на
престъпление. По същество автотехническата
експертиза е инженерен експертен анализ на
ПТП с основни задачи, решенията на които
дават отговор на въпроси като: място на удара,
скорости на МПС – преди, в момента и след
удара, техническа възможност на водачите да
предотвратят настъпване на ПТП и др. [3]. Тези особености определят високите изисквания
по отношение на точност, достоверност и
адекватност на получаване на заключението от
инженерния експертен анализ на ПТП, респ. на
решенията на инженерните задачи. Известните
в теорията и практиката на изследване на ПТП
методи “Експерткар“, „Моментум 360“, „Теория на удара (Нютон)“, „Delta V” и др. имат
различни софтуерни реализации. От направеното детайлно проучване се установи, че не са
известни софтуерни решения, които да обединяват в единна структура споменатите методи.
С оглед на споменатите изисквания за заключението от анализа, в експертната практика е
прието, решението на инженерните задачи да
се осъществява по най-малко два метода. Липсата на софтуерно решение, съчетаващо единна база от данни за произшествието предполага многократното им въвеждане в различните
софтуерни продукти. Получените резултати от
едни изчислителните процедури се заместват в
ISSN: 1311 2864, volume 33 (2), 2018
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други и по този начин значително се усложнява като цяло изчислителния процес. Това логично повишава риска от допускане на неточности и грешки от субективен характер, респ.
недостоверност на получените резултати.
Основна цел на настоящата работа е разработване на концепция за създаване на софтуерно решение, което да сведе до минимална
степен споменатите проблеми. Възможностите
за едно такова решение се свеждат до създаване на централизирана база от входни данни,
база от знания за тяхното използване и гъвкави
изчислителни процедури с възможности за
интегриране на резултатите и визуализация на
процесите.
2. АВТОМАТИЗИРАНЕ НА ИНЖЕНЕРНИЯ ТРУД ПРИ РАЗСЛЕДВАНЕ НА
ПТП
Автоматизацията на инженерния труд при
разследване на ПТП, най-общо може да се определи като автоматизиране на информационните процеси, свързани с прилагане на методите за изследване на ПТП. От своя страна информационните процеси са свързани с въвеждане, обработка и съхраняване на данни свързани с ПТП. Една от основните задачи при автоматизирането им, обект на настоящата разработка е многократното използване на входните данни, при еднократното им въвеждане в
интегрирана информационна среда. Коректното прилагане на различни изчислителни процедури, от друга страна изисква при интегрирането им в обща среда да се създадат гъвкави
критерии за въвеждането на необходимите и
достатъчни за всеки метод данни. Разгледаните
особености до голяма степен определят необISSN: 1311 2864, том 33 (2), 2018
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ходимостта от прилагане на системен подход
при формализирането на реалните обекти –
МПС, водачи и пътници в МПС, изминат път,
условия на окръжаващата среда и др. Необходимо е представянето на ПТП като сложна система, респ. нейното декомпозиране на йерархични нива с цел гъвкаво управление на данните. Направените съждения в достатъчна степен
доказват приложимостта на избрания подход,
като отговарят на известните в литературата
определения за този вид изследвания [1].
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2.1. Класификация на основните видове
ПТП
От експертната практика са известни различни видове ПТП. Те могат да бъдат класифицирани по различни критерии: според участниците в тях, причините за тяхното възникване и др. Примерна класификация е представена
на фиг. 1.

Фиг. 1. Примерна класификация на видовете ПТП
Често се срещат случаи, в които определящите фактори за възникване на ПТП са в
сложни причинно-следствени връзки. Това не
позволява формулирането на точни критерии
за класификация. Например: Възникване на
ПТП при удар между МПС, може да доведе до
загуба на устойчивост на някое от участващите
МПС и удар в неподвижно препятствие. Възможни са множество различни варианти, комбиниращи представените на фиг.1 видове
ПТП. Опитът да бъдат описани всички възможни варианти няма да доведе до постигане
на функционална независимост на елементите
от програмната реализация на разработваната
система. Това противоречи на някои основни
принципи при създаването на софтуерни решения, като ефективност при използване на
данните, гъвкаво управление и др. [4]. По тази
причина в настоящата работа, с оглед на постигане на максимална функционалност и приложимост при изследване на по-голямата част
от вариантите за ПТП, се възприема следната
концепция:
В разработваната информационна система,
за обекта на изследване се възприема условно
разделяне на видовете ПТП в две групи - осноISSN: 1311 2864, volume 33 (2), 2018
Union of scientists in Bulgaria - branch Sliven

вен и сложен тип. Групата представляваща
основен тип ПТП включва:
- ПТП между МПС и пешеходец;
- ПТП при удар на МПС;
- ПТП при загуба на устойчивост на МПС
- ПТП при удар на МПС в неподвижно
препятствие.
Съответно групата, представляваща сложен тип ПТП включва всяка възможна комбинация между определените основни типове
ПТП.
От експертната практика е известно, че при
изследване на ПТП, решаването на инженерните задачи започва от последната фаза на
произшествието и протича последователно в
обратен ред на възникването му. Моделирането на сложен тип ПТП в разработваната система предвижда поетапно изследване на множество от основни типове ПТП, като се започне от
съответния основен тип в последната фаза на
произшествието. Това предполага при проектиране на системната логика да се създаде управляващ елемент, който в зависимост от указан тип ПТП (основен или сложен), да осигури
адекватно управление на изчислителните процедури и данните свързани с тях. ДекомпозиISSN: 1311 2864, том 33 (2), 2018
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ране при изследването на сложен тип ПТП е
показано схематично на фиг. 2., където с плътна стрелка е указана последователността на
етапите при сложен тип ПТП, съответно с пунктирана - хода на протичане на изчислителните процеси при изследването за всеки етап.
Показаната на фиг.2 декомпозиция, се отнася
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за 3 етапа от сложно ПТП. В някои частни
случаи може да се наложи декомпозицията на
изследването да бъде и за повече етапи. От
съществено значение за настоящата работа е
представянето на принципа на избрания подход, който е приложим и в по-сложни случаи.

Фиг. 2. Декомпозиция на изследването на сложен тип ПТП
2.2. Дефиниране на изискванията към
информационните процеси
Определянето на действията в една информационна система и свързаните с това процеси е основна задача в софтуерното проектиране. За дефиниране на възможните действия
при разработката на дадена софтуерна система
се използват диаграми съставени на езика
UML (Unified Modeling Language): Use Case
Diagrams (Диаграми на случаите на използва-

ISSN: 1311 2864, volume 33 (2), 2018
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не), Sequence Diagrams (Диаграми на последователностите), State Chart Diagrams (Диаграми
на възможните състояния) и Activity Diagrams
(Диаграми на действията) [2].
В настоящата работа е представена Use
Case диаграма, за определяне на действията
при изследване на основен тип ПТП (според
възприетата терминология) (фиг. 3).
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Фиг. 3. Use Case диаграма на действията при изследване на основен тип ПТП
Под действия се има в предвид дейностите,
които трябва да извършат потребителите на
системата, както и тези на функционалните
модули на системно ниво при решаване на инженерните задачи. Потребители на системата
са лица, на които е възложено да изготвят автотехнически експертизи.
Изборът на основен тип произшествие, от
дефинираните в изложението преди това е определящ за управление на въвеждането на
входните данни. Част от тях са идентични за
всички основни типове. Например: данните за
МПС и изминат път от МПС - ПТП между
МПС и пешеходец, ПТП при удар на МПС,
ПТП при загуба на устойчивост (управление)
на МПС и ПТП при удар на МПС в неподвижно препятствие. Други са необходими само за
конкретни случаи, например: данни за пешеходец - ПТП между МПС и пешеходец, както и
данни за неподвижно препятствие - ПТП при
удар на МПС в неподвижно препятствие. Това
определя необходимостта от филтриране на
действията при въвеждане на входни данни, с
оглед предотвратяване на информационен излишък. Останалите действия, пряко свързани с
потребителите на системата са: избор на метоISSN: 1311 2864, volume 33 (2), 2018
Union of scientists in Bulgaria - branch Sliven

ди за решаване на инженерните задачи, съответно стартиране на изчислителните процедури за избраните методи. Различните методи за
решаване са приложими при определени основни типове ПТП, което налага автоматично
филтриране на възможностите за избор, които
не са приложими в дадения случай. Това системно действие - генериране на диалози „компютър-потребител“, с водеща роля на системата. Други системни действия от особена важност са съхраняването на информацията в централизирана база от данни, респ. тяхното извличане. Концепцията на системната логика
предвижда водеща роля на тези действия както
на ниво въвеждане на входни данни, така и на
всеки етап от протичане на изчислителните
процедури (междинни и крайни резултати).
Моделирането на сложен тип ПТП следва описаната системна логика за основен тип ПТП
(фиг. 3), която се изпълнява за всеки от етапите на декомпозиция на изследването. Осигуряването на вариантност в приложната област на
проектираната система се осъществява, посредством действие на потребителя за избор на
вариант – основен или сложен тип ПТП. Това е
свързано със системно действие, което осигуISSN: 1311 2864, том 33 (2), 2018
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рява съответното управление на информационните процеси и ресурси за избрания вариант.
ИЗВОДИ
1. Представена е концепция за систематизиране и управление на входните данни, както
и получените резултати в изчислителните процеси при изследване на ПТП.
2. Работата може да се определи като концептуален модел за проектиране на информационна система за автоматизиране на основните дейности при изследване на ПТП.
3. Предложен е подход за изграждане на
интегрирана информационна среда, обединяваща различни методи за решаване на инженерните задачи, съхраняване и обработка на
данните свързани с изследване на ПТП.
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ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВОТО “УЧЕНЕ ЧРЕЗ ПРЕЖИВЯВАНЕ” В ЛАБОРАТОРНИТЕ
УПРАЖНЕНИЯ ПО ВЕИ
Константин КОСТОВ, Моника Д. СИМЕОНОВА-ИНГИЛИЗОВА
РЕЗЮМЕ: През 21 век, когато всички използваме езика на технологиите и животът
е изпълнен с непрекъснати промени във всички социални сфери, несъмнено се променят и потребностите относно подготовката и реализацията на студентите.
Способностите за критическо мислене, работа в екип, управление на ресурси са
обект на интерес и потребност за успешна социализация на бъдещите инженери.
При новосъздадените обстоятелства за студентите е важно да осъзнават практическото значение на това, което учат.
В статията е представен пример на обучение в лабораторните упражнение по „Възобновяеми енергийни източници на студентите от ИПФ – Сливен.. Фокусът е върху
съдействието преподавател – студент, студент – студент и учене чрез правене, чрез
опит, чрез преживяване. Описаният пример и приложението му в педагогическата
практика показва, че се засилва интересът на обучаемите, повишава се ефективността на процеса на учене и се реализират образователните цели.
КЛЮЧОВИ ДУМИ: учене чрез преживяване, опит, правене, възобновяеми енергийни
източници
THE CHALLENGE "STUDY BY EXPERIENCE" DURING LABORATORY EXERCISES
FOR RENEWABLE ENERGY SOURCES
Konstantin KOSTOV, Monika D. SIMEONOVA–INGILIZOVA
ABSTRACT: In the 21st century, when we all use the language of technology and life is full
of constant changes in all social spheres, there is no doubt changing the needs of students'
preparation and realization.
Critical thinking skills, teamwork, resource management are the subject of interest and the
need for successful socialization of future engineers.
In the newly created circumstances, it is important for students to realize the practical
meaning of what they are studying.
The article presents an example of training in the laboratory exercises "Renewable Energy
Sources of the Students from IPF - Sliven. The focus is on the co-operation of lecturer student, student - student and learning by doing, through experience, through experience.
The example described and its application in pedagogical practice shows that the interest of
learners is increased, the efficiency of the learning process is increased and educational
goals are being realized.
KEYWORDS: study by experience, doing, renewable energy sources
„Кажи ми и аз ще забравя,
покажи ми и ще запомня,
включи ме и ще разбера!”
Конфуций
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ВЪВЕДЕНИЕ
Инженерството е познато за човечеството
още в далечното минало, когато хората са
изобретявали основни неща, които днес са неразривна част от живота - макара, лост, колело
и други. Всяко едно от тези изобретения и сега
продължава да е елемент от съвременните технологии и машини, които използват основните
механични принципи и с чиято помощ се създават полезни инструменти и предмети.
Дейността на инженерите се заключава в
това да изобретяват, разработват, създават,
внедряват в производствата, ремонтират, обслужват машини, апарати и т.н.
Предизвикателствата пред висшето образование при обучението на инженери са много
и прилаганите знания и технологии стават все
по-бързо променящи се и все по-комплексни.
С това непрекъснато се повишава и разширява
нуждата от високи професионални умения и
компетентности на инженерните специалисти.
Образованието
става
все
попредопределящо както за всеки човек, така и за
бизнеса.
Съвременното образование поставя акцента върху рационалното знание, без да отчита,
че емоционалната страна на ученето е еквивалентна на познавателната.
С един от оригиналните защитни механизми на Фройд – интелектуализирането, българското образование развива абстрактнологическото мислене на обучаемите, но силно
ограничава цялостното формиране на тяхната
индивидуалност и социалното им съзряване,
което води до проблеми в адаптацията и реализацията на младите хора.
Средствата на емоционалната ниша за събуждане интереса и активното участие на учащите в учебния процес са извън центъра на
вниманието.
Налага се необходимостта от трансформиране и модернизиране на образователния механизъм във висшето училище, а също така и
пренасяне на акцента от това, което преподавателят преподава, върху това, какво и как учи
студентът.
Това ражда и предизвикателствата пред
висшето училище, свързани с процесите на
активното учене, с промяната на ролите на
студентите и преподавателите и взаимоотношенията между тях.
ISSN: 1311 2864, volume 33 (2), 2018
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Успешното реализиране на този процес е
възможен с прилагане на метода Учене чрез
преживяване.
Какво представлява да преживяваме и да
учим чрез това?
Ученето чрез преживяване свързва мисленето, волята и чувстването по време на обучението като основни психични процеси с физическия организъм в едно лично предизвикателство, отвъд границата на нашето ежедневие и
това ни отвежда в зоната на себепознание, кураж, неподозирани лични способности, състрадание и взаимопомощ, преоткриване на ценности и лично усъвършенстване.
Това прави метода Учене чрез преживяване цялостен, който въвлича целия физическопсихичен организъм на човека и създава вътрешни импулси за развитие, като по този начин може да претендира за дълбочина на процесите, които се случват, за истинност, за дълготрайност на ефекта от ученето.
Обучаемите сами правят открития и опити,
вместо да слушат или четат за опита на останалите. Освен това, те разсъждават над собствения си опит и по този начин формират нови
умения, развиват нови идеи или променят начините на мислене.
В световната педагогическа практика е отразено положителното въздействие на метода
Учене чрез преживяване върху ефективността
на образователния процес.
Ето защо той успешно се прилага в следните сфери:
 за неформалното образование;
 като допълващ метод във формалното
образование;
 за екологичното образование;
 за групова работа;
 за личностното развитие;
 за тийм билдинг;
 за социална работа с деца и младежи от
институции, деца и младежи от сложен семеен
контекст, деца и младежи с противообществени прояви;
 като терапевтичен метод.
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МЕТОДИЧЕСКИ БЕЛЕЖКИ
Целта на обучението на инженер-учители в
ИПФ - Сливен е да предостави възможност на
студентите да получат знания и формират
умения и навици в атрактивна среда, различна
от добре познатата досега традиционна форма
на обучение.
Основните аспекти при подготовката на
бъдещите инженери в областта на Енергетиката са провокирани от енергийните и екологични проблеми, непрекъснатото търсене на нови
технически решения за снижаване на разхода
на топлина, на алтернативни източници на
енергия.
От завършилите инженер-учители от специалност „Отоплителна, вентилационна и
климатична техника” се изисква да:
 проектират и конструират топлообменни и масообменни апарати и съоръжения, вентилационни, хладилни и климатични инсталации, топлоснабдителни и газоснабдителни
системи;
 анализират и усъвършенстват ефективността на работа на отоплителни и климатични
системи, хладилни и горивни инсталации;
 контролират протичането на топлотехническите процеси и регулират тяхното управление в съответствие със съвременните концепции;
 организират и провеждат учебнопреподавателска дейност в сферата на средното образование и в специализираните центрове
за обучение по дисциплини, свързани с тази
област.
 провеждат ефективен образователен
процес в професионалното образование.
За да отговорят на всички тези изисквания
студентите формират своите знания, умения и
практически опит в лабораторните упражнения
по отделните дисциплини от учебния план на
специалността.
Тъй като инженерното образование е доста
трудоемко, все по-успешно се използват педагогически методи, които спомагат за достъпното и разбираемо усвояване на знания и формиране на технически умения.
Един от методите използван в лабораторните упражнения по ВЕИ е Учене чрез преживяване.
Същината на Ученето чрез преживяване
се изразява в промяната на поведението на
студента вследствие на практическото прилаISSN: 1311 2864, volume 33 (2), 2018
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гане на изводите, направени от анализа на неговия личен опит при измерване на слънчева
радиация.
Ученето чрез преживяване формира знанието посредством трансформация на опита.
При тази образователна среда студентът разсъждава върху когнитивните факти, прави
критичен анализ, разграничава полезното и
важното, което трябва да се запомни, и впоследствие прилага на следващото лабораторно
упражнение това, което е научил.
Ученето чрез преживяване, произтичащо
от непосредствения опит се диференцира силно от традиционната форма на обучение, при
която знанието е с приоритет спрямо опита в
процеса на обучение.
Прилагайки този метод в своята работа по
време на лабораторните упражнения по ВЕИ,
преподавателят въздейства и върху:
 личностното развитие или позитивната
аз-концепция на студентите;
 самопознанието – лични ценности и качества (емпатия, състрадание, смелост силни,
слаби страни);
 самосъзнание и съзнателни избори в
живота;
 поставяне на цели, планиране, индивидуални задачи, осъществяване и оценка;
 заучаване на конкретно учебно съдържание;
 познание за другите и света, доверие и
оказване на подкрепа на състудентите в групата, групова динамика;
 управление на конфликти;
 емоционална интелигентност;
ИЗЛОЖЕНИЕ
Ход на занятието (реализация на упражнението)
След актуализиране на наученото до момента по дисциплините „Топло и масопренасяне” и „Измерване на топлинни и хидравлични величини” , във връзка с темата, студентите
получават допълнителна теоретична информация и нови знания относно възобновяемите
енергийни източници и по – конкретно използването на слънчевата енергия, като възобновяем енергиен източник.
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Задачи за предварителна подготовка на
студентите:
1. Да актуализират от дисциплината „Топло и масопренасяне” законите на топлинното
излъчване;
2. Да актуализират от дисциплината „Измерване на топлинни и хидравлични величини” средствата и начините за измерване на
интензитет на слънчевата радиация.
Занятието се провежда на открито в двора
на ИПФ – Сливен и се реализира в следната
последователност:

Част 3. Методика на провеждане на експериментите
Чувствителният елемент на солариметъра
се монтира на стойката на триножника на открито, позиционира се и се включва солариметъра. Целта е да се определят стойностите на
слънчевата радиация от хоризонтално до вертикално положение на датчика. С помощта на
ръкохватката се променя ъгъла на наклона на
чувствителният елемент.
При провеждането на опитите се спазват
следните условия:

Част 1. Теоретично описание
Слънчевото излъчване е съвкупността от
електромагнитното и корпускулярното излъчване на Слънцето, което е основен източник на
енергия и дневна светлина за Земята.
То се разпространява във вид на електромагнитни вълни със скоростта на светлината и
достига земната повърхност през атмосферата.
Слънчевите лъчи преминават през нея, за да
достигнат повърхността, а тя частично ги отразява, разсейва и изменя количеството и качеството им. До Земята достига много малка част
от слънчевото излъчване, но то е главният източник на енергия за всички физикохимически процеси, протичащи на земната
повърхност и в атмосферата.
Слънчевата енергия може да се използва по
няколко начина. Първия по разпространен е за
произвеждане на топлина в слънчеви колектори, която се използва за затоплянето на вода
или въздух. Вторият начин е директно превръщане на слънчевата енергия в електричество.

 триножника е поставен хоризонтално
спрямо земната повърхност;
 отчитането на стойностите за слънчевата радиация се извършва през еднакъв период
от време;
 опитите се провеждат при ясно слънчево време;
 не се отчита влиянието на посоката и
скоростта на вятъра.

Част 2. Схема на опитната постановка

5

3
4

1
2

KIMO SL 100

Част 4. Опитни данни и резултати
Провеждат се опити при промяна на височинният ъгъл от 00 до 900, през 150.
Получените стойности се нанасят в таблица и се обработват във вид на графична зависимост.
ъгъл на наклона
спрямо хоризонта
β,o
0
15
30
45
60
75
90

Слънчева
радиация
q, W/m2

Част 5. Анализ на получените резултати.
Въз основа на получените стойности за q,
се правят изводи относно оптималния ъгъл на
разполагане на системите за преобразуване на
слънчевата енергия и приложимостта на Слънцето, като възобновяем енергиен източник.

Фиг.1. Схема на опитната постановка
1- солариметър KIMO SL100; 2-свързващ проводник;
3-датчик на солариметъра;
4-триножник; 5-ръкохватка за промяна на ъгъла.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В заключение може да се обобщи, че с
приложения метод Учене чрез преживяване в
лабораторните упражнения по ВЕИ, се предоставя на студентите толерантна, здравословна и
сигурна атмосфера на учене, насърчаваща индивидуалното им развитие.
Също така основната цел на лабораторното
упражнение е постигната - студентите задават
въпроси, търсят отговори и решения на възникналите проблеми, изграждат и реализират
своите теории и идеи при конкретното проучване.
Обучаемите придобиват собствени знания,
учейки се в среда с практическа насоченост на
учебното съдържание посредством привлекателни форми на обучение, представящи лесно
и достъпно учебната материя.
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ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОГРАМИРАНЕ С РОБОТ ФИНЧ
Димитър Ем. ВАСИЛЕВ
РЕЗЮМЕ: Статията разглежда проблематиката на Интернет базираното обучение по блоково програмиране за ученици от 3 до 6 клас чрез платформа за обучение
Code.org и робот Финч. Изследвано е влиянието на знанията за блоково програмиране
чрез уеб базирано обучение в програмната среда Scratch и Snap! за обогатяване на
културата на децата и развиване на творческото им мислене. Изследвани са възможностите на робота Финч за практическо визуализация на блоковото програмиране.
КЛЮЧОВИ ДУМИ: Интернет базирано обучение по блоково програмиране, робот
Финч, езици за програмиране Scratch и Snap!
PROGRAMMING TRAINING WITH A FINCH ROBOT
Dimitar Em. Vasilev
ABSTACT: The article considers the problems of internet based block-programming
training for students from 3th to 6th grade via the learning platform code.org and the robot
Finch. The influence of block-programming with web based training in the programming
environments “Scratch” and “Snap!” is researched for enriching and developing the culture
and creative thinking of the children. The capabilities of the robot Finch for practical
visualisation of block programming are also examined.
KEYWORDS: Internet based block programming training, robot Finch, programming
languages Scratch and Snap!
1. Въведение
Всяко взаимодействие между човека и
компютрите се управлява чрез програмен код,
независимо дали създавате уеб приложение,
следвате инструкциите на своя GPS или искате
да направите революция в социалните взаимоотношения. Програмирането е навсякъде и е от
съществено значение за разбиране на хиперсвързания ни свят.
В близко бъдеще за много работни места
ще са необходими основни умения по програмиране. Над 90% от професиите днес изискват
известни компютърни компетенции. Освен
това компютърните специалисти са важна част
от съвременната работна сила във всички сектори на европейската икономика - търсенето
им расте с 3% всяка година, но броят на завършилите компютърни науки не напредва със
същите темпове. В резултат от това много своISSN: 1311 2864, volume 33 (2), 2018
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бодни работни места в сферата на ИКТ остават
незаети въпреки високото равнище на безработица в Европа. Ако не се намери решение на
този проблем на европейско и национално
равнище, недостигът от компютърни специалисти до 2020 г. ще бъде около 900 000.
Една от съвременните цели на обучението
по програмиране е да направи кариерите в областта на ИКТ по-привлекателни. Това се реализира чрез поредица от ежегодни международни прояви - Европейска седмица на програмирането (от 2013г.) и ALL DIGITAL WEEK
(от 2010г.) - това са ежегодни кампании за повишаване на цифровата грамотност и използването на цифровите технологии и се провежда от центрове за компетентност, библиотеки,
училища и неправителствени организации в
цяла Европа. Всяка година в рамките на Цифровата седмица над 100 хил. европейски гражISSN: 1311 2864, том 33 (2), 2018
Съюз на учените в България - клон Сливен

Известия на
Съюза на учените
Сливен, том 33 (2), 2018

дани участват във вълнуващи събития за запознаване с цифровата трансформация и нейните последици.
2. Езици за блоково програмиране
Scratch и Snap!
При ранно обучение по програмиране за
ученици от 3 до 6 клас най-подходящият начин
за въвеждане на децата в компютърните науки
и програмирането е чрез визуален програмен
език. Псевдокодът под формата на визуални
блокове помага на децата да проявяват креативност, да се ориентират по- лесно и да разработват софтуер с лекота, по достъпен за тях
начин.
За обучение по програмиране на ученици
от 3 до 6 клас най-подходящи са езиците за
блоково програмиране Scratch и Snap!.
Scratch (http://scratch.mit.edu) е създаден от
MIT Lifelong Kindergarten Research Group през
2003 г. и ориентирана към деца на възраст от 8
до 16 години, Scratch е една от първите обучителни платформи за програмиране, която се
използва по цял свят, за да помага на младите
кандидат-програмисти в развиването на умения за създаване на анимации, интерактивни
истории и игри.
Идеята на Scratch е децата да развиват
уменията на ХХІ в. (21st century skills). Създавайки и споделяйки Scratch проектите си, младите хора развиват математически способности, творческо мислене, учат се да разсъждават
систематично и да работят съвместно. За целта
програмата използва блокове код, които се
обединяват чрез стандартния drag-and-drop
метод. Комбинирайки по различен начин тези
градивни блокчета код, учениците могат да
постигат различни ефекти, да създават променливи, да въртят цикли, да възпроизвеждат
звуци и др. Програмата Scratch е уеб-базирана,
което я прави леснодостъпна. На официалния
сайт има и връзки към ръководства за преподаване и форуми, които могат да помогнат на
тези, които искат да използва платформата за
преподаване.
Scratch дава възможност децата лесно да
овладеят технически умения по програмиране.
Те започват да боравят с цикли и да анимират
обекти. Поощрява се работата в екип. Включването на детето в школи за визуално програмиране му помага да развие аналитичните си
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умения, да придобие увереност и социални
умения.
За да се програмира със Scratch не е необходима предварителна подготовка и познания
по някакъв език за програмиране. Основна
компютърна грамотност е достатъчна.
Snap! (по-рано известен като BYOB –
Build Your Own Blocks- http://snap.berkeley.edu)
BYOB е продължение на Scratch, който е разработен в University of California в Berkeley. В
него се добавят още нови блокчета, които сами
можем да си създадем, както и нови свойства,
свързани с обектноориентираното програмиране. Snap 4.0 се използва в много училища
като заменя C#. Достъпен е в Интернет без
инсталация.
2.1. Интернет базирано обучение по
програмиране с платформата www. code.org
Целта на проекта Code.org е човек да научи
основите на програмирането докато играе игра. До момента над 11 млн. човека от цял свят
са взели участие. Платформата предлага игрови елемент и в същото време човек се опитва
да извърши дадено действие (с героя) с минимално количество код.
Кодът в платформата е графичен и представлява съвкупност от разноцветни блокчета,
които се свързват едно с друго според желания
алгоритъм. Синтактични грешки няма, проблеми с конструкциите на операторите – също.
Всичко това дава самочувствие на учениците и
им позволява да се съсредоточат върху сценариите и алгоритмите, чрез които ще ги реализират. Платформата www.code.org е Интернет базирана, което позволява достъп от всяко
място и по всяко време, както и възможност за
споделяне на създадените продукти с приятели
и съмишленици.
В визуализираната последователността от
изображения могат да бъдат проследени основните етапи при кодиране с различни герои
от детски филми или компютърни игри.
Чрез двадесет пъзела учениците имат възможност за осмислят командите, да ги подредят чрез блокове, за да изпълнят поставената
задача. За всяка нова команда има видео клип
обясняващ действието й. Клиповете са със
субтитри на български език, което много улеснява използването на платформата от ученици
и родители.
ISSN: 1311 2864, том 33 (2), 2018
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Забелязва се, че решаването на всяка задача е свързано с затвърдяване на и по математика – права линия, геометрични фигури, ъгли и
техните мерки, окръжност.
3. Робот Финч
3.1. Устройство на робота Финч
Програмната мoбилна робот-платформа
Финч е резултат от четири годишно проучване
на Carnegie Mellon's CREATE lab. Тя е направена лесно да се интегрира в CS курсове в
гимназията и колежа.
Роботът е проектиран е специално, за да се
въведе в часовете по Въведение в компютърните науки за ученици и студенти. Finch/Финч,
двуколесен робот с птице-подобни функции,
който може да се програмира от един начинаещ, да говори, танцува или дори човката му да
свети в отговор на ниски температури. Финч
включва температурни и светлинни сензори,
триосен акселерометър и сензор за неравности.
Той разполага с цветни програмируеми LED
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светлини, пейджър и високоговорители. С молив, поставена в опашката си, Финч може да се
използва, за да рисува рисунки. Той може да
бъде програмиран да бъде движещ се будилник, както и да се използва извън функциите
му на робот. Акселерометърът му позволява да
се използва като 3-D мишка, за да контролира
дисплея на компютъра.
Някои от основните предимства на робота
Finch са, че работи навсякъде, има богата интерактивност и естетичен вид, притежава мощен хардуер.
Финч в момента се управлява от дузина
езици за програмиране и среда, включително
Java, Python, C ++, Visual Basic, Scala, и
Processing. Друго програмно осигуряване за
управление на робота Finch според възрастта
на обучаемите е: CREATE Lab Visual
Programmer; National Instruments LabVIEW;
Calico; Javascript; Scala; C; C++; C#; Go;
RoboRealm; Matlab; Visual Basic. Апаратна
част на робота Finch е представена на фиг.1.

Фиг.1. Апаратна част на робота Finch
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3.2. Програмиране на робота Финч с език за блоково програмиране Scratch и Snap!
Преди да се започне Интернет базирано програмиране на робота
Финч е необходимо да инсталира към браузъра Chrome приставката
Finch Connection App. След стартирането с появява следния екран
(фиг.2). Необходимо е да се направи избор между един от двата езика Scratch и Snap!
За програмиране на робота Финч с език за блоково програмиране
Snap! се използва Интернет базирана платформа snap.berkeley.edu. Работният екран е показан на фиг.3. В ляво - горе се намират категориите
команди, които са с различен цвят. Под тях - вляво долу се намират
блоковите команди, които принадлежат на всяка категория. В средата
се намира работната област, в която се структурира програмата.
Аналогично е програмирането на робота Финч чрез език за блоково
програмиране Scratch.
Фиг.2 Finch Connection App

Фиг.3. Работен екран на Snap!
4. Изводи и заключения
За периода 2016 - 2018г. са проведени над
10 обучения в рамките на международните
седмици на програмирането: на Европейска
седмица на програмирането и ALL DIGITAL
WEEK. В продължение на 2 учебни часа учеISSN: 1311 2864, volume 33 (2), 2018
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ниците (в групи по 10) бяха запознати с историята на програмирането, първи стъпки в
програмирането с CODE.ORG и блоково програмиране на робота Финч с езиците Scratch и
Snap!. Обученията се провеждаха в обучителните центрове създадени по Програма "ГлоISSN: 1311 2864, том 33 (2), 2018
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бални библиотеки - България" в Регионална
библиотека "Сава Доброплодни" - гр. Сливен,
Регионална библиотека "Георги С. Раковски" гр. Ямбол, библиотеките в гр. Нова Загора и
гр. Шивачево.
От направения анализ мога да формулирам
следните изводи:
 Достъпният стил на работа в Scratch и
Snap! - базираните среди стимулира учениците
още от началното училище да се концентрират
върху алгоритъма, като по този начин се развива логическото и алгоритмичното им мислене.
 Блоковото програмиране може да се
разглежда от една страна като средство за повишаване интереса, мотивацията и ефективността от обучението, а от друга – като възможност за симулация на реални ситуации.
 Учениците бързо се ориентират в блоккомандите и след малко указания започват да
ги използват доста успешно. Tе виждат веднага резултата от своята програма, и ако нещо
не се е получило както сe очаква, бързо се ориентират и поправят командите, осмисляйки
какво означава да програмираш.
 Приложението на блоковото програмиране в часовете по информационни технологии в училище има важна роля за повишаване интереса към информатиката.
 Програмирането на роботи е неизменна
част от обучението по основи на програмирането за деца. За тях е вълнуващо преживяване
да видят как написания от тях код “оживява”,
те виждат изпълнението му в реалната среда и
могат много по-лесно да разберат написаното.
 Обучението по програмиране с робота
Финч може пълноценно да се използва в новата учебна дисциплина „Компютърно моделиране“, която се въвежда за изучаване през
учебната 2018-2019 година в 3. и 4. клас на
българските училища.
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ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ИНТЕРАКТИВНИ МЕТОДИ – ПЪТ ЗА ПОВИШАВАНЕ ИНТЕРЕСА
НА УЧЕНИЦИТЕ В ПРОЦЕСА НА ОБУЧЕНИЕ
Марина К. НИКОЛОВА, Десислава Хр. АНДРОВА
РЕЗЮМЕ: Образованието има водеща роля за изграждане на бъдещо етично поколение, което да се стреми към трайно щастие и истински успехи. Тези успехи се измерват с полагане на много усилия, труд и високо ниво на личностни ценности, постижения и възгледи чрез активно участие. Училището е път към еволюция на личността, което полага усилия да формира определени принципи и навици, които да оформят облика на неговия характер и трайно да се прилагат в живота. Настъпи времето да посеем семето на знанието по начини, по които децата искат да се учат.
КЛЮЧОВИ ДУМИ: интерактивно обучение, активно участие, повишен интерес,
творческо мислене, когнитивно развитие, комуникационни умения, еволюция на личността, етично поколение.
USE OF INTERACTIVE METHODS - A PATH TO INCREASE THE INTEREST OF
STUDENTS IN THE EDUCATION PROCESS
Marina K. NIKOLOVA, Desislava Hr. ANDROVA
ABSTRACT: Education has a leading role in building a future ethical generation that seeks
lasting happiness and real success. These successes are measured by putting a lot of efforts,
work and a high level of personal values, achievements and views through pro-active participation. The school is the pathway to the evolution of the personality, it strives to form certain
principles and habits that shape the features of its character and have a permanent application in life. The time has come to sow the seeds of knowledge in ways that children want to
learn.
KEYWORDS: Interactive learning, pro-active participation, increased interest, creative
thinking, cognitive development, communication skills, evolution of personality, ethical generation.
ВЪВЕДЕНИЕ
Трансформацията на някои от дейностите
на обществото, провокираха нови усилия и
поставиха по-адаптивни образователни технологии. Най-голямото предизвикателство по
отношение дизайна на образователното време
е формирането на личности със социалноикономическа устойчивост.
Важен депозит в училището е ученикът.
Неговото приспособяване в образователната
среда и активното му участие в училищните
дейности са базирани на интелектуалните възможности, моралните ценности и персоналната
отговорност в съответствие с внедрените училищни технологии.
ISSN: 1311 2864, volume 33 (2), 2018
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В училищната практика съществува широк
спектър от образователни технологии, които
променят образователния процес. Прилагането
на интерактивност в обучението е една от найважните форми за подобряване качеството на
учебния процес и повишаване активността на
ученика в ученето. Ефективното използване на
интерактивни методи, води до решаването на
един много важен проблем за педагогическата
практика – преодоляване скуката на учениците
в учебния час и превръщането им в активни
субекти.
Педагогическата наука е доста консервативна и трудно приема промените на новото
време. Използването на интерактивни методи в
обученето е колкото нов, толкова и стар подISSN: 1311 2864, том 33 (2), 2018
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ход. Днешното време, обаче го изпълва с ново
съдържание и повишава още повече неговото
значение.
ИЗЛОЖЕНИЕ
Интерактивността предполага провокиранне и стимулиране на активността на учениците в учебния процес, чрез по-пряко взаимодействие с учителя. Чрез нея учениците стават
активни участници в процеса на усвояване на
нови знания, изживявайки процеса като открватели на собственото си знание.
Смисълът на словосъчетанието „интерактивно обучение“, изобразява добри възможности за активни дейности между, учителученик и ученик-ученик. Такъв сценарий
предлага конкретни и предсказуеми цели. Една
такава цел е да се създаде удобна и съвременна
за ученика и учителя учебна среда, която да
направи процеса продуктивен. В такава среда
участниците могат да си взаимодействат в
решаването на набор от задачи и в края на часа
да се чувстват удовлетворени, успешни и достигнали по-високо интелектуално ниво.
Друга конкретна цел е създаване на творческо пространство за обмисляне, прецизиране
и решаване на проблеми, докато се трансформират в оригинални идеи и възможности.
Интерактивното обучение предлага богатство от методи и техники. Целта на тези методи на обучение е да се отключат качества за
пълноценно развитие на ученика и да се стимулира ученето по един развлекателен начин.
Подготовката за урока, основана на интерактивни методи, трябва да започне с формулирането на темата, която задължително трябва да съдържа проблем, да има многозначност,
мнения и становища и неминуемо да ссъздава
условия за разглеждането на различни гледни
точки и варианти. Обсъждането на проблема
трябва да се насочи към учениците за сравнение, групиране, обобщаване, анализ и доказателство (основните елементи на проблемно
обучение).
При интерактивното обучение, учителят се
съсредоточава върху връзката между фактите
и създаването за ново разбиране. Той не е основен източник на знания, а ръководител, стимулатор и съизследовател. Помага за формулирането на свои собствени идеи, мнения и
изводи от учениците. Почти няма „правилни
отговори" и единствено интерпретации.
ISSN: 1311 2864, volume 33 (2), 2018
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Учебните дейности се характеризират с активно ангажиране, изследователска активност,
решения на проблеми и сътрудничество с другите. Учениците се поощряват да анализират и
интерпретират информацията.
Основните принципи на интерактивния
подход са: това, което слушам, го забравям
напълно; това, което слушам и наблюдавам, го
помня донякъде; това, което слушам, наблюдавам и към, което задавам въпроси или го
обсъждам с някой друг, започвам да го разбирам; това, което слушам, наблюдавам, дискутирам и правя, ми позволява да придобивам
знания и умения; това, на което уча другите,
ме прави майстор. Именно с тях трябва да се
съобразява всеки учител, прилагайки интерактивност в обученето.
Защо е толкова атрактивна интерактивността? Защото поставя в центъра на процеса
на обучене ученикът. Той е активен субект в
него. От тук се извеждат и основните изисквания при използване на интерактивни методи:
 Обучението трябва да се основава на
опита и учене чрез действие, които правят
ученика желаещ и способен да учи (готовност).
 Обучението трябва да бъде структурирано така, че да може да бъде лесно възприето
от ученика (спирална организация).
 Обучението трябва да гарантира трансфер на знания.
 Обучението трябва да бъде ученик –
центрирано.
 Да се поощрява творческото и нестандартното мислене при решаване на проблеми.
 Създаване на привлекателна обкръжаваща учебна среда за учениците.
 Баланс между лидерството на учителя и
инициативата на ученика.
 Новото обучение трябва да се основава
на съществуващата основа: знания - умения.
 Интерактивността изисква и интердисциплинарен подход.
 Възможност за осигуряване на обратна
връзка на всеки етап на обучението. [Николова,М.2013]
Положителните страни на интерактивното
обучение безспорно се отразяват в това, че
учениците се въвличат и ангажират пряко в
работата, и се повишава активността им. ПраISSN: 1311 2864, том 33 (2), 2018
Съюз на учените в България - клон Сливен
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ви ги отговорни за резултатите от учението и
позволява да правят грешки и да намират решения. Развива творческия им потенциал. Помага на ученика да обедини новата информация с тази, която вече има. Учениците с различни стилове на учене имат възможност да
учат по-пълноценно. Засилва се настойчивостта им в ученето и доверието в учителя. Развива
се самоувереност. Повишава се нивото на критичност на мисленето и критичното самопознание. Развиват се умения за работа в екип,
съзнание за взаимозависимост и социална
компетентност. Става основа за провокиране
на по-силни положителни чувства към съучениците и учителя, по-добро разбиране на чуждите мнения. Намалява умората на учениците в
час, защото ги прави по-активни. Изчезва ясната граница между ученик и учител, тъй като
вече са партньори.
Основните техники за планиране на интерактивни методи предполагат:
 промяна на образователното пространство и съобразяването му с изискванията за
ергономия на работната учебна среда;
 оранизацията за работа да е на основата
на екипа и малката група. [Ризов, Ил.2008]
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При избора на интерактивни методи за
обучение, учителят трябва да се съобрази със
следното:
 методът/методите да съответстват на
дидактическите цели на конкретния урок, на
целите на преподаване и развитие на учениците;
 да отговарят на съдържанието на темата
на урока;
 да кореспондират с възрастта и интелектуалните способности на учениците;
 на регламентраното учебно време.
Интерактивните методи могат да бъдат
разделени ориентировъчно в три групи, като
всяка една включва по няколко от тях.
Първа група - ситуационни методи: методи
на конкретната ситуация, решаване на казуси,
игра, симулация.
Втора група – дискусионни методи: анкета,
беседа, мозъчна атака, дискусия, обсъждане,
дебат.
Трета група – опитни (емпирични): метод
на проектите и моделиране. [Тодорина, Д.
2010]
Предимствата от прилагането на интерактивните методи в процеса на обучение са безспорни. В таблица са предтавени такива методи
от трите групи.

ИНТЕРАКТИВЕН МЕТОД
РЕЗУЛТАТ
„Brainstorming“ (мозъчна
Генерират се идеи и съвместно се решават проблеми, които се
атака)
трансформират в творчески възможности.
Развиват ключови компетенции, личностно и технологично
ориентиране, когнитивни умения, творческа инициатива, споМетод на проекта
собност за самостоятелно мислене.
Учениците търсят и анализират допълнителна информация от
различни области на знанието. Този метод завладява и показва
позитивно отношение на учениците, въвежда ги в ситуация,
Решаване на казуси
която осигурява владеенето на теоретични позиции и практическо използване на материала.
Разширява кръгозора, познавателната дейност, предизвиква
Игри
(бизнес игра, ролева игра,
принудителен интерес, формира умения и навици, необходими
имитация, симулация)
в практиката.
Проектира творческа личност с творческо мислене, базирано
Изследователски метод
на изследване и евристика.
Предимства на интерактивните методи
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Използването дори на част от дизайна на
представените методи дава възможност на педагогическите екипи да разработят продуктивно учебното съдържание и разпределят ефективно учебното си време, както и да стимулират развитието на своите ученици.
Използването на интерактивни методи в
учебния час, не е просто учене, а учене в ситуация, в която нещо се преживява, има действия, различен тип активност, има енергия,
има правене на нещата.
Важен приоритет на държавата е модернизиране на образователния процес и качеството
на образованието. Качествено образование е
разбирането за повишаване на познавателната
и творческа дейност на ученика в учебния
процес. Очаква се в голяма степен училищата
да бъдат финансово подкрепени за внедряване
на нови образователни технологии в модерна
учебната среда - концепция за повишаване на
активността в учебния процес.
REFERENCES
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СОЦИАЛНИ РАЗЛИЧИЯ, СОЦИАЛЕН КАПИТАЛ И СОЦИАЛНИ НЕРАВЕНСТВА
Живко ЖЕЧЕВ
РЕЗЮМЕ: Проблемите, свързани с неравенствата са един от най-старите въпроси,
занимаващи социолозите. Неравенството в доходите предопределя практически
всички проблеми в обществото. Тази диспропорция вреди не само на хората с малки
доходи. От последствията на социалните неравенства страдат всички еднакво – насилията, престъпността, ниското образование, бедността, лошото здравословно
състояние на населението и др. вървят заедно с големи неравенства. В доклада подробно са анализирани неравенствата и тяхната корелация със социалния капитал.
КЛЮЧОВИ ДУМИ: неравенства, социални различия, социален капитал
SOCIAL DIFFERENCES, SOCIAL CAPITAL AND SOCIAL INEQUALITIES
Zhivko ZHECHEV
Issues related to inequalities are one of the oldest issues for sociologists. Income
inequality determines practically all problems in society. This disproportion hurts not only
those with low incomes. From the consequences of social inequalities all suffer equally - violence, crime, low education, poverty, the poor health of the population, etc. go along with big
inequalities. The report analyzes in detail inequalities and their correlation with social capital.
ABSTRACT:

KEYWORDS: inequalities,

social differences, social capital

Проблемите, свързани с неравенствата са
един от най-старите въпроси, занимаващи социолозите. Концепциите за неравенството се
простират назад във времето чак до теорията
на Платон за републиката и са развивани в
последствие в социалните теории на Карл
Маркс [14], Макс Вебер [6], [7], [8], Георг Зимел [11], Роберт Мъртън [25], Уолърстейн [5],
Уилкинсън и Пикет [31] и много други изследователи.
Значимостта на проблемите, свързани с неравенството може да се види в изследването на
Уилкинсън и Пикет. Според тях неравенството
в доходите предопределя практически всички
проблеми в обществото. Тази диспропорция
вреди не само на хората с малки доходи. От
последствията на социалните неравенства страдат всички еднакво – насилията, престъпността,
ниското образование, бедността, лошото здравословно състояние на населението и др. вървят
заедно с големи неравенства [31]1.
1

М. Ридли пише: „Беше установено, че британските
държавни служители също страдат от сърдечни заболя-
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Известно е, че в социологията се прави
строго разграничение между неравенства в
шансовете – например, възможности на децата
от домовете, достъп до различни системи в
обществото, стигматизация и др., и неравенства във фактическите статусови равнища [15],
Тилкиджиев [19] – напр. фактически индивидуален (при качествени изследвания) или групов, субкатегориален и категориален (при количествени изследвания) образователен и професионален статус на тези деца.
Струва ни се, че преди по-детайлното разглеждане на основните въпроси, които ни интевания в зависимост от положението си в йерархичната
стълбица. Изводите от едно продължително и обстойно
изследване на 17 000 британски държавни служители са
почти невероятни. От положението, което човек заема в
йерархията, може по-точно да се предскаже вероятността той да получи инфаркт, отколкото ако се има
предвид това, че е затлъстял, пуши или е с високо
кръвно налягане. Същият резултат беше получен и при
изследване, включващо един милион служители на
телефонната компания Бел през 60-те години на ХХ век
[17, c.189-190].

ISSN: 1311 2864, том 33 (2), 2018
Съюз на учените в България - клон Сливен

86

Известия на
Съюза на учените
Сливен, том 33 (2), 2018

ресуват тук, е важно да се спрем съвсем накратко върху два методологически въпроса.
Първият е свързан с въпросът кога може да
се говори за социално неравенство. Според
Клаус Едер, за да се говори за социално неравенство, е необходимо да се извършат две познавателни операции. Първата изисква социалният свят да се подложи на вертикална класификация. Втората – да се обяви класифицираният свят, изграден от отделни класове индивиди, за отклонение от идеала за равенство. И
едва тогава неравенството ще се превърне в
предмет на научен и обществен дискурс, т.е.
тогава неравенството ще започне да съществува [12, c.4]. С други думи и в контекста на нашето изследване, за социално неравенство може да се говори тогава, когато значимостта на
различията между хората по някакъв признак –
в нашия случай според това дали децата се
социализират, образоват и възпитават в институция или в естествената им социална среда –
е институционализирана и е превърната в базисен принцип на класификация. В случая самата институционализация на децата вече
превръща множество техни признаци в базисни принципи на класификация.
Вторият е непосредствено свързан с първия и се отнася до разликите и приликите между социалните различия и социалните неравенства. Не буди никакво съмнение, че хората
не си приличат, че се различават по пол, възраст, ръст, темперамент, цвят кожата, равнище
на интелигентност и т.н. Едни хора имат способности и дарования в сферата на различните
изкуства, други – в сферата на спорта, трети
имат способността да изследват природата или
обществото и др. Различията между хората са
обусловени от техните физиологически и психични особености и се наричат естествени.
„... Природата – казва Ридли – не е поверила
интелектуалните способности на един или повече гени; тя ни е предоставила родители, способност да се обучаваме, език, култура и образование, с които да можем да се самопрограмираме... В никакъв случай не е вярно, че поведението на човека е подвластно на биологията му; по-често биологията на човека зависи
от неговото поведение” [17, c.96; c.192].
С други думи естествените различия съвсем не са безобидни, както би могло да изглежда на пръв поглед. Тъкмо обратното те моISSN: 1311 2864, volume 33 (2), 2018
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гат да се превърнат в основа, в източник на
неравни отношения и нагласи на едни социални групи и актьори към други. Може да се
приеме, че неравенството, основано на естествените различия, е своеобразна първа
форма на неравенство. То може да се забележи в една или друга форма дори при животните. В човешкото общество, обаче фундаментално е социалното неравенство, което е неразривно свързано със социалните различия и
социалните диференциации. Социални са тези
различия, които – казано най-общо – са породени от социални фактори: например местожителство (в града или селото), разделение на
труда, социални роли (баща, програмист, политически деец) и т.н., което води до различия
в степента на притежаваната собственост, получавания доход, властовите позиции, постигнатия социален статус, социален престиж, образование и т.н. Така различните равнища на
социално развитие се превръщат в основа за
социалното неравенство – възникване и съществуване на бедни и богати, разслоение на
обществото, т.е. неговата социална стратификация.
В социологията е ясно, че ако социалното
неравенство се концептуализира като йерархично измерение,тогава то се третира като
разпределителен феномен, като тук стремежът
е да се определи неравенството по отношение
на разпространението на социално ценени атрибути, като например образование, доходи,
информация, здраве и позиции в обществото.
Феноменът на разпределението може да се
разглежда от две различни позиции. При първата неравенството се разглежда като „резултат от или генерирано от основните дистрибуции на ценени черти между отделните индивиди” [26]. В този смисъл този подход се отнася
до „обичайни разлики във властта, благата,
услугите и привилегиите сред определени съвкупности” от актьори [24]2.
Вторият подход разглежда неравенството
като различие между имущественото системно
ниво и индивидуалното ниво, които се определят като производни, а не като генерирани.
Дистрибуциите, такива като размерите на системата и общият обемна средствата,са изследвани като по-високи нива на агрегиране, с цел
2

Цитат по: O’Rand 2000 [26].
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определяне на общото ниво на неравенството
(олигархията) в системата и без оглед на индивидуалните различия [26].
***
Социалното неравенство (social inequality)
може да се дефинира като форма на социална
диференциация, при която отделните индивиди, социални групи, слоеве, категории и/или
класи се намират на различни нива на вертикалната социална йерархия и притежават
неравни жизнени шансове и възможности за
задоволяване на своите потребности.
Съществуват множество теории и методи
за изследване на неравенствата и социалното
разслоение в обществото3. Тук ще приемем
един, в известна степен, по- нестандартен подход – анализ на дефицитите и неравенствата
при децата от домовете чрез изследване на
социалния им капитал. Причините за това са
следните.
1. Обикновено членовете на всяка социална група, категория или общество имат различен, неравен достъп до всички видове капитал,
в т.ч. и социален. Децата в домовете – независимо дали са пред напускане на дома, дали са в
преходен етап между институционализация и
напускане на институцията, или вече са я
напуснали, са подложени (в една или друга
степен) на географска и социална изолация,
което силно стеснява възможностите [18] за
достъп до социалния ресурс в обществото.
2. Самият социален ресурс е твърде различен. Знае се, че ценността на някакъв източник
на социален капитал в много голяма степен
зависи от социално-икономическите позиции
на този източник в обществото. Например още
със самия факт на институционализиране на
детето, то потенциално губи ресурсът на семейството и на социалните мрежи, в които то
участва. Това силно стеснява възможностите
за социализация на детето в сравнение с неговите връстници, израстващи в семейна среда.
Самата институция – дом за деца – няма или
поне не се възприема от мнозинството членове
на обществото като значим социалноикономически източник на социален капитал, а
по-скоро като лишаваща от него децата, настанени в нея, т.е. институцията се възприема не
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толкова като източник на социален капитал,
колкото като инструмент на социалния контрол, лишаващ (или поне силно ограничаващ)
институционализираните от достъп до различните видове капитал в обществото.
3. Липсата на социален капитал или наличието на сериозни дефицити в него при индивидите – в нашия случай при децата от домовете – влияе върху формирането на техния социален статус, а това вече води до засилване
на социално-икономическите неравенства.
4. Избраният от нас методически подход –
качествени методи на изследване (като се използват дълбочинни интервюта с деца от домовете и представители на персонала в тях,
както и информация, получена чрез пряко
скрито включено наблюдение), дава възможност да се изследват дефицитите в подготовката на децата за живот в обществото на микроравнище като се проследяват такива механизми за формиране на социалния капитал, каквито са социалните мрежи, общите норми, ценности и убеждения, взаимното доверие и др.
***
В научната литература могат да се открият
няколко алтернативни възгледа за социалния
капитал. Това налага да се определи това понятие, както и да се обвърже с въпросите за социалните неравенства.
Понятието „социален капитал” може найобщо да се дефинира като предимство, създавано от положението на индивида в структурата на социалните отношения. Социалният капитал се изгражда благодарение на функционирането на такива механизми като социалните мрежи, общите норми и убеждения, взаимното доверие [13]. Описанието на социалния
капитал и неговите източници се прави на три
равнища – микро-, мезо- и макроравнище на
обществото. Доколкото нашият интерес е насочен към социалното разслоение на обществото, в което попадат децата от домовете, носейки със себе си различни по форма и степен
дефицити в подготовката си за живот в него,
социалният капитал ще бъде разглеждан на
микроравнище.

3

Подробно за тях може да се види в монографията на
Н. Тилкиджиев Средна класа и социална стратификация [19].
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Терминът „социален капитал” е въведен от
П. Бурдийо в статията му „Форми на капитала”
[4]4. Тук Бурдийо дефинира социалния капитал
като „съвкупност от реални или потенциални
ресурси, свързани с притежаването на устойчиви мрежи (durable networks), с повече или
по-малко институционализирани отношения
на взаимно познаване и признание – с други
думи, с членство в група” [4, c.66]. Това предоставя на членовете на тази група подкрепа
под формата на колективен капитала
(collectively-owned
capital),
„репутация”
(credential), което дава възможности за получаване на кредити „във всички смисли на тази
дума”. Важно е да се отбележи, че тези отношения могат да съществуват „само в практическо състояние, под формата на материален
и/или символен обмен, който съдейства за тяхното поддържане. Те също могат да бъдат
оформени социално (socially instituted) и гарантирани от общо име (от името на семейството, класата, племето, училището, партията и
т.н.) или от цял набор институционализиращи
актове (instituting acts), призвани едновременно да формират и информират тези, които
преминават през тях; в този случай те повече
или по-малко реално се привеждат в действие,
а след това се поддържат и контролират в процеса на обмен” [4, c.66]. За да са факт тези отношения,
са
необходими
устойчиви
(indissoluble) актове на „материален и символен обмен”, който възниква, поддържа се и се
потвърждават в отношенията на близост без
винаги да са съотносими с обективните отношения на близост във физически (географски)
или дори в определено икономическо и социално пространство [4, c.66]5.
4

Въпросите, свързани със социалния капитал Бурдийо
обсъжда и в други свои работи: виж напр. Бурдийо, П.
(2009) Размишления по Паскал. Изд. Панорама плюс,
София; Бурдийо, П. [4]. Социалният капитал. В: Социологически проблеми, кн. 1-2.; Бурдийо, П. (1997)
Практическият разум. Критика и хуманизъм. София;
Бурдийо, П.; Л. Вакан [3] Въведение в рефлексивната
антропология. Критика и хуманизъм, София и др.
5
Сред българските изследователи на Бурдио се открояват Лили Деянова и Деян Деянов, като техните преводи
и анализи на творчеството на френския социолог го
правят не самодостъпен за научната общност, но и обогатяват социологическата литература на български
език. Виж напр.: Деянов, Д. (1997) Публичността като
залог на рефлексивната социология. В: П. Бурдийо.
Практическият разум. Критика и хуманизъм. София;
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При децата в домовете възникват такива
отношения на близост и в рамките на институцията те формират определени, микросоциални мрежи с много нисък социален ресурс. След
напускането на дома тези социални мрежи не
винаги се запазват и всъщност самия акт напускане на дома често се свързва с процес на
разрушаване на вече придобития социален капитал на децата – те постепенно губят връзките и контактите както с институцията (дома и
отделни представители на персонала), така и
по между си. Започва процес на отпадане на
отношенията на близост и обмен.
Развитието на концепцията за социалния
капитал е заслуга на Дж. Коулмън. Той го определя чрез неговата функция като „множество
явления, на които са присъщи два елемента
едновременно: всички те се състоят от някои
аспекти на социалната структура и съдействат
за определени действия на социалните актьори
– индивиди или корпорации – вътре в тази
структура” [21, c.98]6. Според Коулмън социалния капитал може да придобива три форми:
1) задължения и очаквания, които зависят
от равнището на доверие в дадеба социална
група или общност;
2) възможност за разпространение на
информация в границите на социалната структура, от която индивидите или членовете на
групата или общността се нуждаят, за да извършват своите действия;
3) наличие на норми, които съпътстват
ефективните санкции.
За Коулмън социалния капитал представлява неутрален ресурс, който съдейства на
всяка човешка активност, която в крайна сметка постига развитие и усъвършенстване на цялото общество. Докато при Бурдийо социалния
капитал се проявява само на индивидуално
равнище.
За нас тук е важно, че наличието или отсъствието на социален ресурс в членовете на
дадена група или общност – нещо, което срещаме и при двамата изследователи по разлиДеянов [9]Бурдийо: онтологическото съучастничество
като проблем пред рефлексивната социология. Социологически проблеми, кн. 3-4, с. 123-138; Деянова, Л., Д.
Деянов [10] Казаните неща и неизказаното. В: П. Бурдийо. Казни неща. Университетско издателство „Св.
Климент Охридски”, София и др.
6
Цитат по Красилова 2007, с. 161.
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чен начин – представлява една от важните
причини за възникването и съществуването на
социално неравенство. Всъщност социалния
капитал е обществено благо и социален ресурс
но се създава от свободни и рационални индивиди за постигане на собствена изгода. Дефицитите в подготовката на децата от домовете
за живот извън институцията в естествените
условия на социалната среда, всъщност силно
стесняват както техния социален ресурс, така и
възможностите им да го (пре)създават, разпространяват, разширяват и използват за собствена изгода. Изключително ниското ниво на
социален – много често и на културен и символен – капитал в децата от домовете ги прави
уязвими на символно насилие, на негативни
(девиантни) влияния на средата и сякаш ги
„занитва” в най-ниските нива на социалната
йерархия.
Робърт Путнъм се смята за създател на
съвременната концепция за социалния капитал
[28], [29], [30]7. За Путнъм социалния капитал
на индивидуално ниво се разделя на два вида.
1) Свързващ/изключващ (bonding) – това са
отношения между членове на еднородни групи
(семейство, близки приятели), като тук връзките са много силни. Например благодарение на
този вид капитал индивидът бива приет
(getting by) в дадени етнически общности и
локални религиозни групи. В контекста на изследвания от нас проблем, за този вид социален капитал можем да говорим, когато децата
са в самата институция или се намират в преходен етап (на извеждане от нея), или в ранните периоди на живота им извън институцията.
2) Включващ (bridging/inclusive) – това са
отношенията със познатите, партньорите и
колегите. Например, движения за граждански
права и световни религиозни организации. Това са по-слаби и по-разнообразни връзки, но те
са значими по отношение на придвижването
по социалната йерархия. Според схващанията
7

Цитираните тук статии на Р. Путнам са достъпни онлайн на адреси, както следва :Putnam, R. D. (1995) The
Strange Disappearance of Civic America. In:American
Prospect.
№
24,
December,
http://www.prospect.org/cs/articles?article=the_strange_dis
appearance_of_civic_america // Putnam, R.D. (1993) The
Prosperous Community: Social Capital and Public Life.
In:American
Prospect.
№
13,
march.
http://www.prospect.org/cs/articles?article=the_prosperous
_community
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на Путнъм социалния капитал съдейства за
изграждане на „гражданска включеност” и повишава равнището на социалното здраве (Красилова 2007: 162). Интересното е, че при Путнъм социалния капитал е колективен ресурс, а
основните му източници за формиране са нормите и доверието, докато значението на социалните мрежи се пренебрегва, макар и между
трите компонента да съществува връзка.
За Франсис Фукуяма социалния капитал е
неформална норма, която улеснява интеракциите на сътрудничество между двама и/или повече индивиди. Нормите, които формират този
вид капитал, могат да варират от „простите”
норми на взаимност между двама приятели до
сложните, ясно очертани и издържали на различни атаки доктрини, както например християнството или конфуцианството. Тези норми
трябва да присъстват в актуалните интеракции
между социалните актьори: нормата за взаимност е потенциален съдържателен елемент в
общуването между хората, но тя се актуализира само във взаимоотношенията с приятелите.
В контекста на дефиницията на Фукуяма за
доверието, социалните мрежи, гражданското
общество и др.п., което при други учени се
свързва със социалния капитал, според него е
само странично явление, последица от социалния капитал, без да е той самият [20], [22]8.
Съвременните изследвания на социалния
капитал често са основани върху разработките
на Световната банка, според които социалния
капитал се разбира като „институти, отношения и норми, детерминиращи качеството и
честотата на социалните взаимодействия в обществото” [13, c.162]. И това не е проста сума
от тези компоненти на капитала, а свързващо
звено, което не им позволява те да се разпаднат. Липсата, или силно ограничения социален
капитал при децата от домовете, не позволява
на това свързващо звено да действа и – разпадайки се и оставайки децата без социален капитал – те често попадат в условия на аномия
(Дюркем) и девиантни социални групи или
остават в низините на социалната йерархия,
попълвайки „армията” на маргиналите или
социално изключение аутсайдери.
8

По Красилова 2007, с. 162. Виж също така Проданов,
В. (2003) Гражданското общество и глобалният капитализъм. ИК „Хр. Ботев”, София.
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Факт е и т.нар. „етатистка” концепция за
социалния капитал, според която за да съществува той, са необходими формални държавни
институти, т.е. държавата може да съдейства за
изграждането на стабилна среда, в която гражданското общество може да се появи и да се
развива, а социалния капитал се измерва с
„нормите на взаимодействие, поддържани от
социализацията и санкциите, т.е. от доверието
към държавните институции” [13, c.162-163].
Според Портъс на индивидуално ниво могат да се разграничат три основни функции на
социалния капитал, а именно:
а) източник на социален контрол;
б) източник на подкрепа от страна на семейството;
в) източник на лични изгоди, получавани с
помощта на социалните мрежи [27].
В контекста на изследване на неравенствата особено важна е третата функция на социалния капитал, защото чрез нея може да се
обясни по какъв начин индивидите получават
достъп до значими длъжности и социално
престижни позиции, както и развитието на
траекторията на професионалната (съответно
статусната) им кариера. С други думи траекторията на движение в социалната йерархия. В
такъв аспект социалният капитал се среща и
при Грановетер, който нарича важността, значимостта на неформалните връзки и получавани длъжности в сферата на труда „силата на
слабите връзки” [23].
В заключение може да се каже, че, равнището на социалния капитал при децата от
домовете може да се проследи и да се изследва
на емпирично ниво чрез определяне на разкриващите се пред тях допълнителни възможности за достигане до и получаване на различни
блага и услуги или постигане на по-висок социално-икономически статус. Това, обаче,
изисква тези допълнителни възможности да се
сравняват или поне непрекъснато да се държи
сметка за наличните дефицити в подготовката
им за живот извън институцията, както и за
факта, че потенциалните социални актьори в
техните бъдещи социални мрежи са техните
връстници, с които са израстнали в институцията. А последните също са носители на споменатите дефицити. Така още на старта на живота извън институцията децата от домовете вече
са поставени в твърде неравностойно положеISSN: 1311 2864, volume 33 (2), 2018
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ние – намирайки се под пресиращия натиск на
социалните неравенства техните възможности
за решаване на проблеми в сферите на личните
финанси, намиране и запазване на работа, поддържане на здравето, получаване на по-високо
образование, получаване на жилище и др., са
значително по-малки в сравнение с връстниците им извън институциите. Нещо повече, тези
възможности „автоматично” попадат и са силно зависими както от нови социални институции – различни социални центрове, бюра по
труда, служби за социално подпомагане и др.,
така и от социални норми, които са по-скоро
стигматизиращи, отколкото улесняващи партиципацията на децата от домовете в новата за
тях социална среда.
REFERENCES
1. Deianova, L., D. Deianov (1993)
Kazanite neshta i neizkazanoto. V: P. Burdijo.
Kazni neshta. Universitetsko izdatelstvo „Sv.
Kliment Ohridski”, Sofiia
2. Zimmelь, G. (1996) Izbrannoe. Tom 2.
Sozercanie zhizni. Iurist, Moskva
3. Ionin, L. G. (1996) Kulьtura i socialьnaia
struktura. V: Sociologicheskie issledovaniia, № 2,
s. 3-12
4. Krasilova, A. N. (2007) Socialьnыj
kapital kak instrument analiza neravenstva v
rossijskom obshtestve. V: Mir Rosii, № 4, s. 160180
5. Marks, K. (1988) Kapitalyt. T. 1-3.
Partizdat, Sofiia
6. Petkov, Kr. (syst.). 2009. Evropejska
socialna politika. Sravnitelni sociologicheski
analizi. UI „Paisij Hilendarski”, Plovdiv
7. Prodanov, V. (2003) Grazhdanskoto
obshtestvo i globalniiat kapitalizym. IK „Hr.
Botev”, Sofiia
8. Ridli,
M.
(2002)
Genomyt.
Avtobiografiia na edin biologichen vid v 23 glavi.
Sofiia, Izdt. „Siela”
9. Sen, A. (2004) Razvitie kak svoboda.
Novoe izdatelьstvo, Moskva
10. Tilkidzhiev, N. 2002. Sredna klasa i
socialna stratifikaciia. IK „LIK”, Sofiia
11. Fukuiama,
F.
(1997)
Doverie.
Obshtestvenite cennosti i syzdavane na
blagosystoianie. Riva, Sofiia

ISSN: 1311 2864, том 33 (2), 2018
Съюз на учените в България - клон Сливен

Известия на
Съюза на учените
Сливен, том 33 (2), 2018

Announcements of
Union of Scientists
Sliven, vol. 33 (2), 2018

91

12. Coleman, J. S. (1988) Social Capital in
the Creation of Human Capital. In:American
Journal of Sociology. Vol. 94 (1), pp. 95-120
13. Fukuyama, F. (1999) Social Capital and
Civil Society. The Institute of Public Policy.
George Mason University. October 1999
14. Granovetter, M. S. (1974) Getting a Job:
A Study of Contacts and Careers. Cambridge,
MA: Harvard University Press.
15. Granovetter, М., Ch. Tilly (1988)
Inequality and Labor Processes. In: Neil J.
Smelser (ed.)Handbook of Sociology. Beverly
Hills, Calif.: Sage
16. Merton, R. K. (1968) The Matthew
Effect in Science. In: Science, Vol. 159, pp. 56–63
17. O’Rand, A. M. Social inequality. In: E.
F. Borgatta, R. J. V. Montgomery (eds)
Encyclopedia of Sociology. Vol. 4. Second
Edition. Macmillan Reference. New York., p.p.
2690-95
18. Portes, A. (1998) Social Capital: Its
Origins and Applications in Modern Sociology.
In:Annual Review of Sociology, Vol. 24, pp. 1-24
19. Putnam, R. D. (1993) The Prosperous
Community: Social Capital and Public Life.
In:American Prospect. № 13, march
20. Putnam, R. D. (1995) The Strange
Disappearance of Civic America. In: American
Prospect. № 24, december.
21. Putnam, R. D. (2000) Bowling Alone:
The Collapse and Revival of American
Community. Simon and Schuster, N.Y.
22. Wilkinson, R., K. Picket. 2009. The
Spirit Level: Why More Equal Societies Almost
Always Do Better. Allen lane & Penguin Books,
London
ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОНТАКТИ
Живко Жечев
Преподавател от Катедра „Социална работа“
Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“
e-mail: zivkoz@abv.bg

ISSN: 1311 2864, volume 33 (2), 2018
Union of scientists in Bulgaria - branch Sliven

ISSN: 1311 2864, том 33 (2), 2018
Съюз на учените в България - клон Сливен

92

Известия на
Съюза на учените
Сливен, том 33 (2), 2018

Announcements of
Union of Scientists
Sliven, vol. 33 (2), 2018

Социални и медицински науки

Технически, природоматематически и
икономически науки

ЧИСЛЕНА СИМУЛАЦИЯ НА ДИФУЗИОННО ИЗГАРЯНЕ НА ГАЗОВО ГОРИВО
В УСЛОВИЯТА НА ПРАВОТОЧНА СТРУЯ
Невен Й. КРЪСТЕВ
NUMERICAL SIMULATION OF DIFFUSION BURNING PROCESS AT THE CONDITIONS
OF STRAIGHT LINE JET
Neven J. KRYSTEV
ABSTRACT: The intensive development of numerical modeling of combustion processes in
recent years provides an effective tool for gas burning researchers and designers.
The physic and chemical processes occurring in the energy devices are complex,
interconnected and dynamic.
In the present work are presented results of computer simulation of the combustion process
in the separate feeding of the fuel and the oxidant under the conditions of a diffusion mixing.
It is shown the possibility to determine the basic parameters of the combustion process and
its management. In the development of the present topic, the geometric model of pipe gas
heat-exchangers was used as a basic model.
The pipe gas heat-exchangers are characteristic combustion devices and complex factors do
influence on their thermal work, including the possibility to their regulation, in order to
increase the efficiency of combustion with minimal environmental pollution.
The temperature distribution in steady levels is a basic requirement for this type of
combustion device and it determines the heat flow to the heated areas of the rooms or heated
objects.
As a fuel for the numerical simulation, propane gas was used.
The ANSYS / CFX program is used to simulate the combustion process.
The ANSYS software package has simulation modeling capabilities for heat and mass
exchange processes, combustion processes, and multiphase flow streams. CFX product is
completely autonomous – the applications to create a geometric model and computing mesh
(model discretization), defining task, run calculations and structuring and visualization of the
results are integrated.
Regarding the quantitative observations in the burning area, it is done reliability analysis of
the numerical simulation results with experimental data.
KEYWORDS: Numerical simulation, gas fuel, burning process, temperature distribution,
NOx emissions, pipe gas heat-exchangers.
ВЪВЕДЕНИЕ
Интензивното развитие на численото моделиране на горивни процеси през последните
години, предоставя ефективен инструмент на
разположение на изследователите и проектантите, занимаващи се с горивни съоръжения. С
помощта на компютърно симулиране, в границите на допустима за инженерната практика
неточност, практически е възможно да бъдат
получени количествени резултати, отнасящи
се до основните характеристики на факела.
ISSN: 1311 2864, volume 33 (2), 2018
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В настоящата работа са представени резултати от компютърна симулация на горивен
процес при разделно подаване на горивото и
окислителя в условията на правоточна струя.
Показана е възможността за определяне на
основните параметри на горивния процес и
неговото управление. За симулиране процеса
на горене е използвана програма ANSYS /
CFX. Софтуерният пакет ANSYS притежава
възможности за стимулационно моделиране на
топло и масообменни процеси, горивни процеси и течения на многофазни потоци.
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Що се отнася до възможните количествени
наблюдения в областта на горене, интерес
представлява количествения анализ на достоверността на резултатите от числената симулация сравнени с експериментални данни. Направена е съпоставка на част от получените резултати от числения експеримент с натурен такъв.
КОНЦЕПЦИЯ ЗА МОДЕЛ В СРЕДА
ANSYS/CFX.
При разработката на настоящата тема, като
основа за изследване е приет геометричния
модел на тръбни газови нагреватели. Те са ха-
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рактерни горивни устройства върху чиято топлинна работа оказват влияние комплексни
фактори, включващи възможност за въздействие на горивния процес, с цел повишаване на
ефективността на изгаряне при минимално
замърсяване на околната среда. Равномерното
разпределение на температурата е основно
изискване към такъв тип горивни устройства,
тъй като то определя топлинния поток към
отопляемите зони на помещенията или нагряваните изделия. Като гориво за числената симулация е използван технически газ пропан.

Фиг.1. Схема на геометричния модел.
Цел на настоящата работа е, чрез компютърна симулация да се изследва възможността за въздействие върху процеса на горене. Изследвани са основните характеристики на процеса на горене
в горивната камера на устройството.
Подобна информация би била много полезна от гледна точка на регулиране на горивния процес при реални условия. Също така тя би могла да се използва и в учебния процес при обучение
на студенти по топлотехнически дисциплини.
МОДЕЛИРАНЕ НА НАЧАЛНИ И ГРАНИЧНИ УСЛОВИЯ.

Фиг.2. Дефиниране на началните и гранични условия на модела.
За целите на настоящото изследване е използван приложния пакет ANSYS CFX, при следните
условия:
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Симулирано е изгаряне на газ пропан, който изтича през централна дюза към вътрешната повърхност на горивната камера. Приема се, че околната среда е въздух при атмосферно налягане.
Дължината на горивната камера е 700 mm. Вътрешния и диаметър е Ø = 140 mm.
Този програмен продукт включва горивни модели позволяващи симулации на потоци, в които
възникват реакции на горене. В конкретния случай е използван ЕDМ (eddy dissipation) модел. Базира се на схващането, че химичната реакция е сравнително бърза за преносния процес в потока.
В турбулентните потоци [2] това време на смесване се влияе от свойствата на разпръскване и за
това скоростта е пропорционална на времето на смесване определено от турбулентната кинетична
енергия к и дисипацията ε.
Моделът допуска, че скоростта на реакцията може да се свърже пряко с времето на смесване
на реагентите.
Уравнението за турбулентната кинетична енергия и скоростта на нейната дисипация са:
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където Cμ – константа на турбулентност; k- турбулентна кинетична енергия; ε- скоростта на дисипация на турбулентната кинетична енергия; σk, σε – съответно критерии на Шмид за турбулентната кинетична енергия, скоростта на нейната дисипация; σt - турбулентен критерии на Прандтл
(Шмид).
Използвания модел на горивен процес съответства със закона на Арениус, даващ връзката
между скорост на химична реакция и изменение на температурата по зависимостта:
E 
К  Ak T k exp  k 
 RT 
(3)
където:
Ак е предекспоненциален фактор.
βк е безразмерна температурна компонента.
Ек е енергия на активация.
Т е абсолютна температура в К.
В таблица 1 са показани граничните условия на изчислителния алгоритъм.
Табл.1
№
Gas in F 10.8
Air in F21.8
Outflow F13.8
F11.8,F12.8,F20.8,F9.8

Boundaries
LPG (C3H8) inlet
Air inlet Area
Burning products outlet (opening boundary) Area
Walls

Boundary conditions
Mass flow rate 0,006 kg/s
Mass flow rate 0,1 kg/s
Relative pressure pr=0 Pa
Atmospheric conditions T=273.15 K

За начални условия са използвани автоматичните опции на софтуерния продукт.
РЕШАВАНЕ НА МОДЕЛА
За симулацията на модела са зададени 300 бр.
Програмата прекратява симулационния процес, ако достигне съответната сходимост на
цикъла преди този зададен брой. Итерациите са с фактор на сходимост с минимална стойност
10−4. Факторът на сходимост представлява разликата на наблюдавания периметър (зависимата
променлива) между две последователни итерации [6].
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Фиг. 3 Обобщаващ програмен доклад на числената симулация.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ЧИСЛЕНАТА СИМУЛАЦИЯ
Програмният продукт позволява визуализация на топлинния процес с помощта на видео клип
в реално време както и 3D изображение в произволни секущи равнини на тялото, а също и 2D
температурни и концентрационни криви [5].
На фиг. 4 и фиг. 5 е показано разпределението на температурата по граничните стени на горивната камера в два изгледа. От тези фигури с наситен цвят се виждат ясно зоните с високотемпературни полета. Наблюдава се също температурен градиент от долната част (условно , съгл.
координатната система) към горната на цилиндричната горивна камера, което се дължи аеродинамичното „повдигане“ на факела, вследствие на загряването и изменението на плътността на
получените продукти на горене. Тъй като камерата е поставена в гранична околна среда в условия
на свободна конвекция, максималната достигната температура по стените и е 1740 K.

Фиг. 4

Фиг. 5

На фиг. 6 и фиг. 7 е показано разпределението на температурата в самия горивен факел по
централната надлъжна негова ос, както и разпределението на концентрацията на азотни оксиди по
същото направление.
Азотните оксиди, получавани при изгарянето на високо калорични горива, представляват съществен замърсител на околната среда с негативни последствия върху здравето на човека.
С помощта на тази числена симулация на процеса на горене в ограничена струя е направена
количествена оценка на условията за образуване на NOx във факела.
Като предпоставка се използва теоретичния факт, че в съответствие със закона на Арениус
процеса на горене на гориво-въздушната смес се осъществява при нарастваща температура по
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оста на факела с максимум при фронта на пламъка. Приема се още, че механизма на образуване на
NOx съответства на схемата на Я. Б. Зелдович [10]. В съответствие с нея зоната на максимална
температура определя концентрацията на атомен кислород и свързаните с него NOx. Самата реакция протича в два стадия:

O  N 2  NO  N



O2  N  NO  O

- 315,5 кJ/mol

(4)



+133,76 кJ/mol

(5)

Фиг. 6
Фиг. 7
Фиг. 6 показва че след достигане на зоната с максимална температура се Z = 0,1 m, се наблюдава сравнително постоянен характер на температурата по оста на камерата със средна стойност
около 2000 K. Това е желано условие при работа на тръбни газови нагреватели.
От фиг. 6 и фиг. 7 от реализираната числена симулация добре се вижда че максимална концентрация на емисиите NOx се получава на разстояние 0,1 m по надлъжната централна ос Z на
горивната камера, където температурата приема максимална стойност – Т = 2230 К.
За определяне на достоверността на получените от компютърната симулация резултати е направено и сравнение с направено изследване [3], [4], [10] на температурно и концентрационно полета чрез натурен експеримент, като паралелно с измерване на концентрацията NOx е изследвано
и температурното поле по дължина на факела.

Фиг. 8 Температура и концентрация на NOx
по дължина горящ газов факел.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
 От полученото температурно разпределение, може да се обобщи, че при правоточна
струя, след реализиране на максималната
стойност, се наблюдава една сравнително постоянна средна температура от ≈ 2000 K по
цялата дължина на горивната камера, което е
търсена характеристика при проектиране на
горивни устройства с лъчист топлообмен от
типа на тръбни газови нагреватели.
 Получените резултати както за разпределението на температурата, така и за разпределението на концентрацията на азотни оксиди, кореспондират с направени предходни изследвания по натурен път, което потвърждава
тяхната достоверност.
 Представеният числен модел на горивен
процес, може да бъде използван при проектиране или модернизиране на подобни горивни
устройства включвайки възможност за въздействие на горивния процес, с цел повишаване на
ефективността на изгаряне при минимално
замърсяване на околната среда.
 Алгоритъмът на стимулационния модел
може да бъде използван при решаването на
подобни задачи при обучение на студенти по
топлотехнически дисциплини.
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