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УВОД 

В контекста на европейските ключови компетенции е наложително децата 

още от предучилищна възраст да получат познавателен и практически опит за 

социализацията и акултурацията, не само като личностен начин на живот, но и 

този в общността. Това определя значимостта на експерименталното обосновава-

не на съвременни образователни технологии/модели, които да гарантират в об-

разователно-приложен план перспективното постигане на конструктивни лич-

ностни изменения, осигуряващи утвърждаване на индивидуалността в условията 

на социализираща среда. Важно е чрез тях акцентът да се постави върху възпита-

ване на ценностно отношение към себе си и към другите, чрез оптимизиране и 

насърчаване на активността на детето при овладяване и прилагане на норми за 

приобщаващ начин на живот. А в този контекст приоритетно значение имат мо-

делите, които извеждат детето в позицията на субект на собствената си дейност, 

поведение и общуване и гарантират овладяване на личностно значим и ценност-

но преживян опит.  

През XXI век съществено нараства сложността, ролята и значението на 

формиращите и възпитателните функции на социалната среда по отношение раз-

витието на социалната компетентност на личността. Технологичното обновяване 

на образователния процес създава много рискове в ежедневното възпитателно 

взаимодействие. Изследователската потребност от прилагане на интегративен 

подход в процеса на педагогическото взаимодействие е особено актуален днес, 

когато понятието „информационно общество” не е само теоретичен конструкт, а 

социална реалност, която отправя своите предизвикателства към адаптационни-

те способности на децата, още преди постъпването им в училище. 

Дисертационният труд е посветен на един важен и актуален научен проб-

лем, а именно опазването и укрепването психичното и емоционално здраве на 

децата в предучилищния период на задължителната подготвителна група/клас, 

чрез социализация в процеса на приобщаващо образование.  

Необходимо е педагогическото взаимодействие в предучилищна възраст да 

предоставя възможности на децата да опознаят себе си, да разбират другите и 

социалната среда, в която живеят. Необходимо е образователно-възпитателния 

процес да съдейства за усъвършенстването на социалните връзки както помежду 

им, така и с обществото, в единство с развиването на индивидуалните способнос-

ти, качества и потребности на детската личностна индивидуалност.  
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Концептуална част на изследването.  

Целта на научната дисертация е в контекста на приобщаващото образова-

ние, откроявайки спецификата на социализиращия процес в предучилищна въз-

раст за детската личността да се обоснове, създаде и апробира модел на интер-

културно педагогическо взаимодействие, съдействащ за обогатяване социалната 

компетентност.  

Подцел: да се изследва, дефинира и очертае в научен и практико-приложен 

аспект същността и взаимовръзката на основните подходи за социализация на 6 – 

7-годишните деца чрез приобщаващото образование, извеждайки теоретичните 

постановки на понятията. 

На проверка се подлагат следните хипотези: 

1. Нулева хипотеза: допуска се, че прилагането на разработения концепту-

ален модел не променя традициите във възпитателно-образователното взаимо-

действие и не води до статистически значими резултати. 

2. Алтернативна хипотеза: допуска се, че реализирането на разработения 

експериментален модел, основан на интеркултурни технологии на взаимодейст-

вие в предучилищното детство, чрез образователно-възпитателния процес на 

приобщаващото образование, влияе положително върху поведенческите меха-

низми при различни социокултурни условия на функциониране на образовател-

ната институция.  

За постигане целите на настоящия дисертационен труд са набелязани кон-

кретни основни задачи. 

Задачи с теоретичен характер: 

1. Да се проучат теоретичните постановки и да се анализират основните 

подходи за социализацията на личността чрез процеса на приобщаващо образо-

вание във възрастта от 6-7 години. 

2.  Да се анализират становищата за влиянието на факторите, детермини-

ращи социалната компетентност на 6 – 7-годишните деца. 

3. Да се идентифицира връзката между приобщаващия процес и социали-

зацията на детската личност. 

4. Да се систематизират методите, подходите и похватите при педагогичес-

ката работа касаеща социализирането на детето чрез приобщаващия процес. 

5. Да се обобщят концептуалните дефиниции и особености на приобщава-

щото образование в теоретичен и процесуален аспект. 

Задачи с практически характер: 
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1. Да се структурира, обоснове и апробира адекватен на социалната среда 

приобщаващ модел на интеркултурно педагогическо взаимодействие, насочен 

към обогатяване социалната компетентност на 6 – 7-годишните деца, посещава-

щи подготвителни за училище групи/клас с полудневна, целодневна или седмич-

на организация. 

2. Да се изследват възможностите за осъществяване на съвременно-

актуални социални взаимодействия в приобщаваща среда, между възпитателните 

фактори, характеризирайки техните положителни или отрицателни отражения 

върху социалната компетентност на 6 – 7-годишните. 

3. Да се изведат възможностите за подобряване на социалното функциони-

ране чрез процеса на приобщаващо образование. 

4. Да се формулират изводи с общотеоретична и с конкретна практическа 

насоченост, свързани с възможностите на приобщаващото образование за обога-

тяване социалната компетентност на 6 – 7-годишните деца, посещаващи подгот-

вителна група/клас. 

Обект на изследване е процесът социализация чрез приобщаващото обра-

зование, повлиян от теоретико-експериментален модел за интеркултурно възпи-

тателно взаимодействие между децата и заобикалящите ги социални фактори. 

Предмет на изследване са процесуалното протичане/реализиране и дей-

ностно осигуряване, както и специфичните особености, закономерностите, стра-

тегии и възможности, проявявани в процеса на формиране, усъвършенстване и 

коригиране на социалната компетентност, повлияни чрез приобщаващото обра-

зование.  

Изследователската методика включва методи за теоретично и емпирич-

но изследване на приобщавания процес на социализация в предучилищна възраст 

и нивото на социалната компетентност на 6 – 7-годишните деца, като:  

Методи на теоретичния анализ: проучване и съпоставителен анализ на 

научни литературни и web източници; контент-анализ на периодични издания; 

контент-анализ на нормативни документи. 

Методи на емпиричното изследване: експертна оценка; педагогическо 

наблюдение; анкетиране; интервюиране; тестване; психолого-педагогически екс-

перимент с констатиращ, формиращ (обучаващ) и заключителен (контролен) 

етап.  

Методи за статистическа оценка и анализ: сравнителен анализ; описате-

лен анализ; математико-статистически процедури (дисперсионен анализ на пов-
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тарящи се изменения; факторен анализ и анализ на надеждността). Графични ме-

тоди за нагледно изразяване на получените резултати. 

Разработването на научната дисертация е осъществено в следните основ-

ни етапа: 

1. Проучване на проблематиката, представена в научни литературни и 

web източници от широката област на педагогиката и психологията и от по-

тясно специализирани научни области като предучилищна, социална и специална 

педагогика (вкл. актуални държавни стандарти за предучилищно образование, 

действащи програми и актуални концепции за възпитателна работа в предучи-

лищна възраст), възрастова и социална психология, приобщаващо образование. 

Фокусът на теоретичното проучване е върху процеса на социализация и социал-

ната компетентност на 6 – 7-годишните деца, в контекста на приобщаващото об-

разование. 

2. Теоретична обосновка и структуриране на модел за интеркултурно 

педагогическо взаимодействие чрез приобщаващо образование, обогатяващ 

социалната компетентност на 6 – 7-годишни деца, посещаващи подготвителни 

групи/клас с полудневна, целодневна или седмична организация.  

3. Провеждане на предварително пилотно (сондажно) изследване с 

ориентировъчен характер на мнения и оценки по изследвания проблема, целящо 

проучване нивото на социалните знания и умения на 6 – 7-годишни деца, за очер-

таване/маркиране на съществуващите проблеми.  

4. Прилагане на разработения интеркултурен модел като формираща 

система (обучаващ етап) в естествен психолого-педагогически експеримент в 

рамките на емпиричното проучване на проблема. Проведен в експерименталните 

групи, в съответствие с предварително набелязаните цели и задачи. 

5. Анализиране на практико-приложната стойност на експериментал-

ния модел. Заключителен (контролен) етап – за установяване на крайното състо-

яние на изследваните групи за интеркултурно педагогическото приобщаващо 

взаимодействие по отношение обогатяването на социалната компетентност на 6 – 

7-годишните деца чрез сравнителен анализ на резултатите от констатиращия и 

контролния етап от психолого-педагогическия експеримент, получени посредст-

вом математико-статистически процедури.  
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ПЪРВА 

ФИЛОСОФИЯ НА ПРИОБЩАВАЩОТО ОБРАЗОВАНИЕ 

Приобщаващото образование се разглежда като процес, който се стреми да 

премахне всички форми на сегрегация и дискриминация. Да обхване уязвимите и 

изолирани по една или друга причина деца и ученици. Да насърчи и благоприятс-

тва участието на всички в образователния процес. 

 

ПЪРВА ГЛАВА 

СЪВРЕМЕННА КОНЦЕПЦИЯ НА ПРИОБЩАВАЩОТО ОБРАЗОВАНИЕ 

§ 1. Аспекти за същността на приобщаващото образование. 

За да се приобщи всяко дете, трябва да се разглежда личността му в нейна-

та цялост. Това е един от начините, по които различията между интересите, поз-

нанията, уменията и постиженията се превръщат в ресурси и подкрепа на науча-

ването. Приобщаването предполага промяна. То е непрекъснат процес на насър-

чаване на усвоеното и активно взаимодействие между всички заинтересовани 

групи. То, приобщаването, започва да се случва в момента, в който стартира про-

цесът екипното взаимодействие в името на конкретния човек (дете), за да има, да 

се случи в континуума социализацията на личността.  

1.1. Принципи на приобщаващото образование в световен и национа-

лен мащаб. 

Освен до отношенията ученик – учител, принципите се отнасят и до цялос-

тната организация на обучението и възпитанието, до определяне на съдържание-

то, на методите, на условията и факторите за осъществяването на педагогическа-

та дейност.“ (Кацарска, В., 2015, с. 60). Тук тя много подробно разглежда следните 

групи и подгрупи: от Общопедагогическите принципи – Принцип за нагледност; 

Принцип за достъпност; Принцип за индивидуален подход; Принцип за научност. 

Принципи на специалната педагогика – Принцип на развитието; Принцип на ве-

рификация; Принцип на детерминизма; Принцип на системност; Принцип на 

обяснението; Принцип на предписанието; Принцип на релевантност; Принцип на 

корекцията; Принцип на компенсация; Принцип на за постигане на разбиране; 

Принцип за обективиране на знанията.  
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1.2. Фундаментални нормативни документи трасиращи пътя на при-

общаващото образование.  

Приобщаването като форма на съвместен обществен живот е хуманистична 

идея, която има своя история и развитие по посока към изменение не само на об-

разователната система, но и на мястото на човека в обществото. Ето защо насоче-

ността на политическите и обществените нагласи за осъществяването на приоб-

щаващо образование следва да се разглежда в широк контекст от нормативни до-

кументи, утвърждаващи правата на всички деца да учат в обща образователна 

среда. 

1.2.1. Международна нормативна характеристика на процеса на при-

общаващо образование.  

Разгледани са Всеобщата декларация за правата на човека от 1948 г. Все-

общата декларация за правата на човека (ВДПЧ) (англ. Universal Declaration of 

Human Reghts (UDHR), приета на генералната асамблея на ООН на 10 декември 

1948 г. Европейска конвенция по правата на човека. Конвенцията за правата на 

детето. Конвенцията на ООН за правата на детето от 1989 година и много други. 

1.2.2. Политики на приобщаващо образование в Република България. 

В национален аспект, в последните години в България се регистрират по-

ложителни стъпки по посока преодоляване на сегрегиращите и дискриминиращи 

практики в образователната система, фокусирайки се както върху децата със спе-

циални образователни потребности, така и към другите групи на приобщаващото 

образование. Разгледани са в исторически аспект редица нормативни документи. 

1.3. Индекс за приобщаване. Мениджмънт (планиране, ръководство, 

екипи) за управление на приобщаващите процеси.  

„Индекс за приобщаване“ е ръководство, използващо се в голям брой учи-

лища в Англия. В България е въведен на няколко етапа в 36 общообразователни и 

едно помощно училище с цел подкрепа на въвеждането на приобщаващо образо-

вание. 

В Мениджмънт (планиране, ръководство, екипи) за управление на приоб-

щаващите процеси се анализира ролята на участниците и екипната дейност. 
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1.4. От концепция за норма и извън норма към типично развитие. Ети-

ология на разнообразието/различието. 

Съществуват базови, стандартизирани, норми за развитието на детето, по 

които заинтересованите лица се ръководят. Всяко навременно установяване води 

до по-голяма ефективност на приложение на корекционните и компенсаторни 

методи. 

Нормативната уредба на Република България напълно съответства на 

всички международни и Европейски стандарти касаещи темата. В контекста на 

хоризонталните политики на Европейския съюз и Закона за защита срещу диск-

риминация, българското образование подобно останалите сфери на социалния 

живот се ангажира да съблюдава всяка пряка или непряка дискриминация на ба-

зата на пол, раса, етническа принадлежност, религия или вяра, увреждане, въз-

раст или сексуална ориентация. 

1.4.1. Биологични фактори – пренатални, перинатални и постнатални. 

Разгледани са биологичните фактори, причиняващи някои видове наруше-

ния. 

1.4.2. Социални фактори – икономически, културологични, етнически. 

Разгледани са социалните фактори, оказващи въздействие за статуса на се-

мействата, в които се отглеждат децата. 

1.5. Ползи от приобщаващото образование. Значение на ранната ин-

тервенция през периода на ранно детско развитие. 

Обстойно са разгледани ползите от приобщаващото образование, както и 

значението за ранната интервенция през периода на ранното детско развитие. 

1.5.1.Теория за развитието на мозъка – създаване на синаптични връз-

ки, значение на първите 1000 дни, влияние на токсичния стрес. Роля на ра-

ботната памет. Влияние на токсичния стрес. 

Според Боряна Пирьова: „Поведението ни се управлява от мозъка, а струк-

турирането на мозъка зависи от гени, въздействия на средата и случайни съвпа-

дения в периодите на жизнения цикъл. Дори и при еднояйчни близнаци, които 

живеят в една и съща среда, не може да се предположи, че образуването на синап-

тични връзки в мозъка, които са от порядъка на сто хиляди милиарда, ще се осъ-

ществи по еднаква схема. Гените са важен фактор, но не са равностойни на съдба-

та.“, според авторката.  
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Фиг. 7. Следродово развитие на мозъчната кора в зоната на Брока при човека – 

при новородено, на седем години, на 15 години. 

 

1.5.2.Ключови постижения през ранното детство. Стандарти за ранно 

детско развитие. Значение и ползи за личността и обществото от ранния 

скрининг. 

Обстоятелствено са разгледани значението на ключовите постижения през 

ранното детство, Стандартите за ранно детско развитие, както и значение и ползи 

за личността и обществото от ранния скрининг. Един от начините за превенция 

срещу изключването и отпадането на деца от образователната система е извърш-

ването на ранен скрининг за риск от обучителни трудности.  

1.5.3. Икономическа ефективност от инвестициите в ранното детско 

развитие.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фиг. 8. Какво причинява неравенството? 

Икономическата ефективност в инвестициите в ранното детски развитие е 

в континуума на устойчивост по отношение както на минималните разходи, така 

и на минималните усилия за инвестиране. Колкото по-рано, по-бързо се иденти-
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фицира и работи върху проблема, толкова по-бързо и по-малко ще са разходите за 

неготово минимизиране или отстраняване, ако е възможно. 

 

1.5.4.Ефективност на подходите за екипно взаимодействие в процеса 

на приобщаване. 

Българската образователна система предоставя подкрепа за личностно 

развитие в съответствие с индивидуалните образователни потребности на всяко 

дете и на всеки ученик. 

 

1.5.5.Полза за общността, полза обществото.  

„Днес, ако детето напуска училище без необходимата академична квалифи-

кация, се оказват застрашени не само очакванията на родителите му и собствени-

те му мечти, но и цялата нация. Обществата, включващи поколения обучаеми, ко-

ито не реализират значими образователни цели, са изложени на риск от въвлича-

не в прогресиращата спирала на бедността, както и в конструиране и възпроиз-

водство на такъв тип общности, които не могат ефективно да поддържат себе си и 

нацията.“ (по Лавренцова, Е., в Лавренцова, Е., М. Тенева, 2019, сс. 14 – 15). 

 

ДИСКУСИЯ ПО ПЪРВА ГЛАВА 

Сред основните понятия, с които оперира дисертационния труд е концеп-

цията за Приобщаващото образование, като един от факторите за социализацията 

на детската личност. Теоретичният анализ обхваща континуума от Аспекти; 

Принципи; Фундаментални нормативни документи; Индекс; Концепции за норма 

и извън норма; Биологичните, социалните и комбинираните фактори; както и 

Ползите за общността и обществото. В съвременен план се разглежда парадигма-

та на Значение на ранната интервенция през периода на ранно детско развитие.  
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ВТОРА ГЛАВА  

БАРИЕРИ ПРЕД ПРИОБЩАВАНЕТО 

Приобщаването е сложен, продължителен, но необходим и хуманистичен 

процес за осигуряване на качествено образование и начин на живот на всички 

български деца. Процес изправен пред множество бариери за осъществяването 

му, с нарастващи очаквания от образователната система, институции, общество. 

§2. Осмисляне на различията/разнообразието. 

Румяна Неминска коментира тематиката по следния начин: „Важен съвре-

менен мотив в оценностяването на другостта, на различието, на уникалното е 

преодоляване на традиционните стереотипи и предразсъдъци в моделите на по-

ведение…“ (Неминска, Р., 2018, сс. 4 - 5). 

2.1.Влияние на стереотипите, нагласите и дискриминативни практики. 

Медицинския срещу социалния модел при оценка и предоставяне на подк-

репа. Доминиращи медицински подходи. 

Медицинският модел е ориентиран към индивида. Смяната на медицинс-

кия модел със социалния може да се приеме като радикална промяна в живота не 

само на лицата със специални педагогически потребности, но и на техните близки 

и на обществото като цяло. 

 

Фиг. 11. Основни категории в приобщаващото образование (по Ив. Иванов). 

 

2.2.Комуникация и единни подходи в работата в ангажираните с дете-

то професионалисти. Подготовка на средата. Общността като ресурс. 

Общностно ориентираното училище е училище, което си партнира с всички 

членове на общността, за да се подобри качеството на обучението и да се осигури 

подкрепа за всички деца. Обучението се превръща в общо усилие. 
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2.3. Твърди и идентични образователни подходи към всички деца. 

„Хуманният и личностният подход в педагогическите процеси предполага 

грижа и осигуряване спазването на правата на всяко дете. В името на това в наша-

та образователна система се реализират процесите на интеграция на децата от 

други етноси и децата със специални образователни потребности (СОП) за разви-

тие на техния потенциал и осигуряване на правото им на равнопоставен и досто-

ен живот…“(Шивачева – Пинеда, 2020, с. 965). 

2.4.Ефективност на подходите за екипно взаимодействие в процеса на 

приобщаване.  

Мултидисциплинарният екип. Той обикновено е представен, в него се 

включват, учителя на класа, ресурсния учител, психолога, асистент-учителя, детс-

кия невролог, логопеда, социалния асистент, социален работник и лекар (детски 

невролог). При необходимост съставът е разширен с друг специален педагог, 

асистент-учител, кинезитерапевт, фамилен терапевт и др. специалисти и други 

специалисти (и неспециалисти), чиято необходимост се определя от всеки отде-

лен случай и педагогическата ситуация. 

2.4.1.Функционална оценка потребностите на децата и учениците.  

Функционалната оценка е процес, чрез който се събира широк спектър от 

информация за идентифициране на причини, свързани с появата или липсата на 

целевото поведение. 

 
Фиг. 13. Подходи при екипното взаимодействие. 

 

2.4.2.Средства и инструменти за класификация на болестите и увреж-

данията. 

Разгледани са: СЗО, МКБ 10 – Международна статистическа класификация 

на болестите и проблемите свързани със здравето 10 ревизия, Женева, 2003. В 
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момента се подготвя МКБ 11 – Международна класификация на болестите, едина-

десета ревизия, която предстои да бъде въведена до 2022 г. във всички държави. 

Официален наръчник на психичните нарушения, включващ описание на диагнос-

тичните критерии (DSM) и др. 

2.5.Умения за ефективно позициониране на всяко дете/ученик, през 

неговите силни страни – учене чрез социално взаимодействие. 

Умението за ефективно позициониране на всяко дете/ученик, през негови-

те силни страни – учене чрез социално взаимодействие се представя чрез следна-

та рефлексия: Модел → мислено представяне (картина) на това, което не може да 

се види или изпита директно (по Тужаров, 2009). 

2.5.1.Умения за диференциран подход - учене в няколко вида контекст.  

„…За да приемем като успешен един комуникативен акт е необходимо той 

да бъде реализиран така, че слушащият да може да стане говорещ и обратното. 

Следователно, комуникативните средства, използвани в общуването, трябва да 

бъдат относително еднакви за партньорите.“ (Матанова В., Е. Тодорова, 2015, с. 

150). 

 

ДИСКУСИЯ ПО ВТОРА ГЛАВА 

Бариерите пред приобщаващото образование са за съжаление все още на-

лице. "Различните" хора не са от днес и сега. В запазилите се писмени извори, от 

историческите и литературните източници, придобиваме информация за това 

какво е било отношението към тях през различните етапи на развитие на човеш-

ката цивилизация. В хронологичен вид те често пъти са попадали под различни 

стереотипи. Някои от тях, използвани за да се идентифицират хората с проблеми 

са заложени дълбоко в общественото съзнание. Непълната информация, погреш-

ните представи, изолацията и сегрегацията са предразположили появата на пове-

чето от тези стереотипи. Не малка част от хората в България са все още обект на 

наследени от миналото стигми и предразсъдъци. Преди години тези деца и лица 

са били изолирани, защитавани и обгрижвани основно от семействата си и от час-

ти от държавата. И тогава и сега те се сблъскват с проблеми, за които обикнове-

ния човек дори не може да си помисли. Методите, формите, начина на обучение 

също все още не задоволяват техните потребности. Формираните негативни наг-

ласи водят до това те да развиват синдром на зависимост, комплекс за малоцен-

ност и чувство за примирение и нежелание да се приобщят към обществото, в ко-

ето са родени и живеят.  

http://tuj.asenevtsi.com/APIS/APIS04.htm
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ТРЕТА ГЛАВА 

ФУНДАМЕНТАЛНИ ФАКТОРИ И ОСНОВНИ ГРУПИ 

В ПРИОБЩАВАЩОТО ОБРАЗОВАНИЕ 

 

§3. Учителят като фактор за приобщаващо образование. 

Учителите имат решаваща роля за формиране на нова социална, научна, 

приобщаваща и иновационна култура у младите хора. „Всяка промяна в образова-

нието изисква очертаване на предпоставките за същата. Образованието като сис-

тема и процес непрекъснато се развива и усъвършенства в синхрон с обществени-

те промени. Предпоставки за промяна в методическата работа на началния учи-

тел са предписанията на ЕС и ЕК за качествено образование и обезпечаване на 

младите хора с ключови компетентности и проблемът с адаптацията на българс-

кото начално образование (като технологичен ресурс) към образователните сис-

теми на страните членки на ЕС в посока изграждане на компетенции и компетен-

тности.“ (Темникова М., 2015, с. 50). 

3.1. Значение на фактора учител. Профил на приобщаващия учител.  

Осигуряването на равен достъп до образование на всички деца и ученици 

чрез квалифицирани учители е гаранция за повишаване на качеството на образо-

вателно-възпитателния процес. 

3.2.Значение на учебното заведение (училище, детската градина) като 

общност.  

Най-ефикасното средство за преодоляване на дискриминационното отно-

шение е създаване на дружелюбни общности, изграждане на интегрирано общес-

тво с достъпно, безпроблемно и мотивиращо обучение за всички. 

3.2.1.Осигуряването на достъп, активно участие и ефективни средства 

за измерване на постиженията.  

Областите или сферите на развитие, които са наблюдаеми и оценявани са: 

финна моторика, глобална моторика, адаптивно поведение, познавателна, кому-

никативна и социални сфери. Съотнасят се към минималните критерии за съот-

ветната възраст – Категория от 0 до 3 години (ранна детска възраст) и Категория 

от 3 до 6 години (предучилищна възраст). 
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3.2.2.Учители и родители във взаимност и колаборация. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фиг. 16. Пресечни точkи на взаимните интереси на заинтересованите лица 
 (Sus. Kinder). 

 

3.3.Родителят като партньор. Активно участие на родителя във фор-

мулирането на общи цели и набор от дейности за всяко дете. 

„…семейството като жив организъм е в постоянен обмен на информация и 

енергия с околната среда (Minuchin & Fishman, 1981). То е отворена система, чиито 

елементи взаимодействат не само помежду си, но и с външни институции (обра-

зователни учреждения, медии, държава и пр.). Силите отвън и отвътре оказват на 

семейството както позитивно, така и негативно въздействие, а то на свой ред 

влияе по подобен начин на други системи.“ (по Динева В., 2018, сс. 11 - 12). 

3.3.1.Включване на семейството в процеса на приобщаване. 

Преди всичко се промениха професионалните и социалните позиции във 

връзка с ролята на родителите за развитието на децата им. Особено важно в слу-

чая е и промененото разбиране, че голяма част от нарушенията в развитието се 

нуждаят от когнитивни, поведенчески и емоционални програми за обучение и 

развитие, а не от медикаментозна терапия и институционализиране. Това разби-

ране откри мястото на родителите в терапевтичните екипи и в цялостната тера-

певтична дейност. 

3.3.2. Ефективно взаимодействие между педагогическите специалисти 

и родителите. Стратегии за ефективно партньорство. 

Мисията на учителя е да направлява комуникацията, да бъде проводник на 

идеите, целите и задачите, които си е поставил, пред родителите, настойниците, в 

името на поверените му деца. 

3.3.3. Поставяне на ясни цели и варианти за дейности. 

Поставянето на ясни цели и варианти за дейности е предначертаният успех. 
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3.4.  Деца, които не владеят български език.  

 „Мълчаливите от последния чин. Как се преподава на деца, които не знаят 

български“: „Те са децата, които седят на последните чинове, по-мълчаливи са и 

не работят толкова активно в час… не разбират езика… Когато влязат в първи 

клас, те не са го усвоили добре и с всеки изминал урок пропуснатото става все по-

трудно за наваксване.“ (Симеонова, Е., 2019). 

3.4.1. Стратегии, подходи, методи, форми за работа в детската гради-

на/училище според специфичните нужди на децата.  

Фиг. 17. Шест основни принципа на приобщаващото преподаване в приобщаваща-
та педагогическа практика (по ЦПО) 

 

3.4.2. Група деца за обща подкрепа. Деца от етнически малцинства. Де-

ца бежанци. 

Подкрепата представлява онази опора, която помага на човек да се прид-

вижва напред. Никое човешко същество не може да успее, ако не е поддържано и 

насърчавано да опитва и изследва, да проверява и се учи от грешките си, да гради 

идеали и избира модели, които да следва. 

3.5.Деца в риск 

Анализира се дефиницията на понятието „дете в риск“, както и факторите 

допринасящи за изпадане в тази категория. 

3.5.1.Фактори, определящи риска – семейни (нефункционални семейни 

структури, загуба, малтретиране), образователни (ниска степен на образова-

ние), социално-икономически (бедност), културни (екологични), политичес-

ки (война, терористични атаки). Критерии за идентифициране на деца в 

риск. 

3.6. Деца със специални образователни потребности.  
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Авторите на The Primary National Strategy категоризират и коментират пър-

вите кръга на приобщаващо образование илюстрирани в трите принципа – Цели 

на обучението; Стилове на преподаване и Достъпност.  

3.7.Особености в работата с деца и ученици с изявени дарби.  

Работна дефиниция за "надарен", приета в световен мащаб в образовател-

ните и психологически кръгове е, че "надареният" ученик показва изключителна 

способност в една област или в повече. 

 

ДИСКУСИЯ ПО ТРЕТА ГЛАВА 

Междуличностното общуване е взаимодействие колкото персонално, тол-

кова и социално. Липсата му може да доведе до сериозни отклонения в емоцио-

налното, социалното и ментално развитие на детето, а от там и на възрастния чо-

век. 

Комуникативното поведение (вербално и невербално) има своята нацио-

нална специфика, която се дължи не само на разликите в средствата за общуване, 

но и на различията в механизма на техния избор, предпочитания и честота на из-

ползване в различни комуникативни ситуации. Този процес се ръководи от стро-

ги правила и норми, характерни за всеки народ и култура. 

 

ДИСКУСИЯ ПО ЧАСТ ПЪРВА 

Компонентът „интегрирано или приобщаващо” в концепцията за „интегри-

рано или приобщаващо образование” не се отнася единствено до училищната 

среда. Това е цялостен процес, който включва и т.нар. „рехабилитация основана 

върху общността”, което означава: Включване на децата със специални нужди в 

общи дейности, вътре и вън от училището, с останалите деца; включване на ре-

сурсите на общността (според Декларацията от Саламанка масовите училища 

трябва да приемат всички деца със специални образователни потребности). 
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ЧАСТ ВТОРА 

НАУЧНО-ТЕОРЕТИЧНИ ОСНОВИ НА ПРОЦЕСА СОЦИАЛИЗАЦИЯ. 

„ОБРАЗОВАНИЕ от А до #“ ИЛИ ИНОВАТИВНОТО 

ОБРАЗОВАНИЕ В ПРЕДУЧИЛИЩНА И НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ 

 

ПЪРВА ГЛАВА 

НАУЧНО-ТЕОРЕТИЧНИ ОСНОВИ НА ПРОЦЕСА СОЦИАЛИЗАЦИЯ. 

§1. Социализацията на личността като социална конструкция на 

акултурацията. 

Социализацията е процес на адаптация на личността към социалната и 

природна среда, реализиращ се чрез интеракцията, контактното и опосредствено 

общуване между отделните индивиди, между общностите и обществото. 

1.1. Парадигми на понятието социализация. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фиг. 20. Процеси, съставящи социализацията (по Мудрик, А., 2000). 

 

1.2. Конструкти на механизмите, опосредстващи процеса социализа-

ция. 

Механизмите на социализацията са начините, способите и средствата, чрез 
които човек усвоява социалния опит и ценности. 

1.3. Базови фактори на социализацията. 

Изграждането на човешката личност е сложен и продължителен процес на 

съчетаване действието на социални и биологични фактори и компоненти. 

1.4. Характеристика на социализацията в предучилищна възраст. 

Този възрастов период е най-ранния стадий на приобщаване на детето към 
обкръжаващата го социална среда. 

1.4.1. Специфика на социализацията в предучилищна възраст. 

Социализацията в предучилищна възраст може да се разглежда, като про-
цес и резултат на усвояване на индивидуален социален опит. Тази емпиричност в 
последствие активно се възпроизвежда и мултиплицира.  
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1.4.2. Фактори, детерминиращи процеса на социализация при 6 – 7-
годишните деца. 

Характерно за предучилищното възпитание у нас е единството на възпита-
телното въздействие на всички фактори. Семейството, детското заведение, учи-
лището и цялата общност и общественост имат свое място в единния процес на 
възпитание, обучение и развитие. 

 

 

 

 

 

 

 
Фиг. 21. Фактори, пряко детерминиращи процеса социализацията на 6 – 7-

годишните деца. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Фиг. 22. Влияние на подготвителната група/клас като фактор за социали-

зацията на 6 – 7-годишните деца. 

 

ДИСКУСИЯ ПО ПЪРВА ГЛАВА 

Проблемът за социализацията датира от повече от век и половина, но въп-
реки промените в обществото процесът винаги се приема като своеобразен начин 
на „вписване” на човек в социума и привеждане в относително стабилно съответ-
ствие на личните му очаквания с изискванията на обществената среда. Отчитай-
ки, че първите седем години са особено важни за това „вписване“, с настоящия 
научен труд, се надгражда проучването по темата. 

Разработеният педагогически модел за обогатяване социалната компетен-
тност на 6 – 7-годишните деца и неговата апробация отчита актуалността и влия-
нието на описаните вече фактори, и прави опит за подобряване тяхното въздейс-
твие върху социалното развитие на децата една година преди постъпването им в 
училище. 

 

Семейство 

Средства за масова  
комуникация, Интернет  

Подготвителна 
 група/клас за 

 училище 

6-7-
годишно-

то  
дете 
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ВТОРА ГЛАВА 

МЕХАНИЗМИ НА СОЦИАЛНАТА КОМПЕТЕНТНОСТ 

НА 6 – 7-ГОДИШНИТЕ ДЕЦА ПРИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО 

 НА РАЗЛИЧНИ ФАКТОРИ И АГЕНТИ 

 

§2. Дефинитивна характеристика на понятията „компетентност“ 

и „социална компетентност”. 

В настоящия научен труд под социална компетентност се разбира времен-

но установена стройно изградена система от когнитивни представи и поведен-

чески умения, които се проявяват в модели на поведение при реализиране на 

междуличностни взаимоотношения в социума.  

2.1. Ретроспекция на периодичен печат в България и чужбина, разг-

леждащ проблема за социалната компетентност на децата в предучилищна 

възраст 

Направеният контент-анализ дава основание да се заключи, че в разгледа-

ните публикации социалната компетентност на децата от предучилищна възраст 

обикновено не се разглежда като цялостен феномен. Отделните автори се спират 

на различни аспекти, които я съставят. Настоящият научен труд отчита позиции-

те и становищата на видните педагози и прави опит да обхване феномена социал-

на компетентност в неговата цялост. 

2.2. Институционално целеполагане на подготвителната за училище 

група/клас, като среда формираща социалната компетентност на 6 – 7-

годишните деца. 

Тази микросреда (групата, класа) само условно може да се разглежда самос-

тоятелно, защото всички микросреди са взаимосвързано, те не са самоизолирани 

една от друга. Например, ако едно дете не се чувства добре в семейството или в 

друга микросреда, то ще даде отражение и в разглежданата, а това на свой ред 

влияе върху социализацията. 

2.3. Импактност на въздействието на интеркултурното взаимодейст-

вие, чрез вербална комуникация, върху социалното развитие на 6 – 7-

годишните деца. 

Цялостното развитие, приобщаване и социализация на детето към заоби-

калящия го свят се реализира чрез езиковата комуникация, като връзка към, на и 

със средата в която то расте и се развива. Липсата на разбиране, на взаимодейст-

вие поставя лицето в ситуация на изолация, на дистанциране, а дори и на неприе-
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мане. Неслучайно една от причините за нереализирането и проблемите на интер-

културното взаимодействие е именно езиковата бариера. 

Чуждоезиковото обучение има следните три характеристики представени 

на Фиг. 23: социокултурен контекст (акултурация), развитие на лингвистичните 

процеси (езиково развитие) и развитие на познавателните процеси (когнитивно 

развитие) на детската личност. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фиг. 23. Характеристики на ефективно чуждоезиково усвояване. 

 

2.3.1. Стратегия на образованието. Ситуационна осведоменост. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фиг. 25. Кръгове за съдействие (по Division of Communication, UNICEF, 2015) 

 

Ситуационната осведоменост е „мета-когнитивно ангажиране“, направля-

ващо действията на индивида от един момент до следващия.  Тоест, ако или кога-

то преподавателят знае и има налице повече предходна информация за ученика, 

                                                 
 Акултурация – да приема и разбира чужда култура. 

Познавателно 
 развитие  
на детето 

 

Езиково 
развитие  
на детето 

 

Социокултурна 
среда 

(акултурация) 

Чуждо  
езиково  

обучение на 
детето 
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като културна, религиозна, общностна и т. н. принадлежност и много друга ин-

формация, най-малкото ще знае как да подреди чиновете, разположението на де-

цата в класната стая. Ще направи екипите на принципа на признак близост плюс 

приобщаване на другарче от маргинализирани групи. Ще разпредели, подреди, 

взаимно-разбираща се и подпомагаща работната среда за всяко едно дете от кла-

са, в зависимост от личните му потребности и насоки. 

 

ДИСКУСИЯ ПО ВТОРА ГЛАВА 

 

Социалната природа на хората и адекватната, ефективната им връзка с об-

щността и обществото определят личността, отделят я от индивида, който е уни-

кален и единствен сам по себе си. Личността визира социума, средата, в която се е 

родил, расте и се развива човек. Социалната компетентност е съвкупност от уме-

ния за общуване и изграждане на ефективни социални взаимодействия и връзки. 

Адекватната, пълноценна и ефективна вербална комуникация съдържа им-

пактност на въздействието на интеркултурното взаимодействие, върху социал-

ното развитие на 6 – 7-годишните деца. Чрез нея децата няма да се чувстват изо-

лирани, отпаднали, маргинализирани, няма да са „Мълчаливите от последния 

чин“. Езиковата бариера е токсичен стрес, който е напълно възможно да се задъл-

бочи в по-горна до зряла възраст. 

Чрез Стратегия на образованието и Ситуационна осведоменост се прави та-

ка да се каже един вид препратка към Третата глава на Втората част, в която се 

разглежда моментното състояние на образователно-възпитателния процес, в 

който се намираме не само в България, но и в целия свят. Чрез ситуационната ос-

ведоменост учителят да може да оцени напредъка и развитието на дете-

то/ученика, защото понякога, за някои деца и ученици, „личният връх“ се извър-

вява с години, не с часове и дни, а с години. Забързаното ежедневие, динамиката 

на развитие на високите технологии и световната пандемия налагат нов ракурс 

на стратегията за образование още от ранна детска възраст, до предучилищна и 

начална училищна. 
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ТРЕТА ГЛАВА 

„ОБРАЗОВАНИЕ от А до #“. ИНОВАТИВНОТО ОБРАЗОВАНИЕ  

В ПРЕДУЧИЛИЩНА И НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ. 

ОБРАЗОВАНИЕТО СЛЕД COVID 19 

 

§3. „Образование от А до #“. 

Избухването на пандемията от Covid-19 и произтичащата от това криза 

представляват сериозна извънредна ситуация, засягаща всички равнища на об-

ществото. Констатира се факта, че от Втората световна война насам световната 

общност не се е изправяла пред подобна драматична кризисна ситуация от гледна 

точка на здравето, човешкото, социалното, психологическото и икономическото 

въздействие. 

3.1. Иновативно образование – подходи, процеси, стратегия 

В новото време безспорно са необходими нови, иновативни методи, подхо-
ди, процеси, стратегии и т.н. за обучение, възпитание и развитие, за да могат да 
обслужат новите потребности в положение на пандемия, и разбира се, след нея, 
защото освен, че трябва човечеството да се научи да живее с нея, трябва и да 
адаптира или промени съществуващите такива. Разгледани са моделите: Семейно 
ориентиран подход. Моделът на системната интервенция. Модел на овластяване 
на семейството. Модел на положителната интервенция. Coaching Process. coaching 
методи. Моделът GROW. Моделът ACHIEVE. Когнитивно-поведенческият коучинг 
ABCDE модела, Диверсификация  и други.  

3.2. Образованието в световен мащаб, след COVID 19, относно 

преодоляване на факторите касаещи социално изключване. 

Пандемията усили факторите за социално изключване, част от които са: 

ниските доходи, безработицата, лошото здравословно състояние, социалния ка-

питал, жилищата, местните мрежи (подкрепа в квартала, транспорт и т.н.), общ-

ности и образование. Планиране в условия на несигурност. 

Фиг. 32. Принципите на планиране в условията на несигурност 
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Фиг. 33. Четири стъпки в планирането на училищно, местно и национално равни-
ще (по „Изграждане на устойчиви образователни системи след…“). 

 

Обстойно са разгледани следните области: 

3.2.1. Област 1: Достъп. Съображения за осигуряване на достъп до обра-

зованието на всички деца и ученици.  

3.2.2. Област 2: Обучение. Съображения за гарантиране, че всички деца 

и ученици са обхванати в образованието. 

3.3.3. Област 3: Благополучие. Съображения за осигуряване на благо-

получието на децата, учениците, родителите и училищния състав. 

3.3.4. Област 4: Безопасни училища. Съображения за безопасни учили-

ща. 

§4. Експериментален модел за развитие социалната компетентност на 

6 – 7-годишните деца. 

След въвеждането на подготвителната група като задължителна за всички 

деца в България, а от учебната 2023/2024 и за 4-годишните деца, възниква необ-

ходимост от прилагането на модели, стимулиращи процеса социализация, особе-

но една година преди те да приемат новата социална роля – „ролята на ученик”. 

 

ДИСКУСИЯ ПО ВТОРА ГЛАВА 

ТАЗИ ГЛАВА В МОМЕНТА ИСТОРИЧЕСКИ СЕ ПИШЕ, ЗАПОЧНА ЗА БЪЛГАРИЯ ОТ 

МЕСЕЦ МАРТ 2020, ВСЕ ОЩЕ ТЕЧЕ И НЕ Е ФИНАЛИЗИРАНА?! 

През месец юли 2020 година се проведе конференция под надслов "Образо-

вание от А до #. Иновативното училище". Подчертано бе следното: „Кризата с 

COVID-19 стана повод да се срещнем с първите видими резултати от огромните 

инвестиции за ускоряване на технологичната помощ в образованието през пос-

ледните 20 години.“ Необходимостта от адекватно онлайн образование в услови-



31 

 

ята на изолация се оказва приоритет. Новата реалност в образователно-

възпитателния процес с всички плюсове, минуси налага изисквания към система-

та и към всички заинтересовани страни, не само работещите в нея, да се намери 

начин „…да заработи като добре смазана машина.“. Настоящата научна разработка 

разглежда тематика с ясната визия, че процесите в момента текат, те се развиват, 

не са завършени. 

Пред образованието на всички нива стоят следните въпроси: 1) Предизви-

кателствата (вследствие на пандемията) в България, в ЕС, в световен мащаб. 2) 

Как да се преодолеят тези предизвикателства, проблеми и последици, предимно 

от негативен аспект и 3) Какви, колко и как да се разпределят инвестициите в об-

разованието.  

 

ДИСКУСИЯ ПО ВТОРА ЧАСТ  

Анализирането на научните постановки, разглеждащи тематиката на про-

цеса на социализация, дават възможност да се проследи процеса, от една страна и 

от друга, да се видят неговите проекции в бъдещето, перспективите му. Социали-

зацията на личността е разгледана през призмата на социалната конструкция 

акултурация. В днешно време „Светът е едно голямо село“, в което адаптацията, 

приспособимостта и социализацията са от фундаментална значимост за личност-

та от XXI век. Личност, която трябва да може, да има знанията, уменията, компе-

тенциите, за да преодолее предизвикателствата. 

Образователни технологии (EdTech): Новото време наложи дейности, инст-

рументи и решения, необходими за поддържане на контакта между учениците, 

учителите, училищата и родителите, да се изгради системи за дистанционно обу-

чение и обучение онлайн и да се разработи цифрова учебна среда за учениците и 

учителите. Целта е да се премине от преподаване от разстояние като извънредна 

мярка към поструктуриран подход за дистанционно обучение, включително обу-

чение онлайн. 

Педагогика: Споделяне на добри национални и световни практики относно 

дейности и продукти, свързани с подкрепата за преподаването, ученето и благо-

получието, включително професионално развитие на учителите и преподавате-

лите. Промени във връзка с учебните планове и оценяването, разработване на 

учебни материали, приобщаваща педагогика и модел на планиране, изпълнение и 

оценка на обучението при различни условия (класна стая, дистанционно обуче-

ние, занимания след учебните часове и т.н.). 
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ЧАСТ ТРЕТА 

ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИ И РЕЗУЛТАТИВНИ 

ПАРАМЕТРИ НА ЕКСПЕРИМЕНТАЛНОТО ИЗСЛЕДВАНЕ  

 

ПЪРВА ГЛАВА 

ДИЗАЙН НА ЕКСПЕРИМЕНТАЛНОТО ИЗСЛЕДВАНЕ 

 

1. Методология на експерименталния модел. 

Експерименталният модел цели да формира, разшири и обогати социал-

ната компетентност, чрез приобщаващото образование, на 6 – 7-годишните деца, 

посещаващи подготвителна група с полудневна, целодневна или седмична орга-

низация, на общинските или частни детски заведения.  

На проверка се поставя следната хипотеза: реализирането на разработе-

ния експериментален приобщаващо образователен модел за развитие на социал-

ната компетентност, основан на интеркултурни технологии на взаимодействие в 

предучилищното детство, влияе положително върху поведенческите механизми 

при различни социокултурни условия на функциониране на образователната ин-

ституция.  

Във връзка с поставената цел разработеният модел реализира следните 

задачи: 

1. Разширяване и обогатяване когнитивните представи на 6 – 7-годишните 

деца за заобикалящия ги социален и природен свят. 

2. Подобряване на поведенческите умения на 6 – 7-годишните деца за 

ефективно действие и/или взаимодействие в разнообразни ежедневно срещащи 

се социални ситуации.  

1.1. Съдържателна характеристика на експерименталния модел за оп-

тимално развитие на социалната компетентност на 6 – 7-годишните деца. 

Разработеният модел за оптимално развитие на социалната компетентност на 6 – 

7-годишните деца се осъществява на две нива – А (познавателно) и Б (поведен-

ческо) експонирани на Фиг. 34 – Модел за обогатяване социалната компетентност 

на 6 – 7-годишните деца. Между двете нива съществува спираловидна зависимост 

във вертикално и хоризонтално структуриране на дидактическите ú компоненти. 

Вътрешно предметните действия в нивата се обуславят от основната цел и задачи 

на експерименталния модел. При това целта на ниво Б е предопределена от пред-
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ходното ниво А и е свързана с достигането на крайната цел – обогатяване социал-

ната компетентност на 6 – 7-годишните деца. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Фиг. 34. Модел за обогатяване социалната компетентност 
 на 6 – 7-годишните деца 

 

Включените в модела дидактични упражнения и игрово-познавателни си-

туации има два етапа: първият е на български език, вторият – на английски. Не-

съмнено използването на чужд език за разширяване и обогатяване на социалните 

познания и умения на 6 – 7-годишните деца съдейства за формиране на толеран-

тно отношение към другите страни и народи. 

1.2. Организация и методика на експерименталното изследване. 

1.2.1. Цел, задачи, обект и предмет на експерименталното изследване. 

Проведеното експериментално изследване цели да провери до колко и в 

каква степента разработеният и апробиран приобщаващо – образователен  модел 

може да съдейства за обогатяване на социалната компетентност на 6 – 7-годишни 
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деца, посещаващи подготвителна група с полудневна, целодневна или седмична 

организация. 

Съобразно формулираната цел експерименталното изследване трябва да 

реализира следните задачи:  

1. Да се разработи инструментариум за диагностика на социалната компе-

тентност на 6 – 7-годишните деца. 

2. Да се диагностицира социалната компетентност на 6 – 7-годишни деца 

непосредствено преди започване на педагогическото взаимодействие в подготви-

телната група/клас. 

3. Да се приложи разработеният приобщаващо – образователен модел за 

обогатяване социалната компетентност на 6 – 7-годишните деца. 

4. Да се диагностицира социалната компетентност на 6 – 7-годишните деца 

непосредствено преди приключване на педагогическото взаимодействие в под-

готвителната група/клас. 

5. Да се обобщят и анализират резултатите от прилагането на разработе-

ния приобщаващо – образователен модел за оптимално развитие на социалната 

компетентност на 6 – 7-годишни деца, посещаващи подготвителна група/клас с 

полудневна, целодневна или седмична организация. 

Обект на експерименталното изследване е спецификата на приобщаващо – 

образователния модел, насочен към развитие на социалната комптентност в орга-

низацията и управлението на образователно-възпитателния процес.  

Предмет на изследване е ефективността на предложенния  модел, като ус-

ловие за развитие равнището на социална компетентност, чрез приобщаващото 

образование. 

1.2.1.1. Методи и етапи на експерименталното изследване. 

Поради сложността на социалната компетентност при 6 – 7-годишните де-

ца, апробирането на разработения интеркултурен експериментален приобщава-

що - образователен модел е предшествано от пилотно изследване. 

1.2.1.2. Пилотно (сондажно) изследване. 

Предварителното изследване има ориентировъчен характер с цел да се про-

учи нивото на социалните знания и умения на 6 – 7-годишни деца. Обхванати са 

деца от различни населени места в България, посещаващи задължителната под-

готвителна група/клас с полудневна, целодневна или седмична организация. 

Постигането на тази цел се реализира чрез следните задачи: 
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1. Разработване на инструментариум за диагностициране на социалните 
знания и умения на 6 – 7-годишните деца у нас. 

2. Извършване на диагностичната процедура в различни населени места и в 
различни типове подготвителни групи. 

3. Обобщаване и анализиране на получените резултати. 
Пилотното изследване е проведено в периода септември – май 2015 - 2016 г. 

с 22 детски учители, които са оценили 477 деца, посещаващи задължителната 
подготвителна група/клас с различна форма на организация (полудневна, целод-
невна или седмична), представени в Приложения. Обхванати са детски заведения 
и училища от 6 областни града, 6 малки града и 4 села. 

 
1.2.1.3. Констатиращ експеримент 
Констатиращият етап има за цел да установи какво е нивото на социалната 

компетентност на 6 – 7-годишните от контролните и експерименталните групи, 
непосредствено преди прилагането на експерименталния модел, целящ обогатя-
ване социалното развитие на децата. 

Постигането на тази цел се реализира чрез следните задачи: 
1. Разработване на инструментариум за диагностициране на социалните 

знания и умения на 6 – 7-годишните деца. 
2. Извършване на диагностичните процедури във всички контролни и екс-

периментални групи. 
3. Обобщаване и анализиране на получените резултати. 
Констатиращият етап е осъществен в периода 15 септември – 15 октомври 

2017 г. Обект на проучване са деца, посещаващи подготвителна група/клас. Изс-
ледването е проведено със задължителната подготвителна група/клас с различна 
организация (полудневна, целодневна или седмична), тъй като по време на фор-
миращия етап, разработеният експериментален модел се прилага и в трите вида 
подготвителни групи. 

Условно показателите за измерване социалната компетентност на 6 - 7-
годишните са групирани в три критерия: 

• Общуване с връстници и възрастни, подразделен на 2 познавателни и 4 
поведенчески показателя. 

• Ориентиране в предметната, здравословната и социалната среда, подраз-
делен на 5 познавателни и един поведенчески критерий. 

• Ориентиране в културни и национални ценности, подразделен на 2 поз-
навателни и 2 поведенчески критерия. 

 
1.2.1.4. Формиращ (обучаващ) експеримент 
Формиращият етап от педагогическия експеримент е осъществен в експе-

рименталните групи през периода октомври – май на учебната 2017/2018 и 
2018/2019 година. Етническият състав на обхванатите 6 – 7-годишни деца е, как-
то следва: 69,35% - българчета; 19,35% - ромчета; 8,06% - турчета; 3,24% - деца от 
смесени бракове (майка филипинка/баща българин; майка украинка/баща бъл-
гарин). 

Целта на формиращия експеримент е прилагане на практика на разрабо-
тения интеркултурен приобщаващо - образователен модел за развиване и непре-
къснато усъвършенстване на социалната компетентност на 6 – 7-годишните деца. 
Целта се постига чрез реализиране на следните задачи: 
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1. Изработване на календарен план за прилагане разработените дидактич-
ни упражнения и игрово-познавателни ситуации. 

2. Прилагане на дидактични упражнения и игрово-познавателни ситуации 
в четирите експериментални групи. 

 
1.2.1.5. Заключителен (контролен) експеримент. 
Заключителният етап от експеримента е осъществен през месец март на 

учебната 2019 – 2020 година (прекъснат с два-три месеца по-рано, поради панде-
мичната обстановка от COVID – 19, в световен мащаб). Реализира се по същата ек-
спериментална методика, която е използвана по време на констатиращия етап. 

Като обобщение може да се посочи, че: 
1. Представеният експериментален приобщаващо - образователен модел е 

разработен и осъществен в съответствие с целите и задачите на експериментал-
ното обучение, ориентирано към обогатяване социалната компетентност на 6 – 7-
годишните деца, чрез използването на роден (майчин) и чужд език. 

2. Познавателното съдържание, което се представя чрез различните рав-
нища на модела, е конструирано като интегрален комплекс от теоретични знания 
и практически умения, насочени към правилно ориентиране в социалната среда. 

3. Целта на експерименталния модел се постига чрез атрактивни игрови 
подходи, насърчаващи самостоятелното търсене на механизми за ориентиране и 
справяне в разнообразни социални ситуации. 

Умелото съчетаване на индивидуална и групова работа, спомага обогатя-
ването на социалната компетентност на 6 – 7-годишните деца. 

На Фиг. 35. са представени времевата последователност в етапите на експе-
римента. 

Фиг. 35. Схематичен модел на етапите на експеримента 

 

Аналитичната и статистичната обработка на резултатите от проведения 

експеримент е представена във втора глава от част трета на изследването. 
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ВТОРА ГЛАВА 

 

 АНАЛИЗ НА РЕЗУЛТАТИТЕ 

 ОТ ПРОВЕДЕНОТО ЕКСПЕРИМЕНТАЛНО ИЗСЛЕДВАНЕ 

 

2.1. Анализ на резултатите от проведеното пилотното изследване 

Резултатите от проведеното пилотно изследване са анализирани в зависи-

мост от местоживеенето на 6 – 7-годишните деца, тоест взет е предвид критерия 

„Големина на населено място“. Изследваните 22 подготвителни групи са групира-

ни по следния начин – подготвителна група на село, в малък град (с жители до 150 

хиляди), в голям град (с жители над 300 хиляди). Чрез така организирания анализ 

се открояват закономерностите в социалното развитие на бъдещите първоклас-

ници, съобразно особеностите на среда, в която живеят.  

Според резултатите половината от 6 – 7-годишните деца, които живеят на 

село, трудно диференцират поведенческите модели, съобразно различните общес-

твени места, останалите 50% срещат малки затруднения. По-добри са показате-

лите на децата, които посещават подготвителна група в град: 19,32% от децата, 

живеещи в малки градове, и 22,47% от живеещите в големи градове много добре 

успяват да диференцират модели на поведение, проявявани на разнообразни об-

ществени места.  

Изложените данни от проведеното пилотно изследване водят до следното 

обобщение: 6 – 7-годишните, които живеят в по-голямо населено място показват 

по-добри социални познания и умения, по-умело разпознават предметите и пра-

вилата, които направляват поведението им в разнообразни ежедневно срещащи 

се ситуации. Децата, живеещи на село, по-трудно се ориентират в заобикалящата 

ги социална среда и не случайно срещат по-големи затруднения, когато общуват с 

роднини, учители и връстници.  

2.2. Анализ на резултатите от експерименталното изследване. 

Направен е статистически и описателен анализ на получените данни от 

констатиращия и контролния етап. В отделен параграф е извършен анализ на 

когнитивните представи и поведенческите умения, чрез които се отчита социал-

ната компетентност на 6 – 7-годишните деца.  

2.2.1. Анализ на отчетените стойности за когнитивните представи от 

социалната компетентност на 6 – 7-годишните деца. 
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Забележка: Поради ограничеността всеки показател ще бъде представен, 

по-долу, с по един критерий. 

2.2.1.1. Резултати от средните стойности за показателя „Разпознаване 

на поведение, проявявано на различни обществени места”. 

Статистически резултати на Контролната и Експериментална групи по 

показател „Разпознаване на поведение, проявено на различни обществени места“: 

 

Диаграма 1. Средните стойности за показателя „Разпознаване на поведение,  
проявявано на различни обществени места” 

 

Таблица 25. Резултати от дисперсионния анализ. 

 

Фактори F(1,112) p 

група (E-K) 7.496 0.000 

период 582.437 0.000 

период*група 67.437 0.000 

  

Таблица 26. Резултати от Post-Hoc анализа 

Нива за сравнение  {1} {2} {3} {4} 

{1} контролна септември 2017  0.000 0.996 0.000 

{2} контролна май 2018 0.000  0.000 0.001 

{3} експериментална септември 2017 0.996 0.000  0.000 

{4} експериментална май 2018 0.000 0.001 0.000  

Забелязва се повишение и в двата типа групи (експериментални и конт-

ролни), при експерименталните групи е съществено по-високо. 
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2.2.2. Анализ на отчетените стойности за поведенческите умения от 

социалната компетентност на 6 – 7-годишните деца . 

Статистически резултати на Контролната и Експериментална групи по 

показател „Удовлетвореност на детето от положението му в семейна среда“: 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

Диаграма 10. Средни стойности за показателя „Удовлетвореност на детето от 
положението му в семейната среда” 

 

Таблица 43. Резултати от дисперсионния анализ 

Фактори F(1,112) p 

група (E-K) 10.208 0.002 

период 33.182 0.000 

период*група 65.435 0.000 

 

Таблица 44. Резултати от Post-Hoc анализа 

Нива за сравнение  {1} {2} {3} {4} 

{1} контролна септември 2017  0.117 0.776 0.000 

{2} контролна май 2018 0.117  0.256 0.000 

{3} експериментална септември 2017 0.776 0.256  0.000 

{4} експериментална май 2018 0.000 0.000 0.000  

 

Резултатите от Post-Hoc анализа представляват сравнение между отделни-
те нива на двата фактора: контролна/експериментална група. Установява се, че 
разликата между постиженията на експерименталната и контролната група е 
незначима само по време на констатиращото измерване. 
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2.2.3. Анализ на отчетените стойности по критерий „Общуване с връст-

ници и възрастни”. 

Наред с общуването с роднини и учители, предложената методика отделя 

специално внимание на общуването на 6 – 7-годишните с връстниците им от под-

готвителната група. Връстниците имат важна роля в живота на децата. Голяма 

част от тях се стремят към общуване с другарчетата си, получавайки удовлетво-

реност, опитвайки се да се присъединят към дейността на другите деца. Чрез со-

циометричен тест, приложен в два варианта (таен и явен избор) се определя ста-

туса на децата в подготвителната група. Констатиращото изследване, предста-

вено в Таблица 58, установява, че около 43% от децата са в групата на т.нар. 

аутсайдери (с 0 или 1 явен или таен избор). Освен това получените данни показ-

ват, че е сравнително малък процента на регистрираните взаимни явни и тайни 

симпатии. Установява се нисък процент на децата, които правилно преценяват 

кой би ги поканил на рождения си ден. 

 
Таблица 58. Резултати (в проценти), отразяващи способността на 6 – 7-

годишните, включени в експерименталните групи, да общуват с връстниците си 
от подготвителната група 

 
№ 

 
Айтем 

 
Резултат 

Констатиращ етап  
 

Контролен етап 

ЦДГ - 
град 

ЦДГ - 
село 

ППГ СДГ ЦДГ - 
град 

ЦДГ - 
село 

ППГ СДГ 

1 

 
Явно получени 
избори 
 

0 или 1 
 

36,36 50 44,44 40 9,09 8,33 16,60 10 

2 или 
повече 

 
63,63 50 55,56 60 90,91 91,67 83,33 90 

2 

 
Явни взаимни 

симпатии 

0 
 

22,72 41,66 50 60 22,72 0 11,11 30 

1 
 

68,18 50 50 40 54,54 58,33 61,11 40 

2 
 

9,09 8,33 0 0 22,72 41,66 27,78 30 

3 

Тайно получени 
избори 
 

0 или 1 
 

59,09 66,67 55,56 70 22,72 16,67 11,11 20 

2 или 
повече 

 
40,90 33,33 44,44 30 77,25 83,33 61,11 80 

4 

Тайни взаимни 
симпатии 

0 
 

66,63 66,67 50 70 40,90 8,33 11,11 40 

1 
 

36,36 33,33 44,44 30 40,90 58,33 55,56 50 

2 
 

0 0 5,55 0 18,18 33,33 33,33 10 

5 

Правилни пред-
положения, от-
носно кой би го 
поканил на рож-
дение си ден  

0 
 

68,18 58,33 83,33 90 36,36 8,33 22,22 30 

1 
 

31,81 33,33 11,11 10 50 58,33 66,67 60 

2 
 

0 8,33 5,56 0 13,63 33,33 11,11 10 
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След прилагане на разработената система от упражнения и игрово-

познавателни ситуации, контролният етап отчита подобряване умението на бъ-

дещите първокласници да общуват с връстниците си от подготвителната група. 

Увеличават се децата, които получават повече от един явен (около 89%) и таен 

избор (около 75%). Все по-често изборите на 6 – 7-годишните стават реципрочни 

– около 53% от децата са с по един явен взаимен избор; около 30% са с по два яв-

ни взаимни избора; около 51% са с по един таен взаимен избор; 23,71% с по два 

тайни взаимни избора. Подобрява се самооценката на децата, в следствие на кое-

то по-добре успяват да предположат кой ще ги покани на рождения си ден (около 

59% правят по едно правилно предположение, а около 29% по две).  

Проведената експериментална работа дава основание да се твърде, че за-

ниманията по чужд език повишават статуса на бъдещите първокласници. Забе-

лязва се права пропорционалност между повишаването на социален статус на ня-

кой деца и усъвършенстване способността им да общуват с връстниците си на 

чужд език, по време на прилаганите дидактични упражнения и игрово-

познавателни ситуации.  

2.2.4. Анализ на отчетените стойности по критерий „Ориентиране в 

предметната, здравословната и социалната среда”. 

Резултатите от проведените диагностични процедури по време на конста-

тиращия и контролния етап показват следните зависимости:  

1. Забелязва се повишение и в двата типа групи (експериментални и конт-

ролни), при което при експерименталните групи е съществено по-високо. 

2. Резултатите от самия дисперсионен анализ показват статистическа зна-

чимост на съответните ефекти. Всички ефекти са статистически значими. Ефек-

тът на взаимодействието е индикатор за наличието на положителен резултат от 

прилаганата методика. 

3. Резултатите от Post-Hoc анализа представляват сравнение между отдел-

ните нива на двата фактора: контролна/ експериментална група. Установява се, 

че разликата между постиженията на експерименталната и контролната група е 

незначима само по време на констатиращото измерване.  

2.2.5. Анализ на отчетените стойности по критерия „Ориентиране в 

културни и национални ценности” 

Отчетените данни дават основание да се твърди, че включването на чужд 

език в апробираните дидактически упражнения и игрово-познавателни ситуации, 

стимулира проявата на хуманно отношение между децата.  
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Обобщавайки изложените резултати, свързани със способността на бъде-

щите първокласници да се включват в подготовката за посрещането на най-

популярните български празници и обичаи и да проявяват хуманно отношение 

към връстниците си, може да се посочи, че предложеният модел за оптимално 

развитие социалната компетентност на 6 – 7-годишните има положително влия-

ние върху децата, включени в експерименталните групи. Отчетена е статистичес-

ки значима разлика между данните, получени по време на констатиращото и кон-

тролното измерване в експерименталните групи.  

Направеният статистически и сравнителен анализ на данните получени от 

констатиращото и контролното измерване на показателите по критерия „Ориен-

тиране в културни и национални ценности”, дава основание да се заключи, че 

предложеният експериментален модел има положителен статистически значим 

ефект върху включените в експерименталната работа 6 – 7-годишни деца. 

2.2.6. Анализ на когнитивните представи и поведенческите умения от 

социалната компетентност на 6 – 7-годишните деца. 

С цел улесняване анализа на получените данни по време на констатиращия 

и контролния етап от експерименталното изследване в настоящия дисертацио-

нен труд социалната компетентност на 6 – 7-годишните деца условно се разделя 

на когнитивни представи и поведенчески умения.  

Таблица 64. Факторни тегла за фактора „Когнитивни представи” 

Индикатори Тегла 

КА 1 0.831809 

КА 2 0.847792 

КА 3 0.926186 

КА 4 0.923841 

КА 5 0.927038 

КА 6 0.844852 

КА 7 0.607148 

КА 8 0.892536 

КА 9 0.822034 

Моделът с един фактор обяснява около 73% от общата вариация, което 

представлява много добър факторен резултат. 
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Резултатите от сравнителния анализ върху този единствен фактор са отра-

зени на Диаграма 16. 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

Диаграма 16. Средни стойности за фактора „Когнитивни представи” 

 

Диаграмата показва повишаване на постиженията и в двете групи, при кое-

то повишението при експерименталната група е съществено по-високо. Таблица 

65 съдържа резултатите от самия дисперсионен анализ, показвайки статистичес-

ката значимост на съответните ефекти.  

Всичките ефекти са статистически значими. За ефекта на взаимодействие 

имаме [F(1,112)=233.138; p=0.000], което се явява индикатор за наличие на поло-

жителен резултат от прилаганата методика.  

 

Таблица 65. Резултати от дисперсионния анализ 

Фактори F(1,112) p 

група (E-K) 14.547 0.000 

период 1170.390 0.000 

период*група 233.138 0.000 

  

Таблица 66 съдържа резултатите от Post-Hoc анализа на сравнение между 

отделните нива на двата фактора. Разликата между постиженията на експери-

менталната и контролната група от входното измерване е незначима [p=0.932].  
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Таблица 66. Резултати от Post-Hoc анализа  

Нива за сравнение  {1} {2} {3} {4} 

{1} контролна септември 2017  0.000 0.932 0.000 

{2} контролна май 2018 0.000  0.000 0.000 

{3} експериментална септември 2017 0.932 0.000  0.000 

{4} експериментална май 2018 0.000 0.000 0.000  

 

Таблица 70. Факторни тегла за фактора „Поведенчески умения” 

Индикатори Тегла 

ПА 1 0.658196 

ПА 2 0.512512 

ПА 3 0.846209 

ПА 4 0.817892 

ПА 5 0.825215 

ПА 6 0.836996 

ПА 7 0.825527 

 

Моделът с един фактор обяснява около 58% от общата вариация, което 

представлява много добър факторен резултат. 

Сравнителният анализ върху този единствен фактор е отразен на Диаграма 

20. Диаграмата показва повишаване на постиженията и в двете групи, при което 

повишението при експерименталната група е съществено по-високо. Таблица 71 

съдържа резултатите от самия дисперсионен анализ, показвайки статистическата 

значимост на съответните ефекти.  
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Диаграма 20. Средни стойности за фактора „Поведенчески умения” 

 

Таблица 71. Резултати от дисперсионния анализ 

Фактори F(1,112) p 

група (E-K) 21.294 0.000 

период 684.523 0.000 

период*група 257.753 0.000 

  

Всичките ефекти са статистически значими. За ефекта на взаимодействие имаме 

[F(1,112)=257.753; p=0.000], което се явява индикатор за наличие на положителен резул-

тат от прилаганата методика.  

Таблица 72 съдържа резултатите от Post-Hoc анализа на сравнение между отдел-

ните нива на двата фактора. Разликата между постиженията на експерименталната и 

контролната група на входното измерване е незначима [p=0.950], а другите разлики са 

значими.  

 

Таблица 72. Резултати от Post-Hoc анализа 

Нива за сравнение  {1} {2} {3} {4} 

{1} контролна септември 2017  0.000 0.950 0.000 

{2} контролна май 2018 0.000  0.009 0.000 

{3} експериментална септември 2017 0.950 0.009  0.000 

{4} експериментална май 2018 0.000 0.000 0.000  

 

Извършените двуфакторен и трифакторен дисперсионен анализ отразява, 

че апробираният модел за оптимално развитие на социалната компетентност на 6 

– 7-годишните деца успешно се прилага и в трите типа подготвителни групи – 

целодневна, полудневна и седмична, в които децата се подготвят за училище. Ос-

вен това моделът представя висока ефективност при децата, които живеят в град 

и при тези, които са на село. Получените данни дават основание да се твърди, че е 

безспорна надеждността на прилаганата методика при момичетата и при момче-

тата, тъй като не се отчита статистически значима разлика в постиженията на 

децата, независимо от тяхната полова принадлежност.  
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2.3. Анализ на резултатите от проведеното социометрично изследване. 

Статистически резултати на Контролната и Експериментална групи по по-

казател „Място на детето сред връстниците му от подготвителната група. Социо-

метрични показатели – обща скала.“: 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Диаграма 30. Средна стойност за показателя „Място на детето сред връстни-
ците му от подготвителната група” според фактора  

„Тип подготвителна група” 

 

Таблица 89. Резултати от дисперсионния анализ,  
с включен и факторът „Тип населено място” 

фактори F(1,110) p 

група(E-K) 4.169 0.044 

тип НМ 1.675 0.198 

(E-K)*(тип НМ) 0.056 0.813 

време 79.197 0.000 

време*(E-K) 13.500 0.000 

време*(тип НМ) 2.693 0.104 

време*(E-K)*(тип НМ) 0.978 0.325 

Дисперсионният анализ показва, че апробираният модел за оптимално раз-

витие на социалната компетентност на 6 – 7-годишните деца успешно се прилага 

и в трите типа подготвителни групи – целодневна, полудневна и седмична. 

2.4. Анализ на надеждността на разработените поведенчески скали. 

Изведени и представени са, по всичките показатели и корелационни вели-
чини чрез статистическа единица Алфа на Кронбах. Използвана за измерване на 
надеждността на вътрешната съгласуваност на психометричните инструменти.  
изведоха стойности, които статистически онагледяват промените в образовател-
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но – възпитателния процес. Чрез статистическия анализ се проследи приложи-
мостта на технологията и мултиплициращия ефект на нейните компоненти.  

Статистическата обработка на емпиричните данни очерта и отчете не само 
положителна промяна в мотивация и активност на процеса на социализация чрез 
приобщаващо образование при 6-7-годишните деца, но и реални процесуални из-
менения при промяна на елементи от възпитателната среда.  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ИЗВОДИ 
 

В резултат на проведеното теоретично и емпирично изследване са напра-
вени следните по-важни изводи: 

1. Специализираната литература по въпроса за социализацията и социал-
ната компетентност на 6 – 7-годишните деца и по-специално чрез приобщаващо-
то образование, е значима и разнообразна, но се оказва недостатъчна за разреша-
ване на протичащите съвременни противоречия. Извършеният теоретичен ана-
лиз дава основание да се заключи, че социализацията е процес на усвояване начи-
на на живот на обществото или социалната група, към която принадлежи човек, 
процес на възприемане и адаптация към определени социални норми, ценности и 
роли, които са в интензивно изменение в демократизиращото се общество и гло-
бализиращия се свят, поради което се затруднява интегрирането на детето в съ-
ществуващата система от обществени отношения. Приобщаващото образование е 
концепцията за социализация на всички деца, независимо дали са с дефицити, не 
владеещи български език, надарени и т.н. 

2. Теориите за социализацията и механизмите, които я определят, дават 
основание да се обобщи, че основните механизми за социализацията, които в про-
цеса на социалното съзряване в една или друга степен се „ползват” от всеки инди-
вид съобразно психическата му същност, са: подражание, увличане („заразяване”), 
убеждение, идентификация, внушение, уподобяване, адаптация, ръководство, ли-
дерство, мода, пример, заимстване, учене и други, които подлежат на обновление, 
зависят не само от етапа на социализация, но и от спецификацията на интеркул-
турните взаимодействия, тъй като съвременния човек може да общува и да защи-
тава интересите си, ако владее чужди езици с международна популярност и при-
ложение. Преимущественото използване на един или друг механизъм за социали-
зация, освен от индивидуалните психофизиологични особености на личността, 
зависи и от: етапа на социализацията; микро - и макросредата; социокултурните 
условия и приобщаващата среда на общността, обществото. 

3. Социализацията протича под влиянието на много фактори. Многообра-
зието им не означава, че се заличава спецификата на функциите им. Имайки пред-
вид от възрастовите особености на децата, семейството, подготвителната за 
училище група, връстниците и средствата за масова комуникация се очертават 
като фактори с първостепенно значение, които своевременно трябва да ориенти-
рат социалното развитие на 6 – 7-годишните към усвояване на езиков опит по 
роден и чужд език с международна утвърденост. 

4. В предучилищна възраст разширяването и систематизирането на соци-
алния опит, се осъществява чрез: първо – включване в разнообразни дейности, 
посредством които децата усвояват обширен запас от социална информация, уме-
ния и навици; второ – общуване с хора от различни възрасти, в рамките на соци-
ални групи и култури, чрез което пред децата се повишават изискванията за ов-
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ладяване и поддържане на умения да ползват социални символи, правила, цен-
ности и основни езикови формули; трето – изпълнение на различни социални 
роли, чрез които се овладяват различни модели на поведение и начини за себеи-
зява и себезащита. 

5. Социалната компетентност като част от понятието компетентност се 
определя като съвкупност от умения, позволяващи на човека да взаимодейства с 
останалите индивиди. Тя се изразява чрез социалната преценка, емпатията и ре-
пертоара от поведенческите модели за общуване, които човек проявява в ежедне-
вието си. Въз основа на направените дисперсионен анализ на променящи се изме-
нения и факторен анализ се оказа, че апробираните модели за общуване са ефек-
тивни.  

6. Направеният контент анализ, на български и чуждестранни публикации 
преди разработване на апробирания интеркултурен теоретико-експериментален 
модел, дава основание да се заключи, че в обхванатите разработки социалната 
компетентност на децата от предучилищна възраст не се разглежда цялостно. 
Отделните ú аспекти са засегнати в следното съотношение: 37% от обхванатите 
статии обръщат внимание на особеностите на общуването на децата от предучи-
лищна възраст в домашни условия; 13% - разглеждат света на Аз-а; също толкова 
обхващат общуването с връстници; 7% - комуникацията дете – учител; 7% - ори-
ентирането в празници и обичаи; 3% - ориентирането в здравословната среда; 1% 
- безопасността на движението; 0,6% - ориентирането в предметната среда; 18,4% 
- други. Липсват публикации, които да изследват взаимовръзката между социал-
ното развитие на 6 – 7-годишните и тяхното чуждоезиково обучение.  

7. Разработеният експериментален модел е не само опит за обогатяване на 
възпитателния процес в подготвителната за училище група. Той излиза извън 
рамките на традиционната възпитателно-образователна практика в детската 
градина, предлагайки интеркултурен подход на педагогическо взаимодействие. 
Апробираната система от педагогически дейности интегрира образователно съ-
държание от различни направления, обогатявайки социалната компетентност на 
6 – 7-годишните деца. Предложената система отчита непрекъснатостта на възпи-
тателния и образователния процес и го обогатява с похвати за обучение по роден 
и чужд език.  

8. Обоснована и подчертана е необходимостта децата да се възпитават и 
обучават в положителна атмосфера на гарантиране детските потребности, с оси-
гуряване на възможности за свободен детски избор на дейности за творческа са-
моизява, както и за разкриване и развиване на детския потенциал чрез приобща-
ващото образование. 

В резултат от приложената изследователска методика са формулирани ИЗ-
ВОДИ и ОБОБЩЕНИЯ с общотеоретична и практико-приложна стойност. 

В заключение може да се каже, че проведената експериментална работа 
потвърждава актуалността на проблема за развиване и усъвършенстване на со-
циалната компетентност на 6 – 7-годишните деца, чрез приобщаващо образова-
ние, разкривайки реални възможности за по-ефективно протичане на процеса 
социализация в предучилищна възраст.  

Отчетените резултати в следствие на извършения статистически и описа-
телен анализ дават основание да се твърди, че издигнатата нулева хипотеза е 
отхвърлена. Потвърдена е алтернативната, тъй като реализирането на разра-
ботения експериментален модел, основан на интеркултурни технологии на взаи-
модействие в предучилищното детство, влияе положително върху поведенчески-
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те механизми при различни социокултурни условия на функциониране на обра-
зователната институция.  

Направените изводи позволяват да се отбележи, че целите и задачите на 
изследването са напълно постигнати. 

 

ПРИНОСИ НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 

 
Разработеният Приобщаващо – образователен модел за развитие на соци-

алната компетентност при деца от задължителната подготвителна група, 
преди първи клас, предлагащ единен концептуално-обусловен, вариативно-
динамичен педагогически инструментариум е най-значимият едновременно тео-
ретичен, научно-изследователски и с практико-приложен принос. На макро ниво 
се консолидират възможностите за персонализиране на взаимодействието с вся-
ко дете чрез адекватни синхронни или последователни образователни проекции, 
отчитащи конкретни индивидуални различия към даден времеви момент, при 
зачитане на особеностите и уважение към личността на всички останали деца в 
конкретната възрастова група. Изследването установи, че съвместна дейност съз-
дава условия за субективно-субективни взаимоотношения, благоприятно се отра-
зява на равнището на общуване и развитие на езика (български и английски), 
върху вътре груповата динамика и възпитаването на качества като: оказване на 
внимание; отзивчивост спрямо партньорите в групата; оказване на помощ при 
необходимост; изразяване на загриженост и доброжелателност; отношение и 
уважение към другите; опознаване, зачитане и уважение на другостта и др.  

Останалите значими приноси на дисертационни труд се разглеждат като 
теоретични, изследователски и практико- приложни. 

 
Приноси в теоретичен аспект: 
1. Интерпретацията на различните източници (международни, европейски 

и национални), разглеждащи проблематиката за приобщаващото образование и 
за социализацията на детската личност позволява да се изведат изследователски 
репери в понятието качество на приобщаващото образование.  

2. Дефинирани са понятията приобщаващо образование и социализация, 
разкривайки тяхната значимост за образователно-възпитателния план на педаго-
гическото взаимодействие в задължителната подготвителна група, преди първи 
клас. 

3. Интерпретацията на редица научни теории извежда иновационната 
приносна постановка за Приобщаващото образование, като модел за развитие на 
социалната компетентност при деца от задължителната подготвителна група, 
преди първи клас. В научната литература се изведе нова стратегия за оптимално 
развитие на социалната компетентност на децата преди постъпването им в първи 
клас.  

4. Обоснована е значимостта на новият вид обучение - „от А до #ˮ, в контек-
ста на иновативното образование в предучилищна и начална училищна възраст. 

5. Дефинирана е езиковата компетентност, като значим фактор за социали-
зацията на детето чрез приобщаващо образование. 

6. Изведена е импактността на акултурацията относно разбирането и при-
емането на другостта от децата.  
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7. Аргументиран е личностният принцип и модел на работа при социали-
зацията на децата чрез приобщаващото образование, независимо от коя таргетна 
група са. 

 
Приноси в изследователски аспект: 
1. Приложена, апробирана и аргументирана е система от критерии и пока-

затели за изследване на влиянието на приобщаващото образование за социална-
та компетентност на децата преди първи клас.  

2. На база предложените критерии и показатели от изследователски ме-
тоди и диагностичен инструментариум е разработена широкоспектърна система 
с възможности за приложение в множество изследвания в областта на Методика-
та на обучение по „Околен свят“, както в детската градина, така и за първи клас; в 
педагогиката в предучилищната педагогика; в начално-училищната педагогика; в 
специалната педагогика и др. за проучване на ефекта от приобщаващото образо-
вание върху социализацията на децата от задължителната подготвителна група, 
преди първи клас. 

3. Предимствата на експерименталния модел могат да се представят 
по следния начин: иновативен, алтернативен, практически приложим, обхващащ 
различни аспекти от развитие на личността на детето, преди постъпването му в 
първи клас. 

4.  В съответствие е с дидактическите изисквания, отразява съвременното 
състояние и перспективи на прехода между предучилищното и началното образо-
вание, разкривайки ролята на приобщаващото образование за едно по-цялостно 
разгръщане на индивидуалността и неповторимостта на личността. 

5. Резултатите от анализа на данните и статистическата им обработка, об-
съждането на сравнителните резултати, получени през различните етапи на кон-
цептуалния експеримент, позволяват да се направи заключение за ефективността 
на експерименталната дейност (формиращото педагогическо въздействие).  

6. Анализът на положителната индивидуалната динамика в развитието, 
както на отделните деца, така и в групите, вследствие на засиленото формиращо 
(обучаващо) въздействие обогатява в практико-приложен план психологията на 
индивидуалните различия. 

7. На основата на прилагането на дидактическата технология се обогатява 
възприемането и задълбочаването на разбирането за личностното знание (на ем-
пирично и на теоретично равнище), като по този начин се въздейства за активи-
зиране на процеса за социална компетентност, както и формиране на основни 
умения за разбиране и приемане на различните деца/лица. 
 

Приноси в практико-приложен аспект: 
1. На база проучените библиографски и web източници, на прекия педаго-

гически и академичен опит и авторовата гледна точка, комплексно е описан педа-
гогически инструментариум (имплементиращ в себе си методи, похвати, средства 
и форми) за целесъобразна социализация на детската личност чрез приобщава-
щото образование за деца посещаващи задължителната подготвителна група, 
преди първи клас.  

2. Приобщаващо – образователният модел за развитие на социалната ком-
петентност при деца от задължителната подготвителна група, преди първи 
клас е разработен, апробиран и доказал ефективността в практиката. 
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3. Обогатена е Методиката на обучение по „Околен свят“ в детската гради-
на, както и същата за първи клас с иновативни методи, похвати и ресурси относно 
работа в приобщаваща среда. 

4. Обогатена е Методиката на обучение по чужд език за деца от задължи-
телната подготвителна група, преди първи клас, с иновативни методи, похвати и 
ресурси относно работа в приобщаваща среда.  

5. Колаборирането на двата процеса – приобщаващо образование и социа-
лизация, дефинира необходимостта от системно и последователно взаимодейст-
вие с всички заинтересовани лица работещи за каузата на просперитета на деца-
та. Предложеният модел е фундамент за последващо доразвитие и усъвършенст-
ване.  

6. Систематизирани са научно-теоретични постановки, относно приобща-
ващото образование и процеса социализация, приложими в практиката на педаго-
гическите и други специалисти, работещи се в тази проблемна област. 

Изведени са практико-приложни модели, приложими както от педагоги-
ческите специалисти, така и от непедагогически – родители, ресурсни учители и 
т.н. 
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A B S T R A C T 
 

The developed Inclusive - educational model for the development of social competence in 

children from the compulsory preparatory group before first grade, offering a single 

conceptual-conditioned, variable-dynamic pedagogical toolkit is significant with simultaneous 

theoretical, research and practical application. At the macro level, the possibilities for 

personalization of the interaction with each child are consolidated through adequate 

synchronous or consecutive educational projections, taking into account specific individual 

differences at a given time, respecting the characteristics and respect for the personality of all 

other children in the specific age group. 

The scientific dissertation approves an inclusive - educational model, constructing the 

paradigms of socialization in children from the preparatory group / class for school. 

A new field of inclusive education in interaction in game situations and linguistic specifics of 

the intercultural space in Bulgarian and foreign languages has been defined. 

 The model clearly proves the influence of speech communication on the realization of 

cognitive and socializing behavioral mechanisms in social experience. 

 The interrelation is summarized on the basis of statistically confirmed data on the analysis of 

the specific features and manifestations of socially oriented behavior and the degree of their 

interpretation as social competencies. 

The main characteristics for sustainable adaptation of the socialization of children and their 

integration in the educational institution are presented. 

The personal principle and model of work in the socialization of children through inclusive 

education is argued, regardless of which target group they are. 

New, outlined, criteria and indicators have been defined, on the basis of which a precise 

statistically substantiated and proven growth in the social development of children has been 

performed, included in the tested conceptually developed, but at the same time experimentally 

confirmed model. 

A new strategy for the development of social competence, through inclusive education, of 

children before their entry into the first grade has been developed, defining language 

competence as a significant factor for socialization. 

The collaboration of the two processes - inclusive education and socialization, defines the 

need for systematic and consistent interaction with all stakeholders working for the cause of 

children's prosperity. The proposed model is a foundation for further development and 

improvement. 

Scientific-theoretical statements about inclusive education and the process of socialization are 

applicable, applicable in the practice of pedagogical and other specialists working in this 

problem area. 

There are applied models, applicable both by pedagogical specialists and non-pedagogical 

ones - parents, resource teachers, etc. 

The significance of the new type of education - "from A to #", in the context of innovative 

education in preschool and primary school age is justified. 

 

Key words: innovative, alternative, model, inclusive education, socialization, social 

competence, statistically derived data, acculturation, intercultural environment. 
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