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GREEN BUILDING TRAINING THROUGH 

WEB MODULES - EXCHANGE OF GOOD PRACTICES 

Lazov L.PhD., Prof.1, M.Sc.Teirumnieka E., M.Sc. Atanasova N.2 
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Abstract: Achieving EU objectives for the efficient use of natural resources leads to the use of new materials, techniques, norms and 

standards in the construction sector that require the acquisition of new skills and competencies of employees in the sector. The main task in 

this study is in line with the EU Skills Program for Europe, 10.06.2016, and in particular the Green Skills Program. The lack of green skills 

in the professions in the construction sector is already present and, unfortunately, traditional educational institutions cannot meet this 

demand. The report considers the possibility of creating within the Erasmus+ project an educational product of 4 interactive multimedia 

modules to improve the green skills and skills of workers in the construction sector. 

Keywords: GREEN CONSTRUCTION; MOODLE; E-LEARNING, GREEN TECHNOLOGIES; DISTANCE LEARNING 

1. Introduction. Essence of sustainable

construction 

"Ensuring the sustainable development of humanity is the most 

important problem faced by the world community." This statement 

was made in 1987 by the UN General Assembly. Since then, it has 

not lost its significance. The concept of sustainable development 

has been actively discussed by world leaders today [1], [2], [3], [4]. 

Climate change and its impact are becoming increasingly 

important and attracting attention worldwide. Thus, climate change 

and sustainability issues are becoming a priority for governments, 

stakeholders, construction industry leaders and companies. 

The impact of sustainable construction has environmental, 

social, economic and other aspects.  

The consumption of a lot of energy in modern construction of 

buildings and their maintenance have negative consequences, which 

calls for the buildings’ refurbishment and renovation. Ecological 

aspects also include excessive water consumption, environmental 

pollution (noise, vibrations, fumes, etc.) as well as disturbance to 

biodiversity. Social aspects concern the creation of a more 

comfortable environment for the building's inhabitants. 

Sustainable construction does not tolerate the waste of 

materials, energy and raw materials (such as water and air, for 

example), encourages the use of recyclable products, and draws 

attention to the technological solutions that ensure the proper 

exploitation of a building and the comfort of the residents. 

Reducing the impact of buildings on the environment throughout 

their life cycle, but also optimizing their economic value, quality 

and efficiency - this is the main goal of sustainable construction.  

Fig. 1 The triple bottom line approach for sustainability green building 

It sets out best practices in the design, implementation, 

maintenance and reconstruction of buildings. 

Sustainable construction is not only wishful thinking, but a 

trend driven by a number of factors, such as increasing resource 

prices, climate change, and last but not least, the concern about 

nature. But let's define what the criteria for a building to be green 

(or sustainable) are. First of all, this is the reduction of costs of 

natural resources, greenhouse gas emissions, electricity, water and 

natural gas, waste disposal and environmental impact (Fig.2).

Fig.2 The reduction which brings the green buildings 

Also the use of renewable resources and recyclable materials as 

well as the use of alternative energy sources. 

2. Sustainable green construction

2.1. Principles of sustainable green construction 
The concept of sustainable development in construction can be 

traced back in time to the energy crisis of the 1970s and the ensuing 

environmental protection initiative. The aim is to have more energy-

efficient and environmentally friendly building technologies. There 

are many reasons to build sustainable - ecological, economic and 

public benefits. At the same time, an integrated approach is needed 

both for the design of new buildings and for the renovation of 
existing ones. 

Sustainable / Green Building combines a wide range of 

techniques and practices that aim to reduce and ultimately eliminate 

the impact of newly built buildings on the environment and human 

health. This often draws attention to the use of renewable sources 

such as solar radiation for electricity generation, water heating, or 

rain water for irrigation and domestic purposes, or the construction 

of roof and rainforest gardens.  While good practices and 

technologies continue to evolve and slight variations in the 

countries where they apply, it has basic principles that really define 

what sustainable construction means: location and 

construction, energy efficiency, water efficiency, quality of inputs , 

indoor air quality, optimization of operating costs, reduction of 
household and toxic waste. 

One of the most important, however, is the principle of 

Sustainable Development. This Principle requires each generation 

to satisfy their needs without depriving future generations of the 

opportunity to satisfy their needs, which is a high form of 

humanism. The principle of Sustainable Development is addressed 

and sets requirements for the current generation. It affects all 

generations of inhabitants of the planet from the time of its adoption 

and application. In this aspect, it is universal and generally valid for 
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the human species. Moreover, referring to the attitude or rather the 

regularity of satisfying needs - human activities, the principle of 

Sustainable Development does not make any difference and does 

not create conditions for political forms of governance of societies, 

of religion and of faith. Observing it is an objective necessity 

inherent in the human being and guaranteeing its survival in the 

future. 

 

2.3. Characteristics of green buildings. 
The concept of a "green" building is a sustainable approach. 

This sustainable approach focuses on managing our needs with the 

resources available without affecting the needs of the future. 

Ideal green buildings are a building project that can save most of the 

natural atmosphere. Development and exploitation can stimulate a 

healthy atmosphere for all interested parties and will not disturb the 

earth, water, resources and energy in and around the building. This 

is often the definition of "green" buildings (Fig.3). 

 

Fig.3  The future of our 21st century seems more promising and healthier 

thanks to green building. It will reduce the risk and impact of climate 
change on our planet.  

The green building creates structures and processes that are 

responsible for environmental and resource efficiency throughout 

the building's lifecycle - from land-use planning and design to 
construction, operation, maintenance and renovation. 

What makes a Green Building? 

Many countries have experience and a positive result has been 

achieved in implementing the practice of setting up an 

environmental management system and green building. 

       Eco-labels apply to products, eco-friendly construction projects 

are realized within the framework of "sustainable development and 

green construction". As a result of these "pilot" projects, 

environmental principles and standards  have been formulated in 

different countries and a "sustainable construction" tactic. 

     For example, according to documents approved by the British 

government, "sustainable construction" is construction that respects 

the principles of: 

• Effective use of energy, water and other alternative resources; 

• maintaining a healthy economy that guarantees quality of life 

while preserving the quality of the environment; 

• minimizing damage to the environment and biodiversity and 

the danger to human health; 

• optimal use of non-renewable resources. 

Within the framework of "sustainable construction" the concepts of 

"ecology", "eco-city" and "eco-creativity" appear in different 

countries. For example, the term "Green Building", which appears, 

means a building that fits into the environment and interacts with it 

safely. The environmental requirements are as follows: 

• optimal use of daylight and sunshine;                    

• natural ventilation;  

• energy saving; 

• reuse of excess heat; 

• improved insulation; 

• use of local renewable materials; 

• minimal use of non-recyclable materials; 

• use of materials with reduced emissions of dangerous substances 

in the environment 

• Using renewable energy, such as solar energy; 

• Use of sustainable building materials to construct the building; 

• Measures to reduce pollution and reduce waste, and hence the 

possibility of reuse of materials and employment; 

• Good air quality indoors; 

• Using materials that are non-toxic, ethical and preserve ecological 

balance; 

 

2.4. Guidelines and barriers for sustainable 

construction. 
At the beginning of the 21st century, the concept of sustainable 

development is increasingly being accepted by the construction 

industry and increasingly influencing the design, construction, 

management, market and real estate trade (Fig.4). Knowledge 

of green building procedures is a must for organizations that offer 

construction, building maintenance and real estate management. 

Certified and evaluated “green buildings” are constantly growing. 

 

 
Fig.4  The green building a powerful way to reduce carbon emissions and 

mitigate climate change. 

 

However, this breakthrough  does not lead to massive application of 

the principles of sustainability in the well-developed traditional 

building industry. Difficulties come not only from an economic and 

financial point of view, but there is a need to rethink many things in 

the sector: designing new class of construction plans, changing 

construction processes and maintaining new market mechanisms. 

Difficulties of financial nature are related to green materials prices, 

certification costs, and so on. 

Factors influencing these processes can be divided into guidelines 

or factors with positive effects and factors - barriers such as 

financial and research factors. 

Positive effects are: 

• Rapid development of the systems for assessment and 

certification against the requirements for sustainable 

construction. 

• Conducting targeted government policies from countries. 

• Existence of public and private initiative; 

• Continuous striving of professionals in the construction 

industry to improve their skills and to apply good practices; 

• Significant advances in green building technologies. 

 

The construction sector is gradually embracing the idea of 

building sustainable buildings as an investment linked to ecology 

and efficiency and part of the overall concept of sustainable 

development. Discussions and events are organized to familiarize 

the public with this initiative, with concepts such as building 

sustainability and energy efficiency. 

All this is tied to the EU directive until 2020 to achieve the 

following targets [5]:  

- to reduce electricity consumption by 20%,  

- 20% of electricity production to come from renewables 

- 20% reduce greenhouse gas emissions [6].  
Also, after 2020, all newly built buildings should have almost 

zero energy consumption. For public buildings this is already 

mandatory after 2018 [7]. 

 

The directive obliges governments to also adopt an appropriate 

regulatory act that will ensure the achievement of these objectives 

and will introduce the assessment criteria The Bulgarian Standard 
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for Sustainable Construction is under development. Meanwhile, 

Bulgaria is applying three of the world-wide recognized standards 

for sustainable buildings: the American LEED, the 

British BREEAM and the German DNGB. More and more investors 

are paying attention to the advantages of "green" buildings and the 

return of their investments, albeit in a longer term. 

The World Council for Sustainable Construction (WorldGBC) 

presents an international report on sustainable construction 

practices, bringing together the best examples of practice and 

research. The report demonstrates the benefits of sustainable 

buildings globally and is geared towards market leaders in this area. 

The new detailed report highlights the advantages of sustainable 

buildings explored and received by different stakeholders 

throughout the building's lifecycle [8]. 

 

3. Improving the professional skills in green 

constructions through online training  
The Erasmus+ project (No 2017-1- LV01-KA202-035483) is 

being developed by an international team of 5 partners from 4 

countries. The project analyzes the latest trends in the rapidly 

developing construction sector and its needs for workers with 

appropriate skills in the green sector.   

The questions we are asking today are: Are the construction 

sector workers sufficiently qualified for modern requirements? Do 

our modules and training programs meet these requirements?  

Since VET in Europe is driven by demand, the incentives for 

regulatory adaptation are usually derived from the economy itself. It 

can be concluded that qualifications are in principle responsive and 

guided by the needs of the labor market. Therefore, a specific VET 

strategy is needed to achieve the 20-20-20 targets.  

In addition to the issue of high demand for construction workers 

in the industry, this project aims to examine whether construction 

workers have the necessary qualifications for green building and 

energy renovation of buildings.  

This finding applies both to the field of the energy efficiency 

and renewable energies and to green building. In the partner 

countries of our project there is a wide range of specific curricula 

for training our target group, some of which can be successfully 

adapted to ongoing changes in work organization in the green 

construction sector. Moreover, as only minimum standards are 

provided in training regulations, it is always possible to update a 

specific curriculum with certain modules in order for the training to 

respond to innovative developments in the green construction 

sector. If these opportunities are not enough and because of one or 

another administrative obstacle they cannot be implemented for a 

partner from our project, the only solution should be to create and 

accredit new curricula. 

  The educational product to be created under this project is 4 

interactive multimedia modules. The modules must meet the 

established and latest needs of the construction labor market in line 

with the new EU Green Skills program. 

Based on a survey and analysis of labor market needs in the 

green skills of construction workers and an analysis of the needs of 

environmental skills training programs, the project team identified 

the content of the modules for improving green building 

competences at a special meeting with all participants in the project. 

On the basis of the studies and analyzes carried out in the four 

European countries by the international project consortium, 

unanimous agreement was reached: developing the following 4 

modules for e-learning in the next phase of the project: 

 

 Materials for green construction. 

 Energy efficiency and green technology. 

 Passive house technology. 

 Glossary "Green construction" - foreign language 

(Bulgarian, German, Hungarian, Latvian). 

 

 

3.1 Analisys of the WEB wased distance learning 

environment 

Тhe study in to the project analyzes two platforms Learning 

Management System (LMS), MOODLE and The Blackboard 

Learning System (i.e., WebCT) (Fig.5).  

 

 

  

Fig. 5 Two Learning Management System MOODLE and The 
Blackboard Learning System (i.e., WebCT). 

 

The analysis showed preference for the MOODLE system: 

- According to the full description, this platform allows it to be 

adapted to many operating systems (Windows, Linux, Sun and 

UNIX) and software environment (MySQL, Postgre SQL, MS-SQL 

Server, Oracle and Access). 

- MOODLE can be installed on an institutional server and 

allows creation and maintenance of courses of different categories 

stored in a portal page catalog. This can cover a wide range of 

themes and themes. 

- MOODLE supports more services than other courses. The 

teacher organizes the modules so students can use them. The order 

is flexible and editing is possible at any time. Available modules 

are: Assignment, Choice, Forum, Journal, Resource, Quiz and 

Survey that meet the needs of our project. 

 

- The available course formats (Weekly, Themes, and Social) 

provide templates to set the course, making it easier for teachers to 

design work. 

 

- There are capabilities for uploading files from different 

formats that allow the use of materials from previous regular 

courses and easy extension of existing courses. A link to the web 

directory that contains the files can also be given. 

 

- MOODLE supports multiple languages with the ability to add 

extra languages. 

 

Fig. 6. The Learning Management System MOODLE 

source:https://wordpress.miracosta.edu/darnaud2/2013/03/18/week-18-the-
course-or-learning-management-system/ 

 

As far as functionality is concerned, there is no predominance. 

The Moodle organization for learning content is more transparent 

and built-in constructivist style. Blackboard seems to require prior 

training for instructors and students, while Moodle is intuitive and 

easy to use. These aspects also confirm our preference for using our 

Moodle development as an Learning Management System (Fig. 6).  
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3.2. Methodological concept for the development of 

learning modules 

The structure of the training course and the learning modules in 

the system MOODLE is selected to have consistency and 

consistency in the learning process between the modules (Fig.7). 

Initial is the "Green Building Materials" (first module) training, 

which goes on to the topics covered in the second module "Energy 

Efficiency and Green Building Technologies". At the third stage of 

the training are the topics associated with "Passive House" and the 

contemporary European standards related to the construction of 

such homes. 

 
Fig. 7 Scheme of modules for development and implementation of 

vocational training under the project 

 

The aim of this course is to improve vocational education and 

training in the field of green building and to enhance professional 

skills in the field of environmental construction. The goal is to 

change students' approach to wise use and management of energy 

resources and create a sense of environmental responsibility - which 

is a prerequisite for providing a green future for future generations. 

The training on WEB-based interactive modules is related to 

creating and improving conditions for acquiring, expanding and 

developing interests, personal competences, professional 

qualification to increase competitiveness for employment, 

professional career and individual development of the beneficiaries 

of the target group of construction workers. 

In the times of constant change we live in, times of new 

inventions and developments, happening faster than ever before, we 

are forced to (almost daily) adapt and continue to learn new things 

throughout our lives. The learning process itself and the learning 

technologies used also change. This is particularly relevant today 

with the introduction of ICT and digitization in the learning process. 

Learning is not a matter solely for school classes, lectures and 

exams. Contemporary learning especially in vocational education 

needs to adapt quickly to changes in the environment that surrounds 

us. Progress is so fast that things are constantly changing. This 

applies both to new materials that appear in construction and 

building technology. 

The desire and motivation to learn new things and to participate 

in different educational programs is strictly individual to each 

person. Employers (developers), however, consider 'lifelong 

learning' as one of the most important opportunities to increase the 

qualifications of their employees. If they want to be successful on 

the market, they need to hire people who are capable and willing to 

adopt new information, develop independently, participate in 

different educational programs (including e-learning) and, 

respectively, successfully to apply everything they have learned in 

their work. Their desire is to do intensive courses and, possibly, 

through WEB-based modules to allow more rationally accumulated 

up-to-date databases and knowledge in the specific field. 

With our interactive WEB based learning modules, we have 

endeavored to give learners a new approach to: 

- the principles of sustainable development, 

- new ecological building materials 

- energy and resource efficiency; 

- environmental Protection. 

The emphasis is placed on the interactions in the "environment - 

building - inhabitants" chain, through the construction of "passive 

homes". 

Conclusion 
It can be foreseen that the construction workers deficit in 

Europe beyond 2020 will increase if energy efficiency programs 

and activities continue at the same pace. As the employment rate of 

the professionally qualified citizens in the western part of the EU 

can only be increased to a limited extent, account should also be 

taken of the migration trend of construction workers from Eastern 

European countries to Western Europe. This trend is intensifying 

and will become dominant in the coming years. Therefore, the 

comparison of knowledge and skills of builders in both parts of 

Europe is of paramount importance. Success can be achieved only 

by creating unified programs and criteria based on modern learning 

technologies! This is all the more necessary because of the fact that 

a unified system for recognition of professional qualifications in 

individual professions has been adopted in Europe, including in the 

construction industry. That is why the adoption of uniform criteria 

for knowledge and professional skills, especially in the field of 

green construction, is of particular importance today in the VET. 

Therefore, within the framework of the European Skills 

Initiative, of which our project is also a part of, aims to propose 

measures and actions to overcome the quantitative and qualitative 

shortcomings in the training and qualification of workers in the 

construction sector and especially in the area of the green 

construction sector. 

Our project is also one of the first steps to develop a concept for 

staff development for construction workers based on the latest e-

learning technologies - WEB-based training qualification modules 

in the field of energy efficiency and green constructions 

technologies. 
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Abstract: Global education in the modern world poses few challenges. The preparation for it in this report, which presents the experience of 

approbated variants, is two-layer work: linguistic and intercultural. The approach is chosen because of the key role of speech 

communication and social performance of participants in the global educational space. At the heart of the practical work is the issue of the 

emotional climate in the learning process and the motivation. 
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     Introduction 

In an increasingly global and mobile society, we are faced with 

greater cultural diversity both in our professional and private lives. 

As a result of this, more and more emphasis is being placed on the 

need for intercultural awareness, adaptation and respect for cultural 

differences.  For English language teachers, the real challenge is to 

find a meaningful and entertaining way to sensitize learners to the 

complexities of this topic, while assisting them in the development 

of their professional English skills. This work investigates the 

implementation and results of pedagogical method which involves a 

group of 9th grade students for a role-play activity by means of the 

Communicative Language approach and in accordance with the 

European Common Framework for languages. 

 Key concepts  

Global Education is a world-class education for acquinting 

with and understanding the global problems of mankind and 

building key competences to address them in order to form an 

active and responsible global citizen. Global Education, as defined 

by the Council of Europe, is education that opens the mind and 

heart for the interrelationships and similarities that exist between 

people and communities around the world. It gives young people 

the knowledge, skills and values that will help them make the future 

of the world fair and shared. Global education focuses on exploring 

the interrelationships that exist between countries, between 

communities, people in the global social environment, and also 

focuses on developing the skills of young people to act in 

accordance with knowledge of these interrelationships and the 

values of the global citizen. 

Global Perspective [2] : discusses issues such as 

interdependence, poverty and social justice, identity and cultural 

diversity, conflict resolution, human rights and responsibilities, the 

environment; 

places an emphasis on the future and the opportunity that each of us 

has to change and defines this future; 

considers society and the environment as a whole; uses interactive 

learning methods such as teamwork, role play, discussions to 

develop skills for effective communication and participation in 

global society; 

builds skills for searching for information, understanding, critical 

thinking; affirms values such as sense of justice, tolerance, 

responsibility and positive, creative attitude; 

 

Intercultural communication covers communication between 

people from different cultures and focuses on interpersonal 

relationships of their individuals. We  need to study intercultural 

communication by a number of reasons: 

- the opening of borders, the intensified migration of people from 

culture to culture, the development of the global information 

network obliges us to look at the world through the eyes of the 

other, and to expand our worldview by exploring other cultures; 

- development of global consciousness as a result of the interaction 

of people from different cultures; 

- the presence of some commonality factors influencing the 

formation of global consciousness. 

Intercultural communication is defined as a set of interactions 

between people from different cultural backgrounds, which consists 

on a process of exchanging, negotiating and mediating cultural 

differences through language, non-verbal gestures and space 
relationships. 

As a competence, intercultural communication involves the 

ability to be aware of how cultural differences influence 

communication process and its outcomes. Through this competence 

we realize the distinctions between people coming from different 
cultures. 

Being competent on intercultural communication means to: 

 Understand how people from different cultural 

backgrounds behave, communicate, express feelings and 

perceive the world. 

 Understand basic cultural differences influencing 

intercultural communication. 

 Identify different forms and means of intercultural 

communication and how to manage them. 

 Understand the principles and conditions of effective 

intercultural communication. 

 Avoid cultural conflicts related with communication. 

The benefits of managing Intercultural Communication are 

several: willingness to accept differences, personal growth through 

increased tolerance, better skills related to dialogue and 

cooperation, as well as development of a positive attitude towards 

otherness. On the other hand, applying intercultural communication 

skills with a group of learners can lead them to other type of 
benefits, such as: 

 improving verbal and nonverbal communication 

 becoming better in recognizing and undertaking 

communication behaviours 

 better adaptation to a new environment 

 better understanding of one‟s own culture and finding 

one‟s place in a society 

 reduced feeling of anxiety in contacts with members of 

other cultures 
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 learning about customs and habitual behaviours of 

members of other cultures 

 improving abilities related with intercultural conflict 
resolution  

The goal of intercultural education is to help each participant in 

the educational process be formed as a unique person who prides 

himself on his socio-cultural specifics and the richness of cultures 

he carries and is capable not only of establishing himself in the 

multicultural society, but to accept others as just as valuable as 

yourself. This goal can be achieved when knowledge about 

differences, communication skills and positive attitudes towards 

intercultural dialogue are gained. 

 

Classroom activities 
 

Practical work consisted of role play activities as a main part of 

the lesson.  
 

Role play - One of the staples of English as a Foreign Language 

(EFL) teaching is the role play. Role plays are used to allow 

students to practice speaking in a conversational situation, build 

confidence and fluency, assess progress, and put learning into 

action. Role-play is any speaking activity when you either put 

yourself into somebody else's shoes, or when you stay in your own 

shoes but put yourself into an imaginary situation! 

They are often set up to target particular grammar points and to 

test social interaction skills such as negotiating, interrupting, asking 

for assistance and making small talk. Role plays may be as simple 

or as complicated as the teacher desires. Verbal instructions, secret 

messages, gestures and cue cards are all common ways of setting a 
scene.  

In the classroom there are four main types of role plays: 1. The 

conflict role play puts participants on a collision course and asks 

them to deal with this as best they can. 2. The cooperative role play 

takes the opposite tack and requires participants to work together 

for the common good. 3. Information gap role plays are based 

around filling in holes in the participants‟ knowledge. 4. Task-based 

role plays require participants to complete a set activity such as 

checking into a hotel, giving directions to a taxi driver, ordering a 

meal or getting the phone number of a potential interest. They are 

useful for helping students to practice realistic survival English 

skills and are an excellent way to build students‟ confidence in their 

ability to function in real situations. This type of role play was used 
in the class to increase students‟ motivation.  

Role playing activities can prepare students for real-life 

situations where they can apply their English language skills. 

Besides, the role play activities can liven up the classroom 

atmosphere and get the students to know each other better. 

It is widely agreed that learning takes place when activities are 

engaging and memorable. Jeremy Harmer advocates the use of role-

play for the following reasons: It's fun and motivating, quieter 

students get the chance to express themselves in a more forthright 

way, the world of the classroom is broadened to include the outside 

world - thus offering a much wider range of language opportunities 

In addition to these reasons, students who will at some point 

travel to an English-speaking country are given a chance to rehearse 

their English in a safe environment. Real situations can be created 

and students can benefit from the practice. Mistakes can be made 
with no drastic consequences.no 

When learning a second language in a classroom setting, it's 

common for students to be shy when it comes to having open 

discussions. Role-play activities are an effective way for English as 

a Foreign Language to encourage students to speak English and 

interact in realistic situations during class. Some of them can be 

Movie Scene Role Plays, Situation Role Plays, Auction Role Plays 

or Play the Game „Simon Says‟. All these activities help English-

speaking beginners to build their confidence and to improve 

conversational skills.  Many of these activities will produce laughs 

and all these activities are good for increasing one‟s knowledge of 

how to speak English.  The more practice new students have will 

mean that their English will improve very. All the above activities 

will include a large amount of “speaking time” which is so 

important when learning a new language.  

 

This lesson plan includes the following steps: 

1. Warm-up activity 

    a/ Brainstorming – “robbery”,  in a form of a spider gram 

    b/ Have you ever been robbed? – individual answers 

2. Video activity – YouTube “Most polite robbery ever caught 

on security cam CCTV”, real life footage [7] followed by 

discussion  

3. Role play 

    a/ Setting the task 

    b/ Distribution of roles 

    c/ role play [6] – mingling activity 

4. Follow-up activity – writing dialogue “At the police station” 

as a homework. 

 

This is a conversation game /role play/ for pre-intermediate to 

intermediate students for practising QUESTIONS and ANSWERS. 

It includes a set of 30 CHARACTER CARDS. The situation is the 

following:     

Yesterday at 10:00 pm there was a robbery in the Bank in 

Central Lane. The police was called immediately to investigate the 

crime scene and found some evidence. It had snowed yesterday so 

there were footprints on the ground in the snow. Students /some are 

citizens, others are police officers, one is the robber/ go round the 

class and ask/answer questions about the personal information and 

take notes (What‟s your name? What‟s your job? Where are you 

from? What are your hobbies? Are you married? Do you have any 

children? Do you have a pet? What did you do yesterday? What 

were you doing at 10 last night?). 

The above activity is a great resource for high school students at 

a pre-intermediate, A2 and intermediate B1 level. It is a useful 

material for practicing verb tenses and asking questions, and can be 

used for strengthening students‟ speaking skills in describing 

people.  

Fig.1 Diagram of students’ motivation     

0

2

4

6

8

10

12

14

16

No Can't

say

Yes

Tradishional

Role play

 

As you can see, fig, 1 shows the interest of students towards 

teaching content in FL classes where there are different types of 

activities. Students had been asked about their opinion and feelings 

to making various dialogues in English. Blue answers refer to 

students‟ reactions to traditional dialogue making /reading, 

retelling/ and show that few learners really liked this kind of 

exercises. Red answers refer to role play activity and show that the 

majority of students enjoyed this type of tasks. 
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Conclusion 

              Increasing cultural pluralism requires active 

participation in democratic processes at all levels, not only in 

respect of citizen‟s participation in institutional structures, but also 

through the development of dialogue and consensus between groups 

with different interests, origins and backgrounds. Therefore we need 

to prepare a generation of young people with the motivation, 

commitments and skills, such as entrepreneurship, leadership, 

volunteering and capacity building, to be audacious problem-solvers 

and develop their critical and creative thinking capacity to deal with 

different opinions, acquire media literacy and develop intercultural 

skills, as well as social and civic competences including learning 
about cultural heritage. 

                Education and intercultural learning in their diverse 

settings are crucial to ensure sustainable progress in the field of 

active citizenship. Learning is a dynamic process which can take 

place in a multitude of settings, leading to the acquisition of 

additional life-skills, transferable knowledge and intercultural 

competences. Therefore, the report tackles the issue of education 

not just targeting children and young people but also ensuring the 

involvement of all generations, in particular through lifelong 
learning opportunities.  
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  Introduction 

Professional competency in the 21st century has seriously 

moved its focus from giving knowledge towards possibilities for 

creative activities and manifestations of insight, planning activities 

in time deficit, making decisions, prognosticating. This imposes a 

different point of view regarding professional preparation.  

Curricula and educational programmes also is subject of 

correction as well as the direct work during university students’ 

theoretical and practical preparation. They have to find their way to 

forming civil consciousness that correlates to the responsibility 

from their work’s result, skills for integrating with professionals 

from other fields and with the parents’ community, and 

representatives of associations and non-governmental organizations. 

Change of the professional competency and attitudes is 

necessary also in the partner organizations. The issue is not new1, 

but this does not mean it is solved. It comes to rationalizing the 

labour as value and responsibility and to accepting professional 

result as mission. These issues move the efforts towards creating 

motivation. 

Key Theory 

Theory bristles with theories about motivation, some of 

them controversial. The theses of: Harry Harlow and Edward Deci 

as well as the ones of Frederick Herzberg and Abraham Maslow are 

accepted as basic. With no detailed review of the various theories, 

we share us accept the following inside motivators as leading: 

 Inherent personal needs, mainly related to career and 

surviving. 

 Genetic predispositions’ impact. 

 Satisfaction by the type of labour, the interest toward it. 

 The feeling of self-respect. 

 The power of freedom related to the own value and the 

power. 

The factors that overlap some of the leading theories 

called sometimes „external“ are not of less significance. The ones 

we define as the most significant, are: 

 The type of managing and inter-personal relations. 

 Material dimensions of labour. 
 The feeling of security and protection. 

 The possibilities for social status change. 

 Work conditions. 

The pointed motivation factors are starting points 

towards variants for supporting professional-cognitive 

interests.  

                                                                 
1 See. In details Dimitrov, Pl., Labour Motivation – basic models 

and strategies for change, V: Motivation of the teacher, Varna, 

Znanie I Sila Publishing house, 2013, p. 11-25 

The goal of the paper is to direct mainly to guidance 

for satisfying the realized needs for quality product of the 

labour.  

The tasks are multi-directional because of the fact 

that: 

 In psychology, the problem with the interests is sought in 

relation and depending on the motives and needs, where 

tendencies of the personality are also accepted. 

 In didactics, interest is associated with the organization of 

educational process and the educational contents 

(interesting, difficult, complicated, under the learners’ 

level). 

 In philosophy, personal values are put in the foreground.  

They include:  

 Block А 

 Submitting variety of possibilities for individual and 

group work, accompanied by preliminary announced 

criteria for interstitial achievements and for the end 

product. 

 Studying the motives and needs. 

 Studying the fears and the expectation. 

 

Block B 

 Putting tasks for execution after instructions – 

individually. 

 Organizing work in mobile groups with common goal. 

 Giving tasks of various levels of difficulty and 

complexity for solving after the Kanban method. 

 

Block C 

 Conducting an interview for the satisfaction, 

where the participants are directed to present what needs 

they have satisfied through the work. 

 Conducting a social training for self-knowledge, 

where the participants have the possibility to rationalize 

what particularly helps/obstructs them for the tasks’ 

completion, what contributes to them being/not being 

satisfied and what else they would like in the process of 

training. 

 

 The leading hypothesis supposes that if the educational 

process is structured in a way, where the trainees’ intellectual needs 

are satisfied, the organization preconditions extending the field of 

understanding and the difficult becomes easy, the complicated – 

simple and there are surmountable tasks for solving left, then the 

professional cognitive interest would significantly increase. 
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The directions for solving that problem are within the 

following parameters: 

 Passing from learning through answering questions to 

learning to ask questions. 

 Restructuring of practical tasks from following steps 

and performing technologies, to creating ones. 

 Submitting tasks for execution at choice, where number 

of credits is pointed for each one according to the 

quality2 of execution. 

 Studying means and materials for making product at 

choice. 

 Action in modeled situations in time deficit, where the 

decisions have to be made by the learner. 

 Prognosticating. 

Three parallel in time studies were undertaken in the 

period October-April 2018 among different in age and 

specialty and degree of education (children of 10 years of 

age, first-year university students from pedagogical 

specialties and learners of professional hairdresser’s 

skills).  

The group includes seventy two learners totally, 

as follows; 

 Twenty eight children in the fourth grade3 – 

respectively, twelve girls and sixteen boys. 

 Thirty two university students – two males and 

thirty females. 

 Twelve from hairdresser’s course – all females. 

The criteria for evaluating the professional-

cognitive interest are two types – quality and quantity: 

 To the quality ones fall: 

 Satisfaction by the process and the product. 

 Elaborated life scenarios related to profession. 

 Availability of competencies for restructuring tasks. 

 Degree of acquaintance with the materials. 

 Adequate solutions. 

 Quality of tasks’ execution. 

To the quantity ones fall:  

 Number of structured questions, relevant to the task. 

 Number of tasks’ solutions. 

 Number of tasks executed at choice. 

 Number of created technologies. 

The analysis of the data received after the 

criteria have 

 been evaluated regarding the sum. The results give 

 grounds for the following conclusions: 

 Regarding non-traditional training from the approbated 

 type: 

 Might be applied for great number of age groups. 

 The training expedience is confirmed by the results as 

present cognition and desire for professional expression. 

 Learning after the suggested model confirms the theory of 

Galperin for the stepwise forming but by using the 

Kanban method. 

                                                                 
2 Note The quality criteria are given in advance. 
3 Note With the children, the work was related to completing tasks 

in Domestic Science and Home Technology, but their presentation 

was according to the plan of the study.  

There was also post-effect observed: 

 Manifested desire for the work to continue. 

 Voluntary interaction between university students and 

school students and representatives of the business in the 

circumstances of study-circle by interests. 

 Giving meaning to social roles and raising the sense of 

responsibility for the professional expressions in general. 

 Expressions of respect towards the attracted trainers. 

 

                      Conclusion 

       The conclusions about the entire restructuring of  

       training with view to supporting the professional-  

       cognitive interests come to: 

 Grounding professional-cognitive interest as formation 

that is set up through theoretic-practical preparation as 

quality and quantity change, with its own dynamics. 

 Creating individual conditions for professional-

cognitive changes, according to: the type of learner, his 

interests and his basic preparation. 

 Creating conditions and possibilities for self-evaluation, 

which to be base for setting goals, self-education and 

emotional satisfaction. 

        The presented changes could be realized 
when: 

 Change is made in the contents structuring of 

curriculum the way the whole training is built not on 

memorizing but on constructing strategies for 

understanding and learning (from answering-to asking 

questions, from following steps that are pre-set, to 

solving and creating technologies, etc.). 

 Possibilities for realizing inter-subject relations and for 

up-dating knowledge in compliance with the current 

changes in the scientific space are created. 

 Making learning objective through trainees participation 

in active forms of training – solving causes, 

participation in debates, role games, trainings, etc. 

 Giving possibilities for personal cooperation between 

trainer and trainee, where the trainee’s interest and his 

strong sides are leading. 

 Establishing creative atmosphere, where each 
participant may share, make mistakes and succeed. 
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Abstract: The contemporary high-efficiency education in the sphere of digital technologies requires the employment of such 

demonstration methods and tools, which enable visual representation and illustration of the computer technologies in an attractive and 

accessible form. The aim is to let the learners, even if unprepared in the basic scientific and technological areas – physics, mathematics, 

informatics, electrical and electronic engineering, etc., easily to understand the working principle of the digital computer. 

The goal of this development, the subject of the current material, is the creation of a digital computer, realized using bistable relays 

(BRC44). The application is with the education of students and pupils in universities and schools in the educational subjects: informatics, 

computer science, information technologies, electronics, and physics. 

The BRC44 computer is a 4-bit computer with 4-bit data bus to the ROM memory. The employed architecture is of the Harvard type. 

The computer uses only bistable relays as active electronic elements without the implementation of monostable relays, vacuum electronic 

tubes, transistors and integrated circuits. 

The bistable relay based computer is designed around four master printed circuit boards, on which are mounted the bistable relays, the 

semiconducting diodes, the light emitting diodes, etc. 

The approbation of the BRC44 prototype with students demonstrated the easy perception of the working principle of the digital 

computer, due to the pictorial presentation, the light indication of the current state of each relay, etc. 

The computer is protected with a utility model registered at the Patent Office of the Republic of Bulgaria. 
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1. Introduction 

Computer technologies and more generally, digital 

technologies, are becoming inseparable part of most high-end 

devices and solutions nowadays. Almost without exception, the 

engineering approaches require the implementation of digital 

components and modules and the designer engineer needs to be 

fluent in the digital realm. Hence, engineering education in all or 

almost all spheres is dependent on proper digital technologies 

education in the university programs. Furthermore, the pre-

university preparation of students in high-schools is also dominated 

by computer science and correct and deep initial understating of the 

principles of digital technologies and electronics circuits is an 

essential prerequisite for successful university education.  

An already tested and working approach for students’ 

involvement to digital knowledge assimilation is the 

implementation of demonstration methods and tools that rely upon 

visual representation and illustration of the computer technologies 

in an attractive and accessible form. Thus, even if students are 

untrained in the basic scientific and technological areas such as 

physics, mathematics, informatics, electrical and electronic 

engineering, etc., essential for successful digital engineering career, 

by using the proposed educational approach it is easy to grow 

understanding of the working principles of the digital computer and 

to obtain basic comprehension of electronics. 

                               

Fig. 1. Atanasoff–Berry Computer at Durhum Center – left (Attribution: 

Manop [CC BY-SA 3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/)], via 
Wikimedia Commons); John Vincent Atanasoff – right (copyright 

http://www.pamettanabulgarite.com/profile/VirtualenmuzejDzhonAtanasov). 

The goal of the Bistable relay computer BRC44 development is 

the creation of a digital computer, based on bistable relays. The idea 

was conceived by the first author in 2015 when he identified the 

historical connection on one hand and the visualization means on 

the other, offered by a relay based digital computer available to 

students in classrooms and laboratories for hands-on examination, 

testing and experiments. 

Thus the target group of students that could appreciably benefit 

from using such a machine in their education was identified as 

students and pupils in universities and schools taking classes in: 

informatics, computer science, information technologies, 

electronics, and physics. 

2. The beginning
Грешка! Източникът на препратката не е 

намерен.
 

The idea to create the BRC44 machine emerged in 2015 while 

studying history of digital computers for the purpose of computer 

science education at the Faculty of Physics, Sofia University, 

Bulgaria. The most prominent period in the automated calculation 

machines was World War II when the age of the digital computing 

was born. This age is in fact the dawn of the working (not 

theoretical) digital computer. The digital computer was 

implemented efficiently, during the dark years of this devastating 

war, in solving tasks such as simulations of physical processes, code 

braking, etc. 

 

Fig. 2. Atanasoff–Berry Computer diagram pointing out its various 
components (source: Wikipedia.org, copyright: public domain) 

One of the first pioneers in digital computing is the scientist 

with Bulgarian origins John Vincent Atanasoff who created, 

together with his assistant Clifford Berry, the ABC (Atanasoff–
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Berry computer) [1] shown on Fig. 1 and Fig. 2. ABC was 

successfully tested in 1942. It was not programmable and was 

meant to solve one concrete problem. Nevertheless, ABC 

established a number of digital computer principles in practice such 

as regenerative capacitor dynamic random-access memory (RAM), 

parallel processing, fully electronic binary operations using vacuum 

tubes, among others. For this reason ABC is considered by many 

the first working electronic digital computer of all times. The 

computer weighed about 320 kg, contained approximately 1.6 km 

of wire, 280 dual-triode vacuum tubes, 31 thyratrons, and had the 

size of a desk (fig. 2). ABC’s memory represented a regenerative 

capacitor memory, consisting of a pair of drums, each one 

containing 1600 capacitors. The drums rotated on a common shaft 

once per second. This memory system established the machine’s 

speed, which was 30 additions/subtractions per second. Data was 

stored using fixed-point numbers of 50-bits each. The computer 

could manipulate 60 such numbers at a time or 3000 bits [2–6]. 

Notwithstanding, the essentially first working programmable 

digital computer was the Konrad Zuse’s Z3, which was a relay 

computer, i.e. electromechanical, not electronic one like the ABC 

(fig. 3). 

 

   

Fig. 3. Z3 at Deutsches Museum – left (Attribution: Venusianer [CC 

BY-SA 3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/)], via Wikimedia 

Commons); Konrad Zuse (1992) – right (Attribution: Wolfgang Hunscher, 
Dortmund [CC BY-SA 3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/)], 

via Wikimedia Commons). 

The Z3 computer contained 2000 electromechanical relays and 

used 22-bit floating point words encoded through binary system [7]. 

Its speed of operation was from 5 to 10 clock cycles per second. 

Programs and data were stored on punched films. Z3 computer was 

initially engaged in operation at the German Aircraft Research 

Institute in Berlin in 1941, where it was employed in statistical 

analyses of wing flutter. Konrad Zuse built also the Z4 computer in 

the late years of the war [8].  

At that time using electronic vacuum tubes as active elements in 

computers was prohibitively expensive. Hence some of the first 

computer pioneers turned to electromechanical relays instead. The 

utilization of relays in digital computers was conceived 

independently of Konrad Zuse’s work in 1937 by Claude Shannon 

who theorized on mapping Boolean algebra onto electromechanical 

relays [9]. 

In the United States there was also a relay computer 

successfully built. It was called Harvard Mark I (Fig. 4). In contrast 

to Z3, beyond electromechanical relays it employed purely 

mechanical systems such as rotating shafts and clutches. Harvard 

Mark I started operation in the beginning of 1944 and one of the 

first programs executed was written by John von Neumann aimed at 

solving problems for the Manhattan project [10]. 

Citation from the IBM Archives [11]: 

“The Automatic Sequence Controlled Calculator (Harvard 

Mark I) was the first operating machine that could execute long 

computations automatically. A project conceived by Harvard 

University’s Dr. Howard Aiken, the Mark I was built by IBM 

engineers in Endicott, N.Y. A steel frame 51 feet long and 8 feet 

high held the calculator, which consisted of an interlocking panel of 

small gears, counters, switches and control circuits, all only a few 

inches in depth. The ASCC used 500 miles (800 km) of wire with 

three million connections, 3,500 multipole relays with 35,000 

contacts, 2,225 counters, 1,464 tenpole switches and tiers of 72 

adding machines, each with 23 significant numbers. It was the 

industry’s largest electromechanical calculator.” 

   

Fig. 4. Harvard Mark I input/output and control readers – left 

(Attribution: The original uploader was Daderot at English Wikipedia. [CC 

BY-SA 3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/)], via Wikimedia 

Commons); Howard Aiken was the designer of Harvard Mark I – right 

(image is in public domain, source: Wikipedia.org). 

3. Why a bistable relay computer? 

The BRC44 computer was conceived as an innovation, not just 

as a historical replica of the WWII era. The novelty implemented is 

that the whole machine is created around bistable, instead of 

monostable electromechanical relays. 

Although built during peace time in Bulgaria, the dramatic 

invention of unique circuit designs, the lack of funding, the extreme 

labour hours spent soldering tens of thousands of soldering points, 

brought the authors as a time machine to the 1940-ties – that dark 

decade sparkled with technological insights and revolutionary 

breakthroughs. 

BRC44 is a 4-bit computer with 4-bit data bus to the read-only 

memory (ROM). The employed architecture is of the Harvard type. 

ROM is used to store programs and is realised through DIP 

switches. The address space of the ROM memory is flat with 8-bit 

address. Each memory cell consists of 4 bits hence the machine 

implements 256 x 4 = 1024 bits or 128 bytes of ROM. The RAM 

consists of sixteen 4-bit words, hence the RAM data bus is again 4-

bits wide and the RAM address space is 4-bits. There are 64 RAM 

bits in total. 

As mentioned earlier, the computer uses only bistable relays as 

active elements without the implementation of monostable relays, 

vacuum electronic tubes, transistors and integrated circuits. This 

fact asked for novel development of the circuit design for all logic, 

arithmetic, memory, and combinatorial functional blocks of the 

machine. 

The bistable relay based computer is designed around four 

master printed circuit boards. The ROM block is shown on Fig. 5. 

On these master modules are mounted the bistable relays, 

semiconducting diodes, light emitting diodes, switches, etc. There 

are about 500 relays employed, 2000 diodes, 500 LEDs, and 1100 

switches. The whole computer is developed in one plane and the 

lack of compactness of the design is imposed by the requirement for 

easy visual and manual access to all parts of the computer. 

 An online simulator of the computer was published in the 

interactive multimedia journal Engineering and Science Education 

and is available for use freely by anyone with access to the Internet 

[12]. 

The computer is protected with a utility model registered at the 

Patent Office of the Republic of Bulgaria – Reg. No 2821 U1 since 

26/07/2017. 

4. The BRC44 debut 

The first idea of resurrecting the World War II digital computer 

technology here in Bulgaria came to fruition during the open days at 
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the Faculty of Physics, Sofia University in the spring of 2015. In 

front of the public a small building block of the Konrad Zuse’s Z3 

machine was demonstrated – namely a 4-bit counter and a 4-bit 

adder with a clock circuit (20 relays in total). The adder was 

following exactly the ingenious schematic of Zuse. All circuits were 

built on a single breadboard 40 by 40 cm, consisted of the original 

type of Z3 telephone relays with the sole difference of being 

powered by 12 V. The power supply was a NiMH battery. The 

public astonishment was so overwhelming that even TV news team 

filmed the event and immediately broadcasted it on the news at 

noon the same day. In the afternoon a lot more people came, who 

have watched the news report, to see the dubbed war time computer 

replica. 

 

 

Fig. 5. ROM master printed circuit board of BRC44. 1024 switches are 
arranged in a two dimensional array with 16 rows and 64 columns. This 

master block also includes the memory decoders and auxiliary circuitry 

(image copyrighted by Svetoslav Zabunov, 2019). 

The power of using relays instead of any other type of active 

elements was serene. The circuits’ principle of operation was clear 

even to kids, and the clicking noise of the machine inspired 

spectators’ enthusiasm and triggered their will to understand the 

inner workings of the machine. This clicking noise created a notion 

among the observers of the mechanism the computer is based upon 

– namely that it is after all nothing more than a machine, yet a fast 

machine. 

5. Educational aspects using the Bistable relay 

computer BRC44 

A few years later the first approbations with the BRC44 yet 

unfinished prototype took place at the Space Research and 

Technology Institute – Bulgarian Academy of Sciences within a 

small circle of visitors. Again, the participants ascertained the ease 

of perception of the working principle of the digital computer, due 

to the pictorial presentation, the light indication of the current state 

of each relay, the clear path of the electrical signal and the obvious 

principle of operational of the bistable relays being switched by the 

electrical current between their two stable states. 

It was identified that the computer is suitable for education of 

the following scientific and technological ideas: 

To understand the electrical circuits in general 

The computer’s mechanism of operation is easily followed by 

observing the signal path in its partial or full schematic, then 

projecting the schematic diagram on the prototype master printed 

circuit boards. All relays are large enough to be identified along 

with their leads by the observer. Same is true for the other 

electronic elements comprising the computer. 

 

 

 

To understand the different types of discrete electronic 

components 

The function of a number of discrete electronic and 

electromechanical components is lucidly comprehended, such as 

• Bistable relays that resemble normal switches, but turned 

on and off by electric current, instead of one hand 

• Resistors – passive components that limit the electric 

current flow 

• Capacitors – passive components that store electrical 

energy 

• Semiconductors that let the current flow only in one 

direction 

• Light emitting diodes – electronic components that 

substitute the light bulbs and emit light in different colours 

• Switches – just switches 

• Connectors – terminals that are used to interconnect the 

cabling between the master printed circuit boards. 
 

To understand the electrical wiring mechanisms and how 

circuits are constructed 

The BRC44 is suitable to show to student and alike the 

principles of constructing printed circuit boards, the mounting of 

components on them and the approaches if interconnecting the 

boards together using electrical wiring. 
 

To understand the representation of numbers through digital 

binary components 

More into the digital computing arena the student is capable by 

the help of examining the operation of BRC44 to get into the binary 

system of representing digital number with the use of two-state 

electronic or electromechanical elements, each of which is used to 

represent one bit of information. The switching of the bistable relay 

is audible, thus the observer literally senses the process of changing 

the state of one bit in the computer memory for example. 
 

To understand the logic circuits 

Further, for the more advanced students, BRC44 demonstrates 

the inner working of the simple logic circuits performing operations 

such as logical AND, OR, XOR, NAND, etc. Then the more 

complex combinatorial logic circuits may be observed like binary 

decoders, binary multiplexers, etc. 
 

To understand the memory circuits 

Another aspect of digital computing is effortlessly understood 

through the bistable relay principle. The RAM memory bit is 

realized through one bistable relay. 
 

To understand the oscillator and clock circuits 

Once logic and memory components are figured out, the student 

is ready to follow the principle of the oscillators – a new circuit is 

introduced – the timing circuit where capacitors and resistors are 

required. 
 

To understand the major building blocks of a digital computer 

Finally, the student is introduced to the major building blocks of 

the digital computer: 

• Read-only memory (ROM) with its inherent address 

decoders and multiplexers 

• Random-access memory (RAM) with its accompanying 

address decoders, multiplexers, read and write circuitry 

• Central processing unit (CPU) and its components: 

sequencer, arithmetic logic unit (ALU), instruction decoder 

• Display module and I/O 
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To understand the digital computer architectures – Harvard 

architecture and Von Neumann architecture 

Finally, the student may acquire full understanding of the 

computer architectures such as the instruction set, instructions with 

variable and constant length, what microcode is and how each 

instruction is interpreted as a sequence of micro code operations 

that are further executed by the CPU sequencer, the difference 

between the Harvard and von Neumann architectures and so on. 

 

6. Conclusion 
 

After examining the current state of the art of relay based 

digital computer created recently and also taking into account 

all models developed in the beginning of the digital computer 

era, the authors ascertained that there has never been 
developed so far a digital computer fully based on bistable relays 

and that the BRC44 is the first one in the world. Consequently the 

computer was applied for a patent at the Patent Office of the 

Republic of Bulgaria. 

Authors are pleased for being helpful with this innovative 

approach in computer science education in Bulgaria and in the 

world and plan on continuing there passionate innovations in the 

avenue of education in computers, physics, aerospace studies and 

mathematics, among others. 
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Abstract: This article presents the peculiarities of computer graphics introduction of innovative methods, and the susceptibility of 

students to the application to the teaching method. Teaching enjoys to high status, depending in part on the amount of study required to 

prepare for employment. The organizational complex is stable in some sides and changing in others.  
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1. Introduction. 

The dependence on human participation and human behavior 

with regard to the surrounding world and the continuous 

visualization of reality, continuous training of students in the 

methods of Computer graphics and the adoption of information 

security methodology should be carried out and the question of the 

development of the students of the National School Vasil Levski of 

Medicine answered Computer graphic training is necessary, even 

for elementary school students, not only for secondary school 

students and students. Nowadays, it becomes a serious social 

problem that anyone can manipulate graphical information for a 

different purpose. It is increasingly important to ensure the security 

of data, its protection against intrusion and the ability of users to 

recognize such graphic data. A large number of imaging 

applications are available on the market, many of which are free and 

offer tools and effects sufficient to have an amateur impact on a 

graphic product. 

This report makes a study of the preparedness and satisfaction 

of the subject "Computer Graphics" of the students at the Faculty of 

Artillery, Air Defense and Communication and Information 

Systems at the National Academy of Sciences "Vasil Levski" 

Shumen. 

The first goal of this report is to be created and tested a 

questionary, which should rate the students' awareness of the 

opportunities offered for self-improvement and development of 

skills in the field of computer graphics. The second goal is to obtain 

awareness-raising factors for computer graphics, defined by the 

level of awareness of the huge influence of it that has in our daily 

lives. [2], [3] and [4], peculiarities and innovations in the traditional 

and e-learning of cadets are considered. 

Education and computer graphics 

Computer graphics training is constantly evolving. Research on 

the content of educational information on graphic capabilities has 

been summed up in various sources. In many studies, there is a 

variety of content quality in different graphical software 

environments through researches on existing projects and computer 

learning education measurements which are based on three 

dimensions that relate to ethics when working with graphical 

information and the practice of protecting the intellectual property 

in the form of graphical, final product. 

Cognitive Behavioral Theory 

Cognitive Behavioral Theory, which includes student theory 

and behavior, according to [1], stands out as an easy-to-remember 

model that explains the relationship between thinking and emotion. 

It is called model A-B-C: A = Activating Event, B = Beliefs, 

Thoughts, C = Emotional and Behavioral Effects (see Figure 1). 

This study suggests that computer graphics education as an 

activation event will improve awareness of the potential for career 

development and development. 

 
fig. 1. А-B-C  model 

1. Study among learners. 

An analysis is carried out using the questionary, which consists 

of fourteen elective answer questions and the results are presented 

in diagrams representing the satisfaction rate of the computer 

graphics training. 

The poll has been completed by 20 students, all of whom are 

students at the "A, VBA and CIS" faculty at NVU “Vassil Levski”. 

After the analyzes are made, it can be seen in figure 2 that 

satisfaction with the possibility of preparation for the subject 

"Computer Graphics". It is seen that over 75% of learners are 

pleased to be able to access the learning materials from anywhere. 

0 5 10 15 20

16
301

Satisfaction of learners "Computer graphic".

I can not decide no yes, in part Yes, completely

fig.2. Satisfaction of learners 

The questionnaires examine the way the information is 

presented and the number of exercises. The analysis of the results 

presented in Fig. 3 shows that: 

• About 80% of learners are very pleased with the 

organization and the number of exercises-18; 

• 2 responded with "good". 
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fig. 3. Evaluate the number of exercises 

Students' attitude towards their type of training is also 

interesting, with a selection of the most popular types: traditional, 

electronic or distance learning. As can be seen in Figure 4, modern 

generation prefers e-learning. 
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fig.4 Types of training and learner preferences 

The poll allows us to see if students would like to introduce e-

learning. This would help to develop different electronic systems 

for the needs of faculty education. This type of training will allow 

flexible updating of the learning content and learners easily reach it, 

given that they are continuously online. Figure 5 shows that not all 

of them prefer e-learning, it is clear that about 20% would like to 

have another source of information as it is noticed that they can not 

define exactly what. 

The poll was realized among 20 students, eight men and 12 

women. The gender breakdown is presented in Figure 6b, and 

Figure 6a shows the age range of the subjects studied. These 

demographic data are of a confidential nature and allow us to 

conclude that a division under this sign should not be made. 
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fig.5. Attitudes to using e-learning 
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fig.6  Demographic data 

4. Conclusion 
This study is aimed at the computer graphics training of 

students and cadets in the NVU "Vasil Levski ". The purpose of this 

report is to research whether computer graphics and information 

awareness affect the interests of learners. The results show that 

learners have an excellent motivation, interest and desire to use 

different learning sources. It is a fact that 75% of them would like to 

receive e-learning through different platforms, which does not mean 

that traditional teaching does not have a place in learning. The 

results of the analysis confirm that their satisfaction is over 75% 

and it is indicative that the same satisfaction is also with the 

practical part of the training. There are some limitations in the 

study. In future studies, the research sample should be designed on 

a wider range of students to track the development of interests and 

technology over time. 
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1. Introduction 

This paper discusses the need for implementing alternative 

teaching and learning methods of instruction in EFL with the help 

of specific digital tools and resources. The aim is to improve 

students‟ understanding of authentic literary texts and foster their 

interpretation skills. According to the national curriculum the basic 

approach in teaching EFL used in 11th  and 12th  grades with 

intensive classes in Bulgaria is „English through Literature 

Approach‟. Teachers are obliged to develop the students‟ skills 

using literary texts from various genres belonging to the British and 

American literary canon. Teachers are faced with the dilemma 

which methods to use to motivate students who find those literary 

texts old-fashioned, boring and often difficult from a linguistic point 

of view. The wisest decision is to make use of such methods of 

instruction, and such an environment that both students and teachers 

feel comfortable with. What better way than incorporating digital 

technologies in a meaningful way. This paper uses a definition of 

method, recognized by many experts in pedagogy, namely „a set of 

procedures, i.e. a system that spells out rather precisely how to 

teach a second or foreign language‟ (Celce-Murcia, 2001: 5) [1]. In 

other words this is the way/ways teachers and students choose to 

reach goals on the syllabus. 

Digital technologies are considered one of the most important 

pedagogical tools that can facilitate the teaching and learning 

instruction in the 21st century classroom. The findings from 

numerous studies on the subject have shown their effectiveness on 

education at large, as well as positive attitude towards teachning 

and learning a language (Pennington, 1996 [2], Warschauer, 1996 

[3],  Zhao & Frank, 2003 [4]), better final results (Brandl, 2002 [5]; 

Harrison et al., 2002 [6]), improvement in motivation and 

performance, self-satisfaction (Sturm & Rankin-Erickson, 2002 

[7]), etc.  Of course it is unrealistic to think that technology alone 

can perform miracles in education. It „should not be seen as the way 

to change the teaching environment in a class; instead, teachers 

should know how to use the technology in innovative ways‟ (Caron, 

2008: 287) [8]. World-wide authorities like Fullan supported this 

view advocating the integration of technology, pedagogy and 

change knowledge – „we need to make it all about learning (the 

pedagogy part), let technology permeate (the technology part), and 

engage the whole system (the change part)‟ (Fullan, 2013:74) [9]. 

The continuous appearance of newer technologies and digital 

educational tools are making teaching more and more challenging 

today: teachers cannot be in the shoes of „digital immigrants‟ any 

more – they need to be prepared to work in a totally new 

environment where digital technologies are not a „must‟ but a 

reality, i.e. they need to be digitally literate. To answer the 

requirements of Generation Z or Alfa students, a teacher needs to be 

able to use almost the same digital tools students are familiar with, 

plus operate with new ones to motivate them. The list with existing 

digital tools is enormous and it‟s absolutely impossible to 

enumerate every single one, since the moment it is compiled, new 

digital technologies will have been produced. That‟s why the digital 

tools and resources described in this paper comprise only a small 

portion of the ones that could be used successfully in teaching 

foreign languages. 

Different educational institutions not only recognize the pros of 

integrating digital technologies in education, but also urge all 

educators to implement them in the classrooms as they 

(technologies) improve teaching and learning instruction, practicing 

the target language and assessing language learners (ACTFL,  2013: 

1) [10]. 

The focus of this paper is on the usefulness of certain digital 

tools and resources in teaching EFL inside and outside the 21st 

century classroom through authentic literary texts at any time and 

from anywhere. The paper presents the results from a survey 

designed with online research tools, which was conducted with a 

group of twelfth grade students of EFL after a two-year experiment. 

 

 2. Digital technologies, tools and resources 

One of the most popular topics for discussion in pedagogic 

literature, conferences and various official documents today is the 

integration of new technologies with education. Before answering 

the questions „How, What, When‟ to apply in teaching and learning, 

we should clarify the meaning of digital technology and some terms 

deriving from it. While at the beginning of 21st century experts 

defined concepts like e-learning, electronic sources of information 

and computer skills, today they have discussed new ones: digital 

technologies, digital media, digital tools and resources and digital 

skills. These concepts are interpreted in different ways. For Cantoni 

and Tardini digital technologies are ICT (2008: 26) [11]; for 

TESOL they are systems using computer chips, digital applications 

and networking in any existing form (TESOL 2008, 3) [12], i.e. 

electronic tools ( laptops/ computers) and devices ( DVD players, 

IWB, etc.), mobile devices (cellular phones, MP3 players, iPhones, 

tablets, etc.). Another interpretation came from Cambridge 

International Examinations according to whom digital technologies 

are processing systems that „encourage active learning, knowledge 

construction, inquiry, and exploration on the part of the learners, 

and which allow for remote communication as well as data sharing 

to take place between teachers and/or learners in different physical 

classroom locations‟ (Cambridge International Examinations. 

Education Brief 5: 2015) [13]. 

One of the best summaries of efficient digital tools, compiled 

annually after surveying ITC specialists and high school and 

university educators world-wide and frequent users, is presented by 

the Centre for Learning & Performance Technologies (С4LPT). 

These are streamed into four categories: instructional 

(management/learning systems), content development (pdf, 

presentation, clip, art and photo, graphics, audio and podcasting, 

video and animation, social, personal and professional tools, 

blogging. Web page tools, etc.), social (emailing, discussion 
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forums, webinar platforms) and personal and professional tools 

(personal learning management systems, digital portfolios,  

research, and notetaking tools, browsers and extensions, players and 

readers). 

And since we are living in the era of digital technologies, 

popular teaching support tools in the 21st century classroom are 

digital learning resources.  For the purposes of this paper, from the 

number of definitions on the subject, we will use the one given by 

professor Rory McGreal (2007) [14], according to whom a digital 

learning resource in a broad meaning is any resource that can be: a. 

stored in digital format (electronic texts from books, journals, 

magazines, conference papers, reports; simulations, websites, 

graphic images, Quicktime movies, etc.), and b. adopted further for 

teaching and learning purposes. 

3. Teaching and learning models with new 

technologies 

With the common efforts of specialists in the field of 

technologies and pedagogy new models have sprung up, which in 

turn educational policy makers in the face of UNESCO, OECD and 

the European Commission have started promoting. These 

„innovative approaches to technology-supported learning‟ to 

enhance education (OECD, 2016: 88) [15] can be summarized as 

follows: 

To assist teachers and leaners in the process of integrating 

digital technologies, as well as assessing their effectiveness in the 

classroom, models like Replacement, Amplification and 

Transformation (RAT), Substitution, Augmentation, Modification 

and Redefinition (SAMR) and the Technological Pedagogical 

Content Knowledge (TPACK) were designed in the first decade of 

the 21st century.  

Another example is the Hewlett Packard Catalyst Initiative 

Project (2013) [16] that came up with five teaching models 

applicable to STEM subjects, namely 1) educational gaming, 2) 

online laboratories, 3) technology-enabled collaboration, 4) real-

time formative assessment and 5) technological support for skills-

based curricula. 

Apart from these is e-learning, referring to various online 

courses (MOOCs) available for both professionals and learners, 

numerous open educational resources (OERs) and the 

implementation of different teaching modalities (technology-rich 

instruction, blended learning, informal or full-time online learning). 

For a positive outcome in different subject matter areas, the 

focus should be on specific methods of instruction. Although 

extremely useful in STEM subjects, the HP models are hardly 

applicable in teaching languages and literature, which are classified 

in terms of subject matter as soft – nonlife ones (Biglan, 1973: 207) 

[17]. And while with hard pure/applied subjects (mathematics, 

chemistry, physics, engineering, etc.) experimenting is most 

important, with languages and literature, the focus should be on 

developing communicative skills (speaking and writing) and on 

discussions (Smeby, 1996) [18], seminars, tutorials (Neumann, 

2002) [19]. Adding some of the strategies for teaching „English 

through literature‟ – interpreting, summarizing creative writing, 

visual presentations, etc. (Collie and Slater, 1987 [20]; Carter and 

Long, 1991 [21]; Sage, 1987 [22]), we believe that a better method 

of instruction for the purposes of EFL will comprise of a mixture of 

different modalities and specific digital tools and resources, 

including OERs.  

4. Teaching Methods and tools in 21
st
 century 

classroom  

As already mentioned, this paper aims at summarizing the 

results of integrating digital technologies in the language classroom 

and evaluating their usefulness. The information was collected from 

a two-year experiment with 17/18-year-old students of EFL through 

„English through Literature Approach‟ at Second English Language 

School “Thomas Jefferson”, Sofia. By incorporating a number of 

digital tools and resources and using different methods and 

modalities, mainly technology-rich instruction (including flipped 

classroom) regardless of time, place and electronic devices, we aim 

at developing students‟ skills to interpret authentic literary texts. 

The material selected for the purposes of the study comes from one 

of the available course books for 11th and 12th grades of language 

schools which, according to the requirements of the syllabus, is 

designed around British and American Literature (See Table 1). 

From the list of texts on the two syllabi we have selected six texts; 

the selection is not arbitrary – they have been chosen: a. to represent 

different genres (plays and novels), and b. on the basis of existing 

film adaptations/animations and OERs on YouTube or Vimeo 

channels. 

Table 1: Participants, sources, modality, methods, digital tools 

and resources 

 

The work with literary texts follows three main stages in 

teaching: pre-reading, while-reading and post-reading. These 

include a cycle of lessons each varying between 6 and 8 classes 

depending on the subject matter and the number of used digital 

tools and resources. There is difference in the number of classes 

during the three stages for each literary text. What the cycles have 

in common is that they start with a video tutorial in a flipped 

classroom; then continue with specific in-class student-centred 

activities in which the teacher is monitoring or facilitating the 

learning process; the round-up is a creative task on the topic 

discussed. In fact this is a teaching and learning situation which 

passes from low-order to high-order thinking skills (LOTS – 

HOTS) according to Churches‟ Digital taxonomy: from 

understanding and applying the information learnt, through 

analysis, personal evaluation and creating (Churches, 2008) [23]. 

After finishing each of the stages of the selected literary works, 

the students were asked to complete an online survey on the most 

popular teaching methods and digital tools used in the classroom. 

The objective was to elicit information on their usefulness and 

estimate their effectiveness for the literary development of the 

students. The survey consists of six parts: Part A. Personal 

information; Part B. Current language skills; Part C. Teaching 

methods; Part D. Tools; Part E. Level of literary development; Part 

F. Overall opinion of the course and its importance for the students‟ 

literary development and complex literacy. For sections E and F we 

used Likert‟s scale: for the former section a fixed 5-choice response 

scale (strongly agree, agree, neutral, disagree, strongly disagree), 

while for the latter section to describe the level of importance a 

fixed 7-choice response scale (Not at all important, Low 

importance, Slightly important, Neutral, Moderately important, 

Very important, Extremely important) 
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5. Results 

An overall number of 96 students participated in the survey out 

of which 53,1 % boys and 46, 9 % girls, respectively (Part A). In 

terms of the level of language proficiency the majority of students 

(ranging from 63 % to 51 %) labelled themselves as C1/2 users of 

the target language according to CEFR (Part B). Out of the 

suggested 45 different teaching methods used in class during the 

course in British and American literature (Part C), some of which 

are given in Table 1, the top ten that the students pointed out as 

preferable are as follows: class projects were most popular – 75 

(78.1%), followed by PowerPoint presentations by panel of students 

– 73 (76%) and those by teacher – 72 (75 %),  textbook assignments 

– 69 (71.9%), use of digital video – 60 (62,5%),  use of technology 

and instructional resources for presenting content -  55 (57.3%), use 

of trailers – 52 (54.2%), formative assessment by teacher (on 

completed assignments) – 51 (53.1%, ) written assignments to 

outline portions of the literary texts – 49 (51%), reading 

assignments in journals,  supplementary books, etc..- 48 (50%). As 

least popular students mark crossword puzzles – 15 (15.6%) and 

student construction of diagrams, charts, or graphs – 23 (24%).  

 

 

Figure 1: Useful tools in and out of the classroom 

Part D of the survey refers to useful tools in and out of the 

classroom. As it can be seen from the bar chart on Fig. 1, out of the 

45 tools presented, 32 are digital tools. Among these at the bottom 

of the scale is video conferencing, marked by only 5 students; twice 

as many believed in podcasts; a bit over 6 % of the students 

believed in RSS feeds; only around one tenth marked digital radio 

as useful. On the other end of the scale, with 72.9% come wikis, 

followed by electronic books and cell-phones with the same number 

of students - 65.6 %, digital media with 62.5 %, Internet publishing 

(Google Drive, Microsoft One Drive/Office Mix, Spark Page, etc.) 

with 59.4 %, film adaptations of literary works with 58. 3 % and 

online reading platforms with 51 %. For nearly half of the students 

Internet forums, electronic resources and IWB were useful as well.  
Part E is of paramount importance for the understanding of the 

students‟ literary level of development after finishing the course in 

English and American literature. The questions are modelled on the 

types of activities students are expected to complete at different 

levels of their literary competence according to the Еuropean 

Framework for Literary Education (LiFT2, 2012)  [24]. Some of the 

45 questions refer to literary genres and techniques, others to styles, 

different aspects of literary discourse or characteristics of literary 

works, etc. Going into detail, the students were asked to evaluate 

their own ability to: explore texts and describe the difference 

between texts; identify genres; talk about the story and restructure 

the storyline; summarize the plot; express perceptions of characters; 

reflect upon the characters‟ personalities and point out 

similarities/differences;  discuss various issues; speak or write about 

their own reactions in similar situations; recognize and experiment 

with narrative techniques; deal with complex language; find clues to 

understand meaning; formulate arguments that support their 

interpretation; present oral/written review, etc.  

The conclusion after summarizing the answers from Part E is 

that the bulk of students, between two-thirds or over (65% - 68%) 

and half of them, agree that they possess the required literary skill 

for each and every question. Between a quarter and a fifth (15%) 

strongly agree with the statements, whereas only a small percentage 

of students (sometimes 1 per cent strongly disagree, or between 3 to 

8  per cent disagree) believe that they cannot handle tasks connected 

to literary texts.  
      Part F presents the students‟ overall evaluation of the 

teaching methods and tools used in the foreign language classroom. 

The pie charts summarize the students‟ attitude towards the course: 

Fig. 2 illustrates their literary development, while Fig. 3 illustrates 

their complex literacy. At first glance it is clear that a significant 

proportion of students (64 % and 63 % altogether) recognized the 

positive impact of the course for their personal development and 

growth.  Being extremely valuable for their literary development 

accounted for 8.3 per cent of the students, and this figure was 

similar for their complex literacy. A quarter of the surveyed 

students estimated the course as very important for their literary 

development and more than a third of the students believed that it 

played a very important role in shaping their complex literacy. For 

two-fifths the course was moderately important in terms of literary 

development, with 10 per cent less students pointing out the same 

value of importance referring to their complex literacy. However, 

interestingly, the students that expressed uncertainly about the 

effectiveness of specific digital tools and resources incorporated and 

teaching methods applied during the course, was less than a fifth 

(See Fig. 2) and almost one tenth respectively (See Fig. 3).  

Only a minority of learners, however, did not think that the 

course was of real importance. The percentage of those who 

considered the course of low importance in both categories is 

absolutely the same, namely 3.1 % of the students. The situation is 

very similar with the number of the ones for whom the course was 

not at all useful (1 %). 

Overall, a significantly higher number of students showed their 

appreciation of the positive effect that the integration between 

digital technology and teaching „English through Literature 

Approach‟ played for their literary development and complex 

literacy, whereas for a very low number of students the methods and 

digital tools used had almost no importance. 

 

 
 

Figure 2: Level of importance for literary development 
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Figure 3: Level of importance for students’ complex literacy 

6. Conclusions 

In this paper, for the purposes of the syllabus in question, 

we have used only a handful of the existing digital tools and 

resources available. As seen from the results of the survey, 

some of them have been more effective than others. 

Considered together, the teaching practices we have deployed 

in the FL classroom, have served their purpose extremely well 

since they have brought to improving the students‟ literary 

development. This has been possible due to the fact that the 

four criteria for effective integration between new technologies 

and education, suggested by Fullan (2013) [9], have been met: 

the various teaching and learning methods of instruction have 

engaged both learners and teachers better; the switch from 

traditional face-to-face modality to a flipped classroom has 

been efficient and not difficult to experiment with; it has also 

been possible to access blogs, platforms, online resources, etc. 

from any electronic device or any place (school, home, etc.), 

and any time, which definitely make them  „technologically 

ubiquitous‟; last but not least, come the task-oriented activities 

with digital tools and resources derived from real-life 

situations that require creativity and various learning skills.  

All that proves again that it is „not so much a matter of 

choosing the right device, the right amount of time to spend 

with it, the best software or the right digital textbook. The key 

elements for success are the teachers [...] who have the vision, 

and the ability, to make the connection between students, 

computers and learning‟ (OECD, 2016: 85) [15]. And although 

research in the last few decades has proved the usefulness of 

digital technologies with different types of learners and their 

overall performance, it is vital to realize the fact that 

„technology alone will not enhance learning, but using it as 

part of good teaching practice can open new doors to learners 

and teachers‟ (OECD, 2016: 73) [15]. 
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Abstract: The article presents an example of producing a research paper by students aged between 14 and 15 years. Their research 

paper focused on examining the pollution of water sources in the vicinity of school. With the help of the colorimetric method we established 

the concentration of nitrates, nitrites, ammonium ions and phosphates as well as the pH value. In the National Laboratory of Health, 

Environment and Food they took care of the microbiological analysis of water. We found out that none of the samples were in compliance 

with the standards of the sanitary quality of water as regards their microbiological attributes. Nonetheless, chemical water attributes did not 

exceed the permitted levels set by regulations for potable water.  

However, all of the analysed water samples could be used for irrigation and the watering of those plants that are further processed.  
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1. Introduction 

1. 1 The significance of water  

Planet Earth could be called the Water planet. Water is the 

basic constituent of our bodies, at the same time being the largest 

living space for numerous animal and plant species. For humans, 

clean fresh water is the precondition for survival, health and well-

being. We use water in households for drinking and preparation of 

food, we use it to irrigate farmlands and to cool overheated 

machines. The flowing bodies of water can be harnessed to 

produce hydroelectric energy. Fishing is in many areas an 

important source of food.  

Slovenia's wealth of water resources consists of rivers, 

springs, groundwater zones, waterfalls, natural and artificial lakes 

and the Adriatic Sea. High quality and healthy water resources are 

essential for our survival and development. The total length of 

Slovenian waterways is around 26 000 km, which implies more 

than a kilometre of watercourses per square kilometre of surface. 

Water performs also other important functions. Oceans, or 

rather marine organisms (phytoplankton and other plants), 

produce a third of world's oxygen. At the same time they bind (in 

the same way as land plants) a significant portion of carbon 

dioxide, which is generated mostly by the combustion of fossil 

fuels. The dangerous consequences of warming the Earth's 

atmosphere are thus reduced to some extent.1  

     Approximately 35% of tap water in Slovenia comes from 

surface waters, such as rivers and lakes, and 20% of the latter are 

under serious pollution threat. The remaining 65% of water comes 

from groundwater, which retains rainwater seeping into the soil. 

However, all water needs to be treated before consumption, as it 

may be contaminated with substances that can be washed into 

groundwater and surface water. These substances are various 

fertilizers, pesticides, toxic industrial chemicals or 

microorganisms, which enter water with human or animal waste. 2 

1. 2 Water pollution                                             

     The households pollute water the most with laundry and faeces. 

The water used for washing the laundry contains polyphosphates, 

perborates and a number of other compounds, which in many 

places bypass treatment plants and thus pollute surface waters. 

Agriculture pollutes water with artificial fertilisers, which are 

nitrogen, phosphorus and potassium compounds and are essential 

for the growth of plants. Nitrates and ammonium compounds are 

water-soluble. The industrial use of water is not limited to cooling. 

Some technological processes, such as washing, dissolution, 

dilution etc., are in most cases also done with water, and thus 

various other substances pass into water. The most problematic 

are heavy metals, which are, at higher concentrations, very toxic 

to humans.3 

1. 3 Chemical parameters  

The health adequacy of drinking water is determined by 

microbiological and chemical parameters. What follows is a list of 

chemical and microbiological parameters set for drinking water in 

accordance with Rules on drinking water. 4  

We have also added the description of the phosphate 

parameter, which is absent from the above mentioned Rules. 

     The pH value of water denotes its acidity degree or its degree 

of alkalinity. Rules on drinking water set the limit pH value at the 

range between 6,5 and 9,5.  

     Nitrates and nitrites are the natural form of nitrogen found in 

the environment. However, nitrates and nitrites appear also as a 

result of human activities: in artificial and natural fertilisers, 

municipal sewage and industry. In Rules on drinking water, the 

limit value for nitrate is 50 mg/L, and for nitrite, it is 0,50 mg/L. 

     Ammonia is well soluble in water, and ammonium ion (NH4
+), 

which is determined by analyses, is produced on reaction with 

water. In Rules on drinking water, it is classified as one of 

indicator parameters, with the limit value of 0,50 mg/L. 

    Most phosphates enter water through the leaching of artificial 

fertilisers from farmland or through sewage which contains 

cleaners, washing powders and detergents. In unpolluted water, 

concentrations do not exceed the value of 0,1 mg/l. Rules on 

drinking water do not set any limit values. 

1. 4 Microbiological parameters 

    Escherichia Coli. These bacteria are always present in great 

numbers in human and animal faeces, sewage and in water 

contaminated with faeces. The presence of  E. coli in drinking 

water proves without doubt that water has been fecally 

contaminated. The Rules on drinking water set the limit value for 

E. coli in drinking water at 0 /100 mL.  

    Enterococci. These bacteria, present in intestines or in human 

and animal faeces, are a reliable indicator of contamination with 

fecal matter. Since they are preserved in water for longer than E. 

coli, we consider their presence in drinking water, in which other 

bacteria has not been detected, to be older fecal contamination. 

According to Rules on drinking water, the limit value for 

enterococci in drinking water is 0/100 mL. 

    Microbial colony count at 22 °C. Using this parameter, we 

determine the number of bacteria which can be present in water as 

normal flora. Any sudden increase in the number of these bacteria 

can be an early indicator of disturbances at any point in the whole 
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system of drinking water supply. The temperature signifies the 

temperature at which we incubated them in the laboratory, 

implying also that these are primarily bacteria of non-fecal origin. 

The limit value for colony count at 22°C signifies, according to 

Rules on drinking water, "no abnormal change". The agreed limit 

value as regards the results of monitoring for colony count at 22°C 

is less than 100/mL.  

    Microbial colony count at 37 °C. This parameter determines 

the number of bacteria, which – as in the case of colony count at 

22°C – indicates the efficiency of water treatment procedures, 

proliferation of bacteria in the water distribution network due to 

congestions or increased temperature, subsequent invasions of 

bacteria into the system etc. These data are the starting point for 

assessing the condition of the whole system. In comparison with 

colony count at 22°C, the number of colonies at 37°C helps us 

estimate whether we may be dealing with bacteria of fecal origin. 

The limit value for colony count at 37°C is less than 100/mL. 5,6 

2. Experimental part 

This article presents an example of writing a research 

assignment undertaken by students aged between 14 and 15 years. 

Their research paper focused on examining the pollution of water 

sources in the vicinity of school.  

Ankaran is a town at the foot of the southern slope of the 

Muggia Peninsula. The latter is located in the Gulf of Trieste and 

extends between the Bay of Koper and the Bay of Muggia. The 

climate in Ankaran is submediterranean, characterized by long and 

hot summers, mild winters and frequent winds. Most precipitation 

is in autumn. In this region, people have always faced the lack of 

fresh water at the time of year when the growth of plants is at its 

most intense (spring and summer). To resolve this problem, the 

locals have always used all of the existing sources of fresh water 

available, i.e. streams and wells. 

This is why we decided to examine the state of some small 

streams and wells situated in the close vicinity of our elementary 

school, their possible chemical and microbiological pollution and 

thus check water's suitability for watering vegetables or even 

drinking.  

Sampling points are presented in the table below. 

Table 1: Sampling points 

Sample  number Sampling point 

1 Stream SV od šole – Regentova ulica 

2 Stream JZ od šole – nad šolskim igriščem 

3 Stream Valdoltra - plaža 

4 Stream Lazaret 

5 Well v Mladinskem zdravilišču Debeli rtič 

6 Stream Sv. Katarina  

7 Stream  Na Logu  

8 Stream križišče Hrvatini 

9 Well Jadranska cesta 

10 Well Ivančičeva ulica  

11 Stream Ivančičeva ulica 

 

2. 1  Hypotheses 

Before the experimental work we have set the following 

hypotheses: 

First hypothesis:  Nitrates and nitrites do not exceed limit values. 

Second hypothesis: The values of microbiological parameters are 

lower in wells than in streams.                                       
Third  hypothesis: The water from wells is fit for drinking as 

regards chemical and microbiological parameters                                 

2. 2  Structuring the experimental part 

    The experimental part of our research paper was divided in: 

 

    a) field work done in points for the abstraction of water. 

At particular sampling points, we collected water into the 

beaker and immediately measured water temperature. Next, we 

collected two samples – one into a half-liter vial for chemical 

analyses and the other into a sterile plastic container for 

microbiological analyses. Both containers had been properly 

tagged beforehand.  

We immediately put the plastic bottles into the cooler, 

refrigerated them overnight, and the next day we took them to the 

Centre for Microbiological Analysis of Food, Water and other 

Environmental Samples. 

Samples for chemical analyses were refrigerated too, and the 

analyses were made the very next day.  

b) Laboratory analyses done at school and at the Centre for 

Microbiological Analysis of Food, Water and other Environmental 

Samples. 

2. 3  Chemical analysis  

   Chemical analyses were done at school, in the Chemistry 

classroom. 

Analyses were based on the colorimetric method – rapid tests 

for ions on the basis of specific colour reactions. The intensity of 

the sample’s colour is compared to a ready-made colour scale with 

the help of which we read off ion concentration in the sample.. 

     2. 3. 1  The work procedure 

 Water samples were analysed with the help of the reagent 

case for water analysis MACHERY NAGEL visocolor ECO 

Analysenkoffer.  

The procedure for analysing any parameter is set out on the 

enclosed leaflet with a colour-comparing scale and manufacturer’s 

instructions. For determining each parameter, we used two 

containers with water samples, one of which was a control sample.  

      Here is an example of procedure for determining nitrates:  

    First, we washed the two containers with sample water, to make 

results more precise. We then filled them with sample water to the  

5 mL mark. One container with sample water was used for 

comparison. We added 5 drops of reagent NO3-1 into the second 

container, closed the container and shook it well. Then we added a 

small spoon of reagent NO3-2, stoppered the container, shook it 

for one minute and left it to stand for 5 minutes. After five 

minutes, we put both containers on the colour scale, compared 

them and read off the concentration of nitrate ions.  

Depending on the concentration of nitrates, the water showed a 

more or less intense orange colouring. (see fig. 1). The result was 

recorded in a table (see Results). 

 

    

 

 

 

 

 

 

                           Fig. 1: Determining nitrates 
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5  

2. 4  Microbiological analyses 

The Centre for Microbiological Analysis of Food, Water and 

other Environmental Samples provided the analysis of the 

following microbiological parameters: the presence of coliform 

bacteria, Esherichia coli, enterococci, the total bacteria count at 37 

°C and the total number of bacteria at 22 °C. The results are given 

in point 2.5. 

2. 5   Results of experiments 

       2. 5. 1 Nitrates in water 

    The results of nitrate analysis in water samples are shown in 

the table below. (see Table 2) 

 Table 2: Nitrate concentration in individual water samples 

The water 

sample  number 

The concentration of nitrates 

NO3
─   [mg/L] 

1 20 

2 10 

3 10 

4 10 

5 1 

6 20 

7 20 

8 5 

9 5 

10 1 

11 30 

The analyses’ results indicate that least nitrates were present in 

sample 5 – the well v Mladinskem zdravilišču Debeli rtič and 

sample 10 – the well Ivančičeva ulica; namely, the concentration 

was 1 mg/L. The largest concentration was determined in sample 

11 – the stream Ivančičeva ulica. In other samples, the nitrate 

concentration was 10 mg/L or 20 mg/L. According to Rules on 

drinking water, the limit value for nitrate is 50 mg/L. 

       2. 5. 2 Nitrites in water 

The results of nitrite analysis in water samples are presented in 

the following diagram: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        
Fig. 2 Nitrite concentration in individual water samples 

The results of analyses show very low nitrite concentrations in 

all samples. In more than half the samples, nitrites were not even 

registered, while in the rest of the samples concentrations did not 

exceed 0,05 mg/L. In Rules on drinking water, the limit value 

determined for nitrite is 0,50 mg/L.(see fig. 2) 

       2. 5. 3 Ammnonium ion in water 

The results of the analyses determining ammonium ion in 

water samples are shown in the table below. (see Table 3) 

 

Table 3: Ammonium ion concentration in individual water samples 

The water 

sample  number 

The concentration of 

ammonium ion NH4
+   [mg/L] 

1 0,2 

2 0,2 

3 0,1 

4 0,1 

5 0,1 

6 0,1 

7 0,1 

8 0,1 

9 0 

10 0,1 

11 0 

 

The results of analyses point to the absence of any ammonium 

ions in sample 9 – the well in the Jadranska ulica  as well as 

sample 11 – the stream in the Ivančičeva ulica. In the remaining 

nine samples, the determined ammonium ion concentration was 

0,1 mg/L and 0,2 mg/L respectively. Rules on drinking water list 

ammonium ion among indicator parameters, with the limit value 

of 0.50 mg/l.  

       2. 5. 4  Results of microbiological analyses 

The results of microbiological analyses are presented in the 

below table. (see Table 4) 

Table 4: Results of microbiological analyses   

 

The results of microbiological analyses indicate that all the 

examined water samples contain coliform bacteria. Nine of the 

samples contain also Escherichia coli, with the exception of 

sample 9 – the well in the Jadranska cesta and sample 10 – the 

well in the Ivančičeva ulica. The total number of microorganisms 

at 37 °C in all samples exceeded the value 300.According to Rules 

on drinking water, the prescribed limit value for E. coli in drinking 

water is: 0/100 mL, for enterococci it is:  0/100 mL, for the 

number of colonies at 22°C it is: less than 100/mL, and for the 

number of colonies at 37°C it is: less than 100/mL.  

 

 

 Parameter 

S
am

p
le

 

le
 

Coliform        

bacteria           

CFU/  

100mL 

Escherichia 

coli CFU/      

100mL 

Enterococci 

CFU/    

100mL 

Total 

bacteria 

count at 

37°C 

CFU/    

mL 

Total 

bacteria 

count at 

22°C 

CFU/    

mL 

1 >100  >100 >100 >300 / 

2 >100  >100 >100 >300 / 

3 >100  >100 >100 >300 / 

4 >100     10     13 >300 / 

5 >100     30     24 >300    > 300 

6 >100  >100 >100 >300 / 

7 >100     20     10 >300 / 

8 >100     40     26 >300 / 

9   20      / found >300    > 300 

10   20      / found >300    > 300 

11 >100     20 >100 >300 / 

Sample number  

 6  

 0,01 

 0,02 

 0,03 

 0,04 

 0,05 

 0,06 

C
o
n

ce
n
tr

at
io

n
 o

f 
n
it

ri
te

s 
[m

g
/L

] 

 1   2    4   7   8  111   9   10    3  
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3.  Discussion and conclusion 

The experiments done showed us the following: 

- The concentration of nitrates and nitrites does not exceed 

their limit values in any of the analysed water samples (it is less 

than 50 mg/L in the case of nitrates and less than 0,50 mg/L in the 

case of nitrites), which confirms hypothesis 1 (Nitrates and 

nitrites do not exceed limit values). 

- The values of microbiological parameters in wells are 

similar to those in streams, which falsifies hypothesis 2 (The 

values of microbiological parameters are lower in wells than in 

streams.) We can thus infer that the wells from which we took 

samples are in contact with surface water. As the local households 

are supplied with drinking water of the Rižana water supply 

system, the water from the wells is not used for drinking any 

longer. This is the reason why their owners do not bother with 

their maintenance (burst water pipes, pollution with faeces). 

- The values of chemical parameters do not exceed the limit 

values for potable water, while microbiological analyses showed 

that no water from these sources is fit for drinking. We thus 

refuted hypothesis 3 (The water from wells is suitable for drinking 

as regards chemical and microbiological parameters).  

Research activity at all levels of education has recently 

become very important. Research makes it possible for students to 

understand natural sciences concepts through direct hands-on 

experience with materials, objects or other living beings, through 

consulting books, other sources and experts, as well as through 

continuous argumentation and exchange of opinions. Students are 

supervised and mentored through the process by the teacher. 

Research is also a goal that leads students towards grasping the 

nature of science and discovering how natural sciences work.  
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Abstract: Modern mobile devices can provide access to internet sites with learning information at any time, from anywhere to 

anywhere on the planet, to software mobile applications for the synthesis, processing and reproduction of musical-educational information 

and means of using digital resources for mobile learning. The article examines and analyzes the role and functions of three basic models for 

mobile learning - to create a digital arrangement in the context of the preparation of students of "Pedagogy of Music Education" at Shumen 

University "Episkop Konstantin Preslavski". 
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1. Увод 

Една от значителните, належащи промени в учебната среда 

е нуждата от мобилност. Смартфоните стават все по-евтини и 

все по-популярни. Експоненциалният растеж на безжичните и 

мобилните мрежи води до значителни промени в мобилните 

устройства, разработката на протоколи, стандартизацията и 

реализацията на мрежата, приемането на потребителите. 

„Достъпът до мултимедийно съдържание вече не се ограничава 

до персоналните компютри. Днес той обхваща и мобилните 

устройства и така предоставя една нова образователна 

парадигма [2]. Новият модел е мобилно обучение (m-learning). 

Понятието е свързано с използването на мобилни устройства, 

каквито са персоналните цифрови помощници, мобилните 

телефони, лаптопи и таблети в преподаването и ученето. Тъй 

като мобилните технологии стават все по-динамични, 

достъпни, ефективни и лесни за използване, те са една нова 

отворена възможност за образование. Целта е да създадат 

подходи за предоставяне на обучение както в рамките на 

институцията, така и извън нея [3]. 

 

2. Същност на изследвания проблем 
 

От технологична гледна точка се разглеждат различни 

модели на обучение в зависимост от интеграцията на 

софтуерните приложения със системата на мобилно обучение 

(фигура 1). 

 
Фигура № 1. Модели на мобилно обучение 

 

Характерно за образователните приложения за мобилни 

устройства е, че са  организирани в кратки модули, предлагат 

опростен интерфейс и са съобразени с факта, че се използват 

основно в ограничени интервали от свободно време. 

Поради лекотата на работната процедура повечето 

участници в образователния процес са готови да съдействат с 

обратна връзка, което води до повишаване качеството на 

курсовете. 

В своите разработки проф. Г. Тотков очертава 

характеристиките на електронното обучение, които в 

максимална степен са адекватни за мобилното обучение: 

 гъвкавост – в зависимост от времето 24/7/365 и 

променливото местоположение; 

 модулност (избор, индивидуални програми); 

 независимост (обучение – успоредно с работа); 

 обхват (използване на различни източници на 

информация, много обучавани, комуникация с преподаватели); 

 икономичност (ефективно използване на 

информационни и материални ресурси); 

 нетрадиционна роля на преподавателя (в посока на 

координиране процеса на обучение); 

 промяна на профила на обучавания (самоконтрол и 

самоорганизация, умения за използване на нови технологични 

средства), и т.н. [1]. 

1. Смартфонът и таблетът като устройства, 

осигуряващи достъп до интернет сайтове с обучаваща 

информация – уеб модел  

В съвременния свят като най-приложими мобилни 

устройства са се наложили смартфоните и таблетите, което 

се обуславя от техните възможности за бърза връзка с различни 

мрежи и устройства по всяко време и от всяка точка на 

планетата, както и с възможността за обработка и съхранение 

на голям обем всякакъв вид информация. Това ги прави най-

приложими от всички други мобилни устройства за обучение, 

което днес всички наричат мобилно (m-learning).  

Смартфон (на английски: smartphone – умен телефон) е 

мобилен телефон c разширена функционалност, сравнима с 

джобните компютри; джобен компютър, допълнен с 

възможностите на мобилен телефон. 

Смартфоните се отличават от обикновените мобилни 

телефони с наличието на достатъчно развита операционна 

система. Най-често тя е отворена за разработка на приложен 

софтуер от странични разработчици (операционната система на 

обикновените мобилни телефони е затворена). Добавянето на 

допълнителни приложения позволява значително да се 

подобрят възможностите и функционалностите на смартфоните 

в сравнение с обикновените мобилни телефони. 

Таблет-компютър (на английски: tablet computer – 

планшетен компютър или електронен планшет), или просто 

таблет, е вид мобилно устройство със средни размери 

(дисплей с размери между 7 и 10 инча). Отличителната му 

черта е наличието на сензорен екран и липсата на хардуерна 

клавиатура. 

Съвременните таблети позволяват въвеждане на 

информация чрез докосване на екрана с пръсти или писалка 

(стилус). На компютърния пазар таблетите имат по-скоро 

междинна роля, разположени между пълно функционалните, 

мощни преносими компютри и джобните смартфони. 
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Спецификата на смартфоните и таблетите като 

иновационни технически средства в обучението обуславя 

следните характеристики: 

 значителен обем памет, позволяваща да се съхраняват 

и използват големи масиви учебна информация – в 

съвременните устройства капацитетът на вътрешната памет се 

движи в рамките на 16, 32 и 128, 256 GB, а RAM паметта – в 

рамките 4 до 8 GB; 

 сензорен екран, позволяващ свързване и достъп чрез 

докосване и плъзгане до всякаква информация (4,5 до 5,4 инча 

е най-масовият екран при смартфоните и 7 до 10 инча при 

таблетите); 

 вградени фотокамери с разделителна способност на 

висока резолюция, достигаща до и над 16 MP, чието 

приложение в мобилното обучение е свързано със заснимане на 

определени обекти, свързани с един или друг контент на 

мобилно обучение; 

 литиева батерия за поддръжка на системата – в 

зависимост от техническите данни и възможностите на 

конкретното устройство, батерията трябва да е колкото се може 

по-мощна, като най-новите апарати притежават заряд в 

рамките на 2600 до 3900 mAh и повече; 

 NFC технология – възможността за комуникация и 

пренос на данни и информация е изключително важна за 

съвременните смартфони. Near Field Communications (Близки 

комуникации в района) е технология, която позволява на 

смартфоните да пренасят данни към други устройства в 

близост; 

 възможност за разнообразие на формата и 

съдържанието на връзката с обучаемия (информативна, 

справочна, консултираща, резултативна, вербална, невербална 

– графика, цвят, звук);  

 адаптивност към начина на учене – 

компютъризираният урок (или електронният формат) е 

съобразен с индивидуалните особености на обучаемите, като се 

избере скоростта и дълбочината на извеждане на учебната 

информация. 

При този модел на мобилно обучение смартфонът и 

таблетът са техническите средства за достъп до глобалната 

мрежа и като такива те притежават определени функции, 

свързани с ролята им като средство за: комуникация; 

визуализация на процеси и явления; създаване на проблемни 

ситуации; източник на информация; контрол на действията на 

обучавания; средство, предоставящо нови познавателни 

възможности. Възможно е да се организира достъп до 

специализирани сайтове, съдържащи електронни курсове за 

обучение, тестове, практически задачи и допълнителни учебни 

материали (рисунки, снимки, аудио и видео файлове), както и 

да се използва обменът на информация чрез електронна поща 

за образователни цели и незабавни съобщения в Skype, 

Messenger и други мобилни приложения. По този начин на 

всички етапи на мобилно обучение, с помощта на смартфон 

или таблет е възможен достъпът до информационни материали 

от страна на обучавания, както и възможности за мониторинг 

на целия процес на обучение и подпомагане при решаването на 

възникващи проблеми.  

Пример за използване на този модел е проектът на 

Mediamus OOO [4] за придобиване и повишаване на 

квалификацията на музикални педагози, свързана с тяхната 

медийна, мултимедийна и професионално музикална култура. 

Всеки, регистрирал се на сайта на услугата и заплатил 

посочените средства, има достъп до учебна информация, 

свързана с избраният от потребителя курс и заявеното ниво на 

квалификация, което в края на обучението се удостоверява със 

сертификат или диплом. Учебната информация е организирана 

под формата на хипертекст, видео и аудио материали, графика 

и анимация. 

Смартфоните и таблетите играят важна роля в мобилното 

обучение; роля, свързана с тяхната функционалност, 

позволяваща организация на учебния процес, базирана на 

достъп до нужните учебни ресурси, комуникация между 

участниците в процеса, мониторинг на целия процес на 

мобилно обучение и подпомагане при възникване на проблеми, 

което на практика позволява осъществяването на мобилно 

обучение по всяко време и от всяка точка до всяка точка на 

планетата. 

2. Смартфонът и таблетът като средство за 

синтез, обработка и възпроизвеждане на музикално-

образователна информация – клетъчен модел 

Друг модел за използване на смартфоните в музикалното 

обучение са мобилните музикални приложения за синтез, 

обработка, възпроизвеждане и съхранение на музика. При 

наличие на музикални файлове, свързани с музикално 

обучение, същите могат да бъдат видени и прослушани, а 

версиите им – адаптирани специално към екрана на телефона и 

към неговата аудио система, с удобни ленти за превъртане и 

удобен за ползване интерфейс. 

Като пример в това отношение може да бъде дадено 

мобилното приложение на програмата Caustic 3 за създаване, 

обработка, съхранение и възпроизвеждане на авторска музика, 

като това се реализира с натискане и приплъзване на пръста по 

тъч скрийна (touch screen) на всяко мобилно устройство.  

Студентите и учениците, притежаващи таблети под Android 

и iOS (Apple), използват успешно технологията за „облачно 

съхранение“, благодарение на услуги като Google Диск и 

iCloud, свързани със съхранението на всякакъв вид 

информация (снимки, текстове, видео, аудио, приложения, 

контакти), както и синхронизирането на данни от таблети и 

смартфони с данните от „облака“.  

Облачните технологии (cloud services) правят света на 

информацията по-достъпен, комуникациите – по-удобни, а 

споделянето на данни – по-сигурно. Освен това, те обхващат 

различни услуги и решения, които могат да бъдат получени, 

трансферирани, запазени и създадени в реално време през 

Интернет. Всеки път, когато определен потребител запазва 

звуков или видео файл онлайн или споделя нещо в сайтовете на 

социалните мрежи, на практика използва облачни услуги.  

Според IBM дефинирането на „облака“ е свързано с 

комбинация на нуждата от виртуализация, стандартизация и 

автоматизиране с разходна и енергийна ефективност. Наред с 

осигуряването на ниски разходи, съществуват и множество 

други предимства, като гъвкавост на услугата и бизнес 

оптимизация чрез групиране и стандартизиране на процесите.  

Предимствата на облачните услуги са свързани преди 

всичко с оптимално натоварване на използваните от сървъри и 

дискови масиви ресурси. Докато повечето компании 

натоварват на около 20% ползваните от тях ресурси, с 

облачните услуги тази стойност може да бъде увеличена до 

90%, като същевременно се използват толкова ресурси, колкото 

са необходими в даден момент. Такова натоварване осигурява 

съкращаване на IT ресурси от няколко седмици до минути. 

Облачните услуги се отразяват например върху управлението 

на промените, което може да се сведе от няколко месеца до 

няколко часа, или времето за изплащане на дадена нова услуга, 

което може да се подобри от години до месеци. Не на последно 

място, облачните услуги могат да превърнат фиксираните 

капитални разходи в променливи оперативни разходи. 

Облачните услуги (Cloud services) са услуги за 

предоставяне на съвкупност от облачни ресурси (процесорно 

време, памет, пропускателна способност на  канали за връзка 

и други), които могат да бъдат получени автоматично по заявка 

с помощта на разнородни хардуерни средства като  PС, 

смартфон, таблет, по-високоскоростни линии за връзка, 

характеризираща се с висока гъвкавост на избора на 

необходимите облачни ресурси. 

 Облачните услуги се класифицират като: 

 „Частни“ или „Затворени“ (Private Clouds) – 

изолирани от външния свят, достъпни са само за ограничен 

кръг потребители и служещи за вътрешни (или 

вътрешнофирмени) работни процеси. В сферата на мобилното 

музикално образование такава услуга би могла да се използва 
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за високо ниво на информационна сигурност, да се използват 

наличните технически средства и вече изградената мрежова 

инфраструктура, да се интегрират вече използвани 

информационни услуги като е-поща, уеб-хостинг;  

 „Публични“ или „Общодостъпни“ (Public Clouds) – 

отворени в Интернет и се използват за IT услуги, които 

достигат до големи групи потребители, споделящи обща 

информационна насоченост със специфични и общи 

информационни услуги, свързани с мобилното обучение в 

няколко музикално-образователни заведения, като 

предимствата тук са влагането на по-малко ресурси и средства 

от страна всяко учебно заведение за реализацията на m-

обучение и създаване на стандарти на музикално мобилно 

обучение на базата на сравнима по обем и качество 

информация; 

 Хибридни облаци (Hybrid Clouds) – обезпечават 

работни процеси, операции и обмен на данни между частни и 

публични облаци (Public &Private Clouds), и се изграждат със 

специална функционалност. 

Друг пример са услугите на Google Apps for Education (G 

Suit) и Microsoft Live @ edu,включващи огромен набор от 

инструменти, чрез които се създават, редактират и споделят 

стандартни файлове за Office Suite (електронни таблици, 

текстови файлове, презентации, чертежи) от всяко цифрово 

устройство на отдалечения сървър, без да се инсталира пакетът 

за офис софтуер на самия уред. Всички действия на студента се 

запазват и синхронизират в „облака“ с устройствата на други 

потребители, включително с уреда на преподавателя, който 

извършва внимателно наблюдение и оценка на резултатите от 

процеса на обучение в реално време. За отдалечено музикално 

образование това е важен момент. Наличието на сензорна 

клавиатура и жестови интерфейс дават възможност за тихо 

набиране на текстове и ноти, което позволява студентът да се 

концентрира по-добре върху самия процес. Ръкописът (с 

помощта на пръсти или стилус/писец) позволява свързването 

на моторната памет с учебния процес на по-високо ниво, 

отколкото при използване на клавиатурата на персонален 

компютър. Таблетът симулира използването на лист хартия, а 

електронната писалка не само дублира функциите на 

мускулите, но и действа като писалка или молив. 

Интерактивните и мултимедийни възможности в тези 

случаи се разширяват (незабавно търсене на подходяща 

информация в интернет и актуализиране). В началния етап на 

изучаване на музика смартфонът и таблетът обикновено се 

използват като заместител на електронен учебник за създаване 

на хипервръзки, слушане на звук и гледане на видеоклипове. 

Студентите използват музикална библиотека, съдържаща 

произведения от различни музикални епохи, участват в 

музикални тестове, създадени от преподавателя с помощта на 

мобилни приложения и мобилни ресурси (Google Диск, Google 

формуляри). Аудио системите на съвременните мобилни 

устройства са достатъчно мощни и позволяват използването им 

като музикален център и устройства за възпроизвеждане на 

музика. Възможно е едновременно да се прослушва определена 

част от дадено произведение, да се регулира силата на звука му 

и да се променя съотношението между високите и ниските 

честоти, благодарение на възможностите за  редактиране на 

звук в инсталирания на таблета и смартфона виртуален плейър. 

Възможна е и употребата на слушалки при работа с аудио 

мобилни приложения, при което се подобряват знанията, 

уменията и компетентностите и става възможно по-пълното 

усвояване на изучаваната тема (например създаване на отделни 

партии на дигиталния аранжимент или обработка на сигнала в 

някои от тези партии). Това позволява на студенти с различни 

нива на знания да бъдат в една и съща аудитория и да 

изпълняват различни действия и задачи, отговарящи точно на 

тяхното ниво на обучение. 

Анализът на използването на таблети и смартфони от 

обучаваните извън аудиториите показва, че много от тях, дори 

и без музикално образование, използват различни приложения 

за работа с музикална информация (редактиране на мелодии за 

тонове на звънене и пр.) и видео информация (конвертиране, 

обработка, създаване на музикално шоу). Освен това,  те се 

забавляват с приложения за съчинение на музика в различни 

съвременни музикално-танцувални стилове като: Drum’n’bass, 

Dubstep, Electronic, Trip Hip Hop и др. Тези и други подобни 

приложения включват студийни семпли и лупове, които 

позволяват създаване и записване на оригинални, музикални 

идеи и „импровизации“, както и да ги споделят с приятелите си 

(от устройство на устройство чрез Bluetooth и NFC, по 

електронна поща или социални мрежи). Младите хора с голям 

интерес използват музикални приложения от типа на Caustic 3, 

притежаващи в архивите си голям брой виртуални, музикални 

инструменти (софтуерни синтезатори), които могат да работят 

с помощта на виртуална клавиатура или външна MIDI-

клавиатура. 

Използването на софтуерни, мобилни приложения и 

облачни технологии при синтез, обработка, съхранение и 

разпространение на музика в мобилното обучение създава 

предпоставки за получаване на знания, умения и 

компетентности от разстояние, по всяко време и от всяка точка 

до всяка точка на планетата, което на практика повишава 

ефективността на обучението.  

3. Смартфон и таблет като средства за използване 

на дигитални ресурси за мобилно обучение – Apps-модел 

Следващият модел за използване на смартфони и таблети за 

m-обучение е свързан със специализирани електронни 

учебници и курсове, адаптирани за гледане и изпълнение на 

тези устройства. Студентите използват мобилни приложения, 

съдържащи тестване на определени теми, както и информация 

(електронни учебници, лекционни текстове), необходими за 

тяхното успешно внедряване. Съвременните технологии 

позволяват лесно проектиране и програмиране на такива 

електронни ръководства. Способността за поставяне на схеми, 

рисунки и формули прави писането на електронни курсове за 

обучение за смартфони универсални и приложими към 

абсолютно всички учебни предмети. Възможни са и програми 

за обучение в черупката на играта, като се използват 

графичните възможности на смартфоните, но създаването на 

подобни приложения е доста сложно и отнема време. В 

резултат на това писането на електронни учебници и тематични 

програми за тестване на смартфони изглежда по-обещаващо 

направление. Има много специални приложения за мобилни 

телефони, като калкулатори с различна степен на сложност 

(прости, научни), офис програми за мобилни телефони, 

приложения, съдържащи различни тестове с отговори 

(например за психолози) и т.н. 

Като пример на модел за използване на дигитални ресурси 

за мобилно обучение е образователната платформа Classroom, 

която е част от линията продукти, свързани с образованието 

Google Apps For Education. Тази платформа е създадена от 

Google и целта й е да направи по-интерактивен процесът на 

образование, намалявайки излишния разход на хартия. 

Приложението на Google преплита услуги като Google Docs, 

Drive  и Gmail, за да помогне на преподавателите лесно и бързо 

да създават, преглеждат и оценяват самостоятелни 

работи и други задачи по електронно-мобилен път, без 

използването на книжни ресурси. С Classroom преподавателите 

оставят коментари, задават въпроси, оставят съобщения на 

обучаваните и получават веднага обратна информация за 

нивото на усвояване на тази информация, което значително 

подобрява комуникацията в аудитория и извън нея. Данните за 

изпълнението се обновяват в реално време и преподавателят 

може веднага да започне проверка на работите, да поставя 

оценки и да добавя коментари. Поддържа се възможност за 

поставяне на индивидуални задачи, разпространение на 

съобщения и иницииране на дискусии, както и обмен на 
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материали между самите обучавани и отговор на зададени от 

преподавателя въпроси. 

Освен на преподавателите, продуктът на  Google Classroom 

  е полезен и за студентите. Google Drive автоматично създава 

папка за всеки предмет и за всеки студент. Това позволява на 

студента в реално време да вижда какви проекти и домашни 

работи има за изпълнение на своята Assignment Page, което 

помага да не бъде пропуснат или забравен крайният срок на 

поставените задачи. От Google считат, че използвайки този 

софтуер, университетите спестяват пари, които те принципно 

дават за закупуването на лицензиран софтуер от други 

доставчици, включително по отношение на програмите за 

електронна поща и електронен  календар. Платформата е 

безплатна за всички притежатели на акаунти Google Apps for 

Education и е тясно интегрирана с останалите облачни услуги 

на Google, свързани с online офис пакета G Suite, който по 

същество е платформа за по-голяма продуктивност, достъпна 

от всяко едно мобилно устройство в реално време и съчетава 

решения като Gmail, Docs, Drive и Calendar. 

Услугата на Google apps Classroom се използва успешно и в 

Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“ в 

дисциплините „Аудио и MIDI технологии в музиката“ и 

„Иновации в аудио и MIDI технологии в музиката“ на 

специалността „Педагогика на обучението по музика“. За 

първата дисциплина, осигуряваща подготовката в бакалавърска 

степен, информацията е предоставена под формата на 

електронен курс, съдържащ специализирани текстови, аудио и 

видео файлове с обучаваща информация. На практика това е 

електронен учебник за създаване на дигитален аранжимент 

(ДА) чрез реализация на MIDI проект. Под формата на 

документни файлове са предоставени за четене:  

 „Технология за създаване на дигитален аранжимент“, 

където постъпково е описан целият процес на създаването на 

съвременния дигитален аранжимент;  

 „Конвертиране на MIDI файлове“ – на практика този 

файл съдържа ръководство за преобразуване на MIDI 

информацията в аудио с помощта на софтуерни синтезатори. 

Електронният видео-учебник съдържа 10 видео клипа, в 

които има аудио и видео информация как да се реализира всяка 

от тринадесетте стъпки на технологията за създаване на 

дигитален аранжимент – настройки, избор на пач, въвеждане на 

MIDI информация, създаване на партиите на аранжимента, 

редактиране на MIDI-информацията в отделните тракове. 

Материалите, отнасящи се до теоретичната подготовка на 

студентите в дисциплината „Аудио и MIDI технологии в 

музиката“, са предоставени за четене под формата на 14 

текстови файла, като всеки файл съдържа теоретична 

разработка на определен въпрос от конспекта. 

На Classroom платформата е организиран и качен 

електронен курс “Иновации в аудио и MIDI технологиите в 

музиката” за създаване на дигитален аранжимент с помощта на 

инструментариума на мобилното приложение Caustic 3, който е 

част от подготовката в магистърска степен. Информацията е 

организирана под формата на 4 видео-клипа, съдържащи 

информация за работа с четири от софтуерните синтезатори, 

наречени машини в Caustic и 8 документни файла, свързани с 

усвояването на знания, умения и компетентности за 

технологията за създаване на дигитален аранжимент с 

инструментариума на Caustic 3. Всеки текстови файл е свързан 

с част от отделни стъпки на технологията, свързани с: 

 предварителната подготовка на софтуерното 

приложение за реализация на даден Caustic проект;  

 създаване на основните партии на дигиталния 

аранжимент; 

 сглобяването на всички партии на дигиталния 

аранжимент; 

 аудио обработката (амплитудна и честотна) на 

сигналите на всички партии на дигиталния аранжимент; 

 баланса и панорамизацията на партиите на дигиталния 

аранжимент; 

 добавянето на акустична среда; 

 финализирането на микса; 

 съхранението и разпространението на готовия аудио 

продукт. 

В раздела Информация на електронния курс са 

предоставени документни файлове за теоретична подготовка 

по дисциплината „Иновации в аудио и MIDI технологии в 

музиката“, свързани с всяка от темите, формулирани в 

конспекта на дисциплината. Така предоставената информация 

за курса осигурява в максимална степен както теоретичната, 

така и практическата подготовка на студентите.  

Цялата горепосочена информация е предоставена за онлайн 

употреба. На потребителите/студентите могат да бъдат 

делегирани права от страна на съставителя на 

курса/преподавателя за достъп до информацията на сайта – 

четене и редактиране или само четене на информация, което на 

практика осигурява нужната защита от нежелана намеса  и 

промяна в съдържанието й.  

Всеки студент, изучаващ дисциплините „Аудио и MIDI 

технологии в музиката“ и “Иновации в аудио и MIDI 

технологии в музиката“ може да използва информацията, 

предоставена му в класрума за мобилно обучение и подготовка 

с помощта на личния си смартфон или таблет по всяко време 

(24/7) и на всяко място, когато той сам реши. Предоставената 

обратна връзка в класрума дава възможност на ръководителя 

на курса в удобно време и на удобно място, използвайки 

мобилните технологии с помощта на личния си смартфон или 

таблет, лаптоп, десктоп компютър да контролира процеса на 

обучение чрез коментари, задаване на допълнителни въпроси, 

оставяне на съобщения на курса или отделния студент и в 

крайна сметка – оценяване на поставените задачи.. Така се 

осигурява гъвкавостта в обучението по тези дисциплини, като 

се пестят ресурси (средства за хардуер и софтуер) и време. 

 

3.Резултати и дискусия 

 
Съвременните мобилни технологии създават предпоставки 

за създаване на дигитални ресурси под формата, от една страна 

на мобилни приложения, които са по-евтини, по-бързо и лесно 

достъпни, както и по-удобни за работа в контекста на 

мобилното обучение, а от друга страна се създават и използват 

платформи за организация на дигитални ресурси, на базата на 

които се осъществява мобилно обучение в различни сфери на 

педагогическата дейност. 

 

4.Заключение 

 

Анализирайки представените модели на мобилно обучение, 

става ясно, че трите модела по функционалност и приоритети 

са с еднаква степен на значение, което на практика определя 

тяхното място в организацията и провеждането на мобилно 

обучение. Ето защо напълно разбираем е фактът, че при липса 

само на един от тези модели осъществяването на процеса на 

мобилно обучение е невъзможно.  
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ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНТНОСТИ, НЕОБХОДИМИ ЗА 

СЪЗДАВАНЕ НА ДИГИТАЛЕН АРАНЖИМЕНТ С ИНСТРУМЕНТАРИУМА НА 

CAUSTIC 3 

 
KNOWLEDGE, SKILLS AND COMPETENCES NECESSARY FOR CREATING DIGITAL 

ARRANGEMENT OF CAUSTIC TOOLKIT  
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Abstract: The preparation of future music educators with the means of mobile learning is related to the knowledge of mobile 

smartphone and tablet applications that create digital musical arrangements. When assessing a digital arrangement with the Caustic 3, it is 

important to identify the type and the level of the types of knowledge, skills and competencies to perform such an arrangement. 

Keywords: PRODUCTIVE, KNOWLEDGE, SKILLS, ANALYSIS, SYNTHESIS, CREATIVITY. 

 

1. Увод 
 

Една от значителните и належащи промени в учебната 

среда е нуждата от мобилност, свързана с осигуряване на 

определена  информация и достъп до мобилни приложения за 

работа с такава информация навсякъде и по всяко време (24 ч. 

/7 дни / 365 дни). Такива приложения могат да се използват при 

подготовката на студенти в педагогическите музикални 

специалности, респективно и в часовете по музика в училище. 

 

2. Същност на изследвания проблем 
 

Едно от мобилните приложения  за създаване на музика със 

смартфон или таблет е Caustic 3. То съдържа изключително 

лесен за управление интерфейс, както и опростена версия на 

функциите на инструменти, традиционно използвани в 

музикалните студия, като синтезатори и програми за миксиране 

и семплиране на песни. Тези характеристики правят Caustic 

много удобен и ефективен за създаване на дигитален 

аранжимент, чиято реализация е залегнала в подготовката на 

студентите бъдещи музикални педагози от специалност 

„Педагогика на обучението по музика“ в Шуменския 

университет „Епископ Константин Преславски“. Това 

приложение е и подходящо за демонстриране, използване в 

часовете по музика, което пък е в основата и на новите учебни 

програми, съответно – и в новите учебници по музика [6: с. 33; 

7: с. 15; 28]. 

За реализацията на такъв аранжимент в среда на Caustic са 

необходими знания, умения и компетентности, чиято проява се 

измерва с помощта на специално създадена тестова система. 

Като цяло създаването на дигитален аранжимент е творчески 

процес, от което следва, че според утвърдената от Е. Герганов 

[2] система за определяне на типа ЗУК (знания, умения и 

компетентности), както и според изискванията на рейтинговата 

система, разработена от А. Атанасова [1], ще се измерват и 

оценяват прояви на продуктивни ЗУК, пренос на ЗУК, както и 

творческото им прилагане при реализиране на Caustic проекта. 

Определяне на типа знания, умения и компетентности, 

които ще се проверяват 

1. Проява на продуктивни ЗУК за създаване на 

дигитален аранжимент, свързани с музикално-теоретичната и 

музикално-практическата област: знания в областта на 

инструментознанието за различните инструменти и състави, на 

оркестрацията, за класическите закони на  хармонията и 

свободно опериране с хармонични комплекси за разположение 

на акордите; познаване на основните метро-ритмични модели 

на основните жанрове и стилове; знания за музикалните форми; 

натрупан опит за различни видове акомпанименти и не на 

последно място – клавирна компетентност, за решаването на 

даден проблем в конкретна тестова задача.  

2. Проява на пренос на знания (анализ и синтез): 

 Анализ на характерните особености на музикалната 

тема като композиционна и драматургична единица, която 

мени своята същност в зависимост от логиката на 

художествената идея, в зависимост от образно-емоционалната 

й сфера; връзката на тази сфера с продуктивните ЗУК, 

необходими за решаването на конкретната задача в дигиталния 

аранжимент. 

 Синтезиране, на базата на анализа на музикалната 

тема като  композиционна и драматургична единица, на 

решения на дадения проблем в конкретната задача (създаване 

на акомпанимент, например).  

 Творческото прилагане на ЗУК при създаване на 

дигитален аранжимент е свързано с възприемането на този 

аранжимент като „творчески процес на преосмисляне на 

музикална тема“ [3: 16]. Неговата реализация е свързана с 

вземане на решения за създаване, синтезиране на оригинални 

музикални партии, на базата на ЗУК от музикално-теоретичен 

и музикално-практичен характер, както и синтезиране на 

оригинални решения за  творческо приложение на 

изискванията за монтажно и амплитудно-честотно редактиране 

на отделните партии на дигиталния аранжимент, така и 

изискванията за баланс, панорамизация, добавяне на 

реверберация и миксиране, на базата на анализа на ситуацията 

във всяка конкретна задача. 

Измерването и оценката на така описаните ЗУК, нужни за 

създаване на дигитален аранжимент, се осъществява с помощта 

на тестова система от единадесет тестови задачи, с които 

оценяващият експерт идентифицира, измерва и оценява 

проявата и нивото на тези знания, умения и компетентности.  

На базата на определените критерии и показатели за оценка 

на ЗУК, дефинирани в монографичен труд [5: 109.], е 

определен типът и нивото на ЗУК за всяка тестова задача. 

В настоящото изложение са представени определените 

проява и ниво на ЗУК за пет ключови двойки критерии и 

показатели, свързани със създаването на партиите на 

аранжимента, с редактирането на звукова информация, с 

баланса на силата на звука в отделните партии, с добавяне на 

акустична среда на звучене и с финализацията на микса. 
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Проява и ниво на ЗУК в отделните тестови задачи 

1. Създаване на основните партии на аранжимента 

t4 - Създаване на партия на ударните инструменти  

 Скала от отговори L = {l4,1, l4,2, l4,3, l4,4, l4,5}, където: 

l4,5 – отлична партия на ударните инструменти – ако са 

проявени всички продуктивни ЗУК, свързани с реализирането 

на тази партия: наличие на трите основни под-партии (голям 

барабан, на силни метрични времена; малък барабан, на 

относително силни времена; фус чинел, подчертаващ 

комплементарността в пулсацията), баланс в силата на звука 

между ударните инструменти и останалите партии, 

синхронизация по време в и между отделните партии; ако 

анализът на характерните особености на музикалната тема, 

свързан с партията на ударните е отличен; ако е синтезирано 

отлично решение за създаване на партия на ударните 

инструменти; ако проявата на творчество е довело до отлична 

партия на ударните инструменти, то партията на ударните 

инструменти е напълно съобразена с музикалната тема и 

следователно оценката е отлична; 

l4,4  – много добра партия на ударните инструменти – ако са 

проявени по-голяма част от продуктивните ЗУК за 

създаване на тази партия; ако анализът на музикалната тема, 

свързан със създаване на партия на ударните е много добър; 

ако синтезираното решение за създаване на партия на ударните 

е много добро; ако проявата на творчество е много добро, то 

партията на ударните инструменти е повече съобразена, 

отколкото не с музикалната тема, следователно оценката е 

много добра; 

l4,3 – добра партия на ударните инструменти – ако са 

проявени половината от продуктивните ЗУК за такава; ако 

анализът на характерните особености на музикалната тема, 

свързан със създаване на партия на ударните е добър; ако 

синтезираното решение за създаване на партия на ударните е 

добро; ако проявата на творчество е добро, то партията на 

ударните инструменти е колкото съобразена, толкова и не с 

музикалната тема, следователно оценката е добър;   

l4,2 – лоша партия на ударните инструменти – ако по-

голяма част от продуктивни ЗУК не са проявени; ако 

анализът на музикалната тема, свързан със създаване на партия 

на ударните е лош; ако синтезираното решение за създаване 

партия на ударните инструменти е лошо; ако проявата на 

творчество е лошо, то партията на ударните инструменти е 

несъобразена с музикалната тема, следователно оценката е 

лоша; 

l8.1 – липсва партия на ударните инструменти – ако липсват 

продуктивни ЗУК; ако липсва пренос на ЗУК (анализ и синтез); 

ако липсва творческо прилагане на ЗУК за създаване на партия 

на ударните инструменти, то оценката е липсва. 

 

2. Редактиране на звукова информация 

2.1. Амплитудно-честотно редактиране 

t6 - Честотно редактиране на сигнала в партиите на ДА 

 Скала от отговори L = {l6,1, l6,2, l6,3, l6,4,l6,5}, където: 

l6,5 – отлично честотно редактиране – ако са проявени 

всички продуктивни ЗУК за честотно редактиране на сигнала в 

партиите на ДА: постигане на обемност и наситеност на звука в 

нискочестотния спектър, ясен и богат на обертонове звук в 

областта на ниските среди, острота и атака в средно-честотната 

лента, чистота и яркост в честотната лента от 6 до 10 kHz, 

блясък и прозрачност в диапазона от 6 до 16 kHz;  ако анализът 

на характерните особености на музикалната тема, свързан с 

честотното редактиране е отличен; ако са синтезирани отлични 

решения за честотно редактиране; ако проявата на творчество 

при това редактиране е довела до отличен резултат, то 

честотното редактиране на сигнала в партиите на ДА е 

напълно съобразено с музикалната тема и следователно 

оценката е отличен;  

l6,4 – много добро честотно редактиране – ако са проявени 

по-голяма част от продуктивните ЗУК за честотно редактиране 

на сигнала в  по-голяма част от партиите на ДА; ако анализът 

на музикалната тема, свързан с честотното редактиране, е 

много добър; ако синтезираното решение за честотно 

редактиране е много добро; ако проявата на творчество е много 

добро, то такова честотно редактиране е повече съобразено, 

отколкото не с музикалната тема, следователно оценката е 

много добра; 

l6,3 – добро честотно редактиране – ако са проявени 

половината от продуктивните ЗУК за честотно редактиране в 

сигнала на половината от партиите на ДА; ако анализът на 

характерните особености на музикалната тема, свързан с такова 

честотно редактиране е добър; ако синтезираното решение за 

честотно редактиране е добър; ако проявата на творчество е 

добро, то честотното редактиране на сигнала в партиите на ДА 

е колкото съобразено, толкова и не с музикалната тема, 

следователно оценката е добър;  

l6,2 – лошо честотно редактиране – ако са проявени по-

малка част от продуктивните ЗУК за честотно редактиране 

в сигнала на по-малка част от партиите на ДА; ако анализът на 

музикалната тема, свързан с честотното редактиране, е лош; 

ако синтезираното решение за честотно редактиране е лошо; 

ако проявата на творчество при това редактиране е лошо, то 

честотното редактиране в сигнала на партиите на ДА е 

несъобразено с музикалната тема, следователно оценката е 

лоша; 

l6,1  – липсва честотно редактиране – ако липсват 

продуктивни ЗУК; ако липсва пренос на ЗУК (анализ и синтез); 

ако липсва творческо прилагане на ЗУК за честотно 

редактиране в сигнала на  партиите на ДА, то оценката е 

липсва.  

3. Баланс 

t8 – Баланс на силата на партиите на ДА 

 Скала от отговори L = {l8,1,l8,2,l8,3,l8,4,l8,5}, където: 

l8,5 – отличен баланс – ако са проявени всички 

продуктивни ЗУК за балансиране на силата на сигналите в 

партиите на ДА във всички тракове: премахване на излишните 

унисони в различните партии, постигане ниво на сигнала на 

мелодията, поставящо я на фронта на микса, изравняване 

силата на звука на сигнали на  партии, определящи метро-

ритмичната пулсация в ДА и играещи роля на фундамент в 

строежа на микса (голям барабан, бас) в рамките на зададените 

в изискванията нива, изравняване на сигналите на партии, 

звучащи на относително слаби времена (малък барабан, 

акордовата част от акомпанимента), с ниво на сигнала, 

поставящо тези партии зад нивото на мелодията, постигане на 

ниво на сигнала при фус-чинела, което да го постави зад 

мелодията, но достатъчно силно, за да определя 
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комплементарността в ДА; ако анализът на характерните 

особености на музикалната тема, свързан с баланса на силата 

на партиите на ДА е отличен, ако са синтезирани отлични 

решения за баланс; ако проявата на творчество при 

балансирането е довело до отличен резултат, то балансът на 

силата на партиите на ДА е напълно съобразен с музикалната 

тема и следователно оценката е отличен; 

l8,4 – много добър баланс – ако са проявени по-голяма 

част от продуктивните ЗУК за баланс на сигнала в  партиите на 

ДА в по-голяма част от траковете; ако анализът на музикалната 

тема, свързан с баланса е много добър; ако синтезираното 

решение за баланс е много добро; ако проявата на творчество е 

много добро, то балансът в силата на сигнала на партиите на 

ДА е повече съобразен, отколкото не с музикалната тема, 

следователно оценката е много добра; 

l8,3 – добър баланс – ако са проявени половината от 

продуктивните ЗУК за баланс на сигнала в партиите на ДА в 

половината от траковете; ако анализът на характерните 

особености на музикалната тема, свързан с баланса е добър; ако 

синтезираното решение за баланс е добро; ако проявата на 

творчество е добро, то балансът на сигнала в партиите на ДА е 

колкото съобразен, толкова и не с музикалната тема, 

следователно оценката е добър; 

l8,2 – лош баланс – ако са проявени по-малка част от 

продуктивните ЗУК за баланс на сигнала в партиите на ДА в 

по-малка част от траковете; ако анализът на музикалната тема, 

свързан с баланса е лош; ако синтезираното решение за баланс 

е лошо; ако проявата на творчество при балансирането е лошо, 

то балансът на сигнала в партиите на ДА е несъобразен с 

музикалната тема, следователно оценката е лош; 

l8,1 – липсва баланс – ако липсват продуктивни ЗУК; ако 

лисва пренос на ЗУК (анализ и синтез); ако липсва творческо 

прилагане на ЗУК за баланс на сигнала в партиите на ДА във 

всички тракове, то оценката е липсва. 

4. Добавяне на акустична среда на звучене 

t10 -  Добавяне на реверберация 

 Скала от отговори L = {l10,1, l10,2, l10,3, l10,4,l10,5}, 

където: 

l10,5 – отлична реверберация – ако са проявени всички 

продуктивни ЗУК за добавяне на реверберация към сигнала на 

партиите на ДА във всички тракове: съобразяване с тембъра и 

теситурата на всеки музикален инструмент (в ниските регистри 

по-малко реверберация, в средните и високите – повече), с 

темпото на творбата (по-дълбоките модели на реверберация се 

синхронизират с по-бавни темпа), както и с мястото и 

функцията на всяка партия в аранжимента (мелодията – с 

изразителна реверберация, партиите, изпълняващи 

акомпанимент, както и партиите, участващи във фундамента на 

микса – с реверберация, която да не пречи на метроритмичната 

пулсация и ритмичния рисунък в аранжимента); ако анализът 

на характерните особености на музикалната тема, свързан с 

добавяне на реверберация е отличен; ако са синтезирани 

отлични решения за използване на реверберация в отделните 

партии; ако проявата на творчество е довела до отличен 

реверберационен фон, то добавянето на реверберация е 

напълно съобразено с музикалната тема и следователно 

оценката е отличен; 

l10,4  – много добра реверберация – ако са проявени по-

голяма част от продуктивните ЗУК за добавяне на 

реверберация в по-голяма част от партиите на ДА; ако анализът 

на музикалната тема, свързан с реверберацията е много добър; 

ако синтезираното решение за реверберация е много добро; ако 

проявата на творчество е довела до много добър 

реверберационен фон, то добавянето на реверберация е повече 

съобразено, отколкото не с музикалната тема, следователно 

оценката е много добър; 

l10,3 –  добра реверберация – ако са проявени половината 

от продуктивните ЗУК за добавяне на реверберация в 

половината от партиите на ДА; ако анализът на характерните 

особености на музикалната тема, свързан с реверберацията е 

добър; ако синтезираното решение за добавяне на реверберация 

е добро; ако проявата на творчество е довела до добър 

реверберационен фон, то панорамизацията на партиите на ДА е 

колкото съобразена, толкова и не с музикалната тема, 

следователно оценката е добър; 

l10,2 –  лоша реверберация – ако са проявени по-малка 

част продуктивните ЗУК за добавяне на реверберация в по-

малка част от партиите на ДА; ако анализът на музикалната 

тема, свързан с реверберацията, е лош; ако синтезираното 

решение за добавяне на реверберация е лошо; ако проявата на 

творчество е довела до лош реверберационен фон, то 

панорамизацията на партиите на ДА е несъобразена с 

музикалната тема, следователно оценката е лош; 

l10.1 – липсва реверберация – ако във всички партии на 

ДА липсват продуктивни ЗУК за реверберация; ако липсва 

пренос на ЗУК (анализ и синтез); ако липсва творческо 

прилагане на ЗУК за добавяне на  реверберация, то оценката е 

липсва.   

5.  Финализиране на микса 

t11 -  Миксиране на партиите на ДА 

 Скала от отговори L = {l11,1, l11,2, l11,3, l11,4,l11,5}, 

където: 

l11,5 – отличен микс – ако са проявени всички продуктивни 

ЗУК за миксиране на общия сигнал: добре изравнени сигнали 

на партиите на аранжимента; баланс, подчинен на ролята и 

функцията на всяка една партия; панорамизация, довела до 

отличен баланс на двата канала на стереото; създаден 

реверберационен фон, допълващ изразността на всяка партия; 

ако анализът на характерните особености на музикалната тема, 

свързан с финализацията е отличен, ако са синтезирани 

отлични решения за финализиране на микса; ако проявата на 

творчество е довела до отличен микс, то миксирането на 

партиите на ДА е напълно съобразено с музикалната тема и 

следователно оценката е отличен; 

l11,4  – много добър микс – ако са проявени по-голяма част 

от продуктивните ЗУК за миксиране на партиите на ДА; ако 

анализът на музикалната тема, свързан с финализацията на 

микса е много добър; ако синтезираното решение за 

финализиране е много добро; ако проявата на творчество е 

довела до много добър микс, то миксирането на партиите на 

ДА е повече съобразено, отколкото не с музикалната тема, 

следователно оценката е много добър; 

l11,3 –  добър микс – ако са проявени половината от 

продуктивните ЗУК за миксиране на партиите на ДА; ако 

анализът на характерните особености на музикалната тема, 
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свързан с миксиране на партиите на ДА, е добър; ако 

синтезираното решение за финализация на микса е добро; ако 

проявата на творчество е довела до добър микс, то миксирането 

на партиите на ДА е колкото съобразено, толкова и не с 

музикалната тема, следователно оценката е добър;  

l11,2 –  лош микс – ако са проявени по-малка част от 

продуктивните ЗУК за миксиране на партиите на ДА; ако 

анализът на музикалната тема, свързан с финализацията на 

микса е лош; ако синтезираното решение за миксиране на 

партиите на ДА е лошо; ако проявата на творчество е довела до 

лош микс, то миксирането на партиите на ДА е несъобразено с 

музикалната тема, следователно оценката е лош; 

l11.1 – липсва миксиране – ако липсват продуктивни ЗУК; 

ако липсва пренос на ЗУК (анализ и синтез); ако липсва 

творческо прилагане на ЗУК за миксиране на партиите на ДА, 

то оценката е липсва.  

 

3. Заключение 

 

Така изведените параметри на необходими знания, умения 

и компетентности, чиято проява се измерва с помощта на 

специално създадена тестова система, са основание за 

мотивираност, задълбоченост, атрактивност, резултатност в 

нелекия път за формиране на актуална дигитална 

компетентност у бъдещите учители по музика. 
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Abstract: The article examines the creation of a criterion-oriented test system with a liqueur-type measuring scale as well as an example 

of a built test task evaluating the creation of the party of the accompaniment from a realized digital arrangement using the Caustic 3 mobile 

application. The system is related to the preparation of students - future musical pedagogues. 

Keywords:  THREE-LAYER MODEL, TEST TASKS, INTEGRAL FEATURE, ROCK, FUZZY LOGIC. 

 

1. Увод 

Мобилното обучение m-Learning като алтернатива на 

традиционното намира все повече място във вузовете за 

подготовка на музикални педагози. Използването на 

съвременните мобилни технологии в лицето на смартфони и 

таблети, създадените приложения за тях, както и съвременните 

възможности на 4G и 5G стандартите на Wi-Fi мрежите са 

навлезли трайно в нашия живот.  

2. Същност на изследвания проблем 
В електронните ресурси на глобалната мрежа Интернет 

съществуват мобилни приложения за създаване на музика, 

които могат да се използват по всяко време и от всяка точка на 

планетата. Едно такова приложение е Caustic 3. То се използва 

в подготовката на студентите бъдещи музикални педагози от 

Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“ в 

условията на мобилна среда при създаването на дигитални 

аранжименти в дисциплината „Аудио и MIDI технологии в 

музиката”. Готовият проект се оценява от преподавателя на 

базата на неговия опит и професионална квалификация, като 

записаният дигитален аранжимент се идентифицира слухово и 

визуално. Тази оценка метрифицира подготовката на студента, 

неговите знания, умения и компетентности (ЗУК). 

Извършеният анализ, основан на теоретичните изследвания на 

Р. Торндайк, С. Д. Бешелев, Ф.Г. Гурвич и др. [2: 126], показва, 

че оценката на преподавателя е субективна и приблизителна, 

неизчистена от неточности. Ако експертът е един, то 

надеждността на резултата е 0.55, което е лоша 

експлоатационна характеристика. Надеждността оказва 

влияние на грешката от измерването, следователно и тя е 

твърде голяма. Тези обстоятелства водят до търсене на подходи 

за обективизиране на получената оценка. 

За решаването на проблема за обективизиране на оценката 

на преподавателя за студентски Caustic проект се предлага 

трислоен функционален модел на оценяваща процедура, където 

първият слой е свързан с разработена технология за 

реализиране на дигитален аранжимент с инструментариума на 

Caustic 3; вторият слой на модела аргументира идентификация 

на резултата от използването на тази технология; третият слой 

съдържа критериално ориентирана тестова система за 

експертно оценяване,  изградена от тестови задачи на основата 

на критерии за оценяване на знания, умения и компетентности 

за създаване на дигитален аранжимент с Caustic 3 (фиг.1).  

 

 
 

Фигура № 1. Функционален модел на оценяване на 

дигитален аранжимент, реализиран с инструментариума на 

Caustic 

 

Синтезирани са единадесет тестови задачи, ориентирани 

само към онези стъпки от методичното последование, които са 

свързани със създаването на основните четири музикални 

партии, аргументирани за всеки дигитален аранжимент, както и 

със стъпките, свързани с обработката на звуковите сигнали в 

тези партии. Стъпките, които се отнасят до настройки на 

софтуера (първа стъпка) и въвеждането на звукова информация 

(втора стъпка А, B и C) не се оценяват поради ниски или 

незначими корелационни зависимости между тях [4: 159]. 

Тестовите задачи са подчинени на определени правила, 

осигуряващи адекватност на знанията, уменията и 

компетентностите на студентите спрямо измерваната 

предметна област, в случая знанията, уменията и 

компетентностите, необходими за постъпковото йерархично 

реализиране на дигитален аранжимент с инструментариума на 

Caustic 3. 

Всяка характеристика се измерва, при определени и 

зададени условия, свързани с наблюдаемо поведение, като ниво 

на скала с градирани отговори  и различна степен на 

изразяване, осигурена от такава скала [2: 126].  

Приема се измервателната скала на тестовото задание да е с 

пет степени. Градирането на скалата е необходимо да се 

извършва в последователност на различни степени: високо 

ниво, ниско ниво, междинни нива. Интегралната 

характеристика на знанията, уменията и компетентностите е 

всъщност максималното им ниво а липсата на каквито и да 

било ЗУК за определена стъпка от технологията определя най-

ниското ниво на скалата.  

Приложението на правилата за тестови задачи е показано 

по-долу с конкретен пример – създаване на тестова задача за 

оценка на създаването на акомпанимент.  

1. Интегрална характеристика на създаването на 

акомпанимент – ако са проявени всички продуктивни ЗУК, 

свързани с реализирането на тази партия: уточняване на добра 

хармонична схема; поставяне на мелодията над или под 

акордовата структура; избор на фактура; ако анализът на 

характерните особености на музикалната тема, свързан със 

създаването на акомпанимента е отличен; ако синтезираното 

решение за създаването на акомпанимент е отлично; ако 

проявата на творчество е отлично, то акомпаниментът е 

напълно съобразен с музикалната тема и следователно 

оценката е отличен. 

2. Липсва акомпанимент – ако липсват продуктивни 

ЗУК; ако липсва пренос на ЗУК (анализ и синтез), ако липсва 

творческо прилагане на ЗУК за създаване на акомпанимент, то 

оценката е липсва. 

3. Добър акомпанимент – ако са проявени половината 

от продуктивните ЗУК за такъв; ако анализът на музикалната 

тема, свързан със създаването на акомпанимента е добър; ако 

синтезираното решение за създаване на акомпанимент е добро; 
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ако проявата на творчество е добро, то акомпаниментът е 

колкото съобразен, толкова и не с музикалната тема, 

следователно оценката е добър. 

4. Лош акомпанимент – ако са проявени по-малка 

част от продуктивни ЗУК за създаване на такъв; ако 

анализът на музикалната тема, свързан със създаването на 

акомпанимента е лош; ако синтезът за създаване на 

акомпанимент е лош; ако проявата на творчество е лоша, то 

акомпаниментът е несъобразен с музикалната тема и 

следователно оценката е лош. 

5. Много добър акомпанимент – ако са проявени по-

голяма част от продуктивните ЗУК за такъв; ако анализът 

на музикалната тема, свързан със създаването на акомпанимент 

е много добър; ако синтезираното решение за създаване на 

акомпанимент е много добро; ако проявата на творчество е 

много добро, то акомпаниментът е повече съобразен, 

отколкото не с музикалната тема, следователно оценката е 

много добър.  

Във всяка една тестова задача е определена интегралната 

измервана характеристика (знания, умения и компетентности), 

на основата на обоснования подход, дефиниран в 

дисертационният труд на [4]. 

Този подход за интегралната характеристика позволява да 

се осигури адекватност между знанията, уменията и 

компетентностите, използвани от студентите при създаване на 

дигитален аранжимент и създадените тестови задачи. 

Основание за това твърдение е полученият висок коефициент 

на съдържателна валидност V = 0,841 [4: 167 ]. 

В тестовата система задачата за създаване на 

акомпанимент включва цел, основни характеристики, 

конструкция – самата задача и скалата с градирани отговори. 

Цел на тестовата задача е да измери и оцени основните 

характеристики на създадения акомпанимент от тествания 

студент. 

Основни характеристики на тестовата скала са: 

 скалата е интервална с пет равноотстоящи интервала; 

 тя е лингвистична скала с терм-множество; 

 скалата е йерархична, на най-ниското ниво е термът 

липсва, а на най- високото ниво – термът отличен; 

 използва градирани отговори; 

 скалата за отговори дефинира балните оценки – 

2,3,4,5,6. 

Конструкцията на теста е следната: 

t2 - Създаване на акомпанимент 

 Скала от отговори L = {l2,1, l2,2, l2,3, l2,4,l2,5}, където: 

l2.1 – липсва акомпанимент; 

l2,2 – лош акомпанимент – несъобразен с музикалната тема; 

l2,3 – добър акомпанимент – колкото съобразен, толкова и 

не;   

l2,4  – много добър акомпанимент – повече съобразен, 

отколкото не; 

l2,5 – отличен акомпанимент – напълно съобразен с 

музикалната тема.  

Предлаганата лингвистична скала с терм-множества се 

основава на метода на равноизглеждащите интервали, така 

наречените Ликертови скали [1]. Тя използва градирани в 

няколко нива отговори. В случая те (graded responses) са пет. 

Освен това, тази скала се реализира на базата на разширено 

терм-множество (например: липсва акомпанимент; лош 

акомпанимент; добър акомпанимент; много добър 

акомпанимент; отличен акомпанимент) и се оценява 

поотделно. Терм-множествата са атрибут на Теорията на 

размитите множества (Л. Заде). Това е теория, която дава 

много големи възможности за  вземане на възможно най-

правилните решения, в случая за оценка на студентски Caustic 

проект. Всяка тестова задача е градирана. Оптималният брой на 

емпиричните индикатори (дроби, репери) според повечето 

автори е 7 + 2. Това означава, че всяка тестова задача може да е 

изградена минимално от пет терм-множества и максимално – 

от девет терм-множества. Оценяването на учебните 

постижения в българската образователна система, както е 

известно, реално се прави с 5-степенна скала. 

При градирането трябва да се има предвид т.н. „златно 

правило на измерването“ – печалбата в точността се 

компенсира със загуба в числото на измерванията, респективно 

– в скорост [2: 29]. Ако скалата има малко деления, 

разделителната й способност е малка, но процесът на 

измерване е кратък. Ако скалата има много деления, се 

получава по-качествена информация, но се затруднява 

измерването. 

Дробността на скалата влияе върху точността на 

измерването. Прието е точното значение на измерването да се 

определя, като измереното е ±1/2 от чувствителността на 

скалата.  

 

3. Заключение 

 

Необходимостта от използване на дигитални технологии, 

на мобилни приложения в обучението по музика е категорична. 

Конкретни продукти за създаване, съхраняване и 

разпространение на музика са вече в учебното съържание по 

музика в общообразователното училище – в новите учебници 

по музика, които са резултат от новите държавни стандарти и 

въвеждането на ново учебно съдържание [6: 13; 7: 15; 28]. 

Затова и нарастват изискванията към подготовката на учители 

по музика, които отговорно и професионално да водят 

учениците в необятния дигитален свят. 
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1. Увод

Новите учебници по музика за начален етап на образование 

са факт – поетапно от 2015 г. до днес, резултат от влизането в 

сила на новия закон за предучилищно и училищно 

образование, на новите държавни образователни стандарти и 

последователна политика на МОН във връзка с обезпечаване на 

съвременен образователен процес [6; 7; 8].  

Концепцията на авторския колектив за учебниците по 

музика на ИК „Анубис“ [2; 3; 4; 5] се разгръща целенасочено, 

последователно в няколко важни моменти. При 

интерпретирането на програмните изисквания, основана на 

професионална компетентност, дългогодишен професионален 

опит (научен, педагогически и творчески), при изработването, 

структурирането и изпълването на комплекта със съдържание 

екипът се ръководи от принципни позиции. 

2. Същност на изследвания проблем

Най-важното в един учебник по музика е самата музика, 

която ще присъства в часовете. Именно чрез нея се 

осъществяват всички цели и задачи на музикалното 

образование и възпитание в българското общообразователно 

училище. Изолираните знания за нея сами по себе си не 

развиват и не формират музикалната култура на учениците. Час 

по музика, в който не звучи достатъчно по количество и 

разнообразна (от различни гледни точки) музика, не е час по 

музика. Час по музика, в който учениците не пеят, не слушат 

музика, не свирят и не танцуват не е час по музика. Разбира се, 

че е важно и да се говори за музиката, да се овладяват базисни 

знания за музиката, свързани с различни аспекти на 

музикалното изкуство, но всичко това трябва да се провокира 

от реално звучащата в часовете музика. Затова, за разлика от 

други авторски колективи, предлагаме нова музика за всеки 

час, дори за часовете за затвърдяване и обобщение, както и за 

новите задължителни наблюдения. В началното училище 

трябва да се създават условия и за развитие и формиране на 

музикалния слух като съществен фактор за пълноценно 

общуване с музиката и успешно реализиране на музикалните 

дейности. Това е възможно единствено и само чрез реалното 

общуване с музиката, чрез процеса на създаване на музика – 

реалното й претворяване.  

Затова отдаваме огромно значение на музиката, която 

предлагаме в учебниците – подбрана е специално за тях, 

песните са аранжирани и записани специално. Само така е 

възможно в максимална степен да се използва когнитивният, 

образователният и възпитателният потенциал на музиката. 

Затова, за разлика от други учебници, заглавията на музиката 

са в горния край на страницата, в началото на всяка страница за 

определен урок – най-важна е музиката, която ще звучи в часа 

и това нееднократни заявяваме. А това означава, че всички 

дейности в урока, всички знания за музиката, въпроси и задачи 

се свързват с категорично водещите музикални дейности – 

пеене, слушане на музика. 

Водещи са и следните постановки при интерпретиране на 

значението на музиката за часа по музика. 

Днешните форми на функциониране на музиката зависят от 

много нови фактори в развитието на културните процеси. 

Музикалната комуникация зависи от изключителното 

присъствие медиите и на новите информационни технологии. 

Затова музиката в часовете трябва да отразява разнообразието 

и многообразието в нейното днешно битие, основано на 

традициите и непреходното. Трябва да дадем възможност на 

ученика да се ориентира в това многообразие, в богатството от 

форми на функционирането й в света и в живота на отделния 

човек. Музиката днес звучи не както вчера, не както в живота 

на нашите и техните (на учениците) баби и дядовци. Затова сме 

се постарали да предложим много и изключително 

разнообразна музика.  

В учебниците са включени над 30 песни за пеене за всяка 

учебна година (съответно 33, 35, 36, 33). В тази възраст 

учениците обичат да пеят, правят го с желание и радост, влагат 

в тази дейност всичко от себе си, провокира се артистичността 

им. Това е предпоставка да се използва в максимална степен 

единството на емоционалния и интелектуалния потенциал на 

тази дейност. Така чрез изпълнението на песни се изпълняват 

значителна част от целите и задачите на 

музикалнообразователния процес в тази възраст.  

Затова сме предложили достатъчно на брой и много 

разнообразни песни, което при други издателства не е така. 

При подбора им сме се ръководили от желанието ни по-голяма 

част от тях да се харесат на повечето ученици, да имат 

актуални послания (смислови, музикални), да предизвикват 

активност, позитивни емоции. Песните са изключително 

разнообразни – жанр, стил, възможности за изпълнение и 

творчески подходи, за постигане на дидактични цели и задачи. 

Не е случаен фактът, че сред песните се откриват такива, които 

ще се окажат познати и на бабите и дядовците на учениците – 

те са „класически“ детски песни, част от нашите традиции в 

музикално-образователния процес. Малка част от тях са 

познати на учениците от детската градина – за първи клас, но 

така се осъществява и приемственост, плавен преход в 

определени дейности и задачи. Отделили сме подобаващо 

място и на народните песни, които имат своето уникално 

въздействие и носят на учениците неоценимо духовно 

богатство. Фолклорът не е застинала система, не е останал в 

миналото, откъдето идва, а непрекъснато се променя, развива, 

интерпретира. Променят го хората, които го създават; тези, 

които го изпълняват; тези, които го разпространяват днес със 

средствата на дигиталните технологии… . Считаме, че 

представянето на фолклорните ни песни само с фолклорни 

инструменти и съпроводи е ограничено и неправилно. 

Подбрали сме и забавни, атрактивни, съвременни песни, с 

близки до учениците емоционални послания, със запомнящи се 
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и ярки мелодии, както и такива с възпитателни задачи. 

Немалко образци, особено в 3. и 4. клас, са от популярната ни 

музика. За първи път учениците в България ще чуят и изпеят и 

нови песни, специално подготвени за тези учебници.   

Този плуралистичен подход (подбор на репертоар за пеене) 

се надяваме да продължат учителите и в своята работа с 

учениците – всеки има право на личен вкус, пристрастия, 

критерии; всеки трябва да зачита и уважава мнението и избора 

на другия; никой няма право да налага на някого какво да 

харесва или не.  

Музиката, предназначена за слушане (между 60 и 90 бр. 

през различните класове), обогатява аудиалния опит на 

учениците, емоционалната им отзивчивост, стимулира 

музикалните им преживявания, интереса и желанието за 

общуване с музика. Базови знания за музиката, осмислянето и 

използването на основни понятия лесно се постигат чрез 

достатъчно и разнообразна музика за слушане, съобразена с 

възрастовите им особености. Ако в един учебен час учениците 

не се докоснат до няколко музикални произведения чрез 

слушане, може би не е час по музика… Подбрали сме много и 

достатъчна музика – така, че часът да е пълноценен, 

разкриването на съответна тема да е максимално всеобхватно, 

учениците да могат да я съпреживеят, чрез които да насочим 

вниманието им към емоционално-образното съдържание, към 

осмисляне на музикално-изразните средства или пък просто да 

послушат... Включили сме музика, достъпна до учениците, от 

различни времена – от далечни епохи до днес, в различни 

жанрове, авторска и народна, обслужваща всички изисквания 

на програмата. Освен това предлагаме и специално съчинени 

музикални примери, както и компилации от музикални откъси, 

които са дидактични, жанрови или илюстративни. 

Целите и задачите на обучението по музика се реализират 

изключително на практическа основа – чрез участие в 

основни музикални дейности. Независимо, че това е 

„азбучна“ истина, си позволяваме още веднъж да подчертаем, 

че изграждането на музикалноизпълнителски, 

музикалноаналитични, социални, познавателни и други 

компетентности у ученика е възможно единствено в 

музикално-дейностна среда – музициране, възприемане, 

импровизация. 

Певческата дейност е основна, най-достъпна, най-активна 

дейност за учениците в началното училище. Затова насочваме 

вниманието към някои основни методически насоки на работа, 

изисквания и препоръки. Учениците трябва да пеят според 

възможностите си, групово или самостоятелно, като стремежът 

е да възпроизвеждат добре интонацията, метроритмиката, в 

установеното темпо. Пеенето се обуславя от индивидуалните 

особености, психологическата нагласа на ученика. Затова не 

трябва да искаме на всяка цена да се пее, а да се съобразяваме  

с желанието и възможностите за изява. Друг момент е свързан 

със звукообразуването – да се стремим към естествена детска 

звучност, без напрежение, без да натоварваме гласа, спонтанно 

и артистично. Важно е да работим и за добра дикция – да се 

разбира добре текстът при пеене. Не е необходимо непременно 

разпяване в часа – съобразяваме го с необходимостта, ако го 

правим – предимно с части от песни (познати или не), със 

специално съчинени малки песенни мотиви с леки мелодии и 

тематични текстове (за да го свържем с предстояща работа), с 

откъси от музика за слушане, в игрова форма, неусетно, а не 

със „сухите“ упражнения за разпяване.  

Всяка песен има свое послание, свое „лице“, свои 

особености, които трябва да се опитваме да разкрием и 

постигнем. Необходимо е да провокираме и индивидуалните 

или групови изяви на учениците – не просто да изпеят песен, а 

да го направят изразително, за да предадат най-пълноценно 

характера, настроението на песента. Но за да бъде успешно 

това, трябва и учителите да са наясно с песента: с текста и 

съдържанието му, с посланието, което трябва да достигне до 

аудиторията, с трудностите за преодоляване – и технически, и 

интонационни, и художествени. Изключително важно е да 

говорим с учениците за посланието на песента, за какво 

разказва нейният текст, как той се отразява и на мелодията, и 

на начина на изпълнение. Песента се разучава цялостно, а не на 

части. Във всеки момент от певческата дейност трябва да се 

стремим да търсим и осъществяваме тесен контакт – между 

нас, учениците и песента. Само така ще изпълним и 

изискването в програмата за реагиране на жестовете на 

учителя, за синхронизиране на изпълнението със съпровода на 

песента и общата звучност, което прави интерпретирането на 

песните пълноценно, за да заживее песента своя живот. 

Отговорността за това е и на учителите – да преценят и 

използват подходящи, макар и елементарни, но изразителни 

диригентски жестове и лицеизраз за встъпление при пеене, за 

ръководство по време на изпълнение по отношение на бързина, 

динамика, настроение…; да познават инструменталния 

съпровод. 

Позволяваме си да напомним, че учителите са свободни да 

включват и други песни извън учебника, за които преценят, че 

са подходящи (в различен контекст и дейности), че ще се 

посрещнат добре от учениците, но и че ще са в 

изпълнителските им възможности, както и че няма да 

натоварят много урочната дейност и самите ученици. 

Учениците възприемат музика при всички музикални 

дейности – образци на песните за пеене, специално подбрани 

произведения, свирене и двигателна дейност, творческа 

дейност... Основните задачи на слушането на музика са 

насочени към системно и целенасочено изграждане на умения 

за слушане – къде и как се слуша музика, за преживяване на 

музиката, за осмисляне на музикалния език, за оценяване на 

музикално-образния характер, за развитие на комуникативните 

способности при вербализирането му, за разкриване на 

асоциативната природа на музиката, за изграждане на 

емоционална отзивчивост, за стимулиране на интереса и 

преживяването при общуването с музика. Всичко това е 

достъпен и ясно очертан път за навлизане в процеса на 

заживяване на музиката, в  жанровото многообразие на 

музиката, в разпознаването на различни инструменти, 

изпълнителски състави – вокални и инструментални, в тайните 

на музикалния език и музикалната изразност, във формите на 

функциониране на музиката – вчера и днес, в социалната й 

функция. Важна е ролята на учителя в поставянето на основите 

на тази сложна и аналитична, но и емоционална дейност, която 

обогатява и разширява музикалната култура на подрастващите.  

При тази дейност е необходимо: първото представяне да се 

свързва с получаване на цялостно впечатление, а следващите 

слушания – с аналитични задачи (за изразни елементи, за 

жанрови особености, за движение на мелодия и др.); да се 

свързва музиката с рисунките, снимките в учебника и да се 

търсят други илюстративни материали – за насочване на 

учениците към определени извънмузикални асоциации, да се 

провокира и развива такъв тип мислене; да се говори и 

споделят впечатления за настроението на творбата, защото 

музиката винаги изразява чувства и настроения, които се 

пресъздават от нейния автор, т.е. да се търси изразителния 

характер на музиката; да се търсят словесни определения за 

това, като стремежът е за обогатяване на речника в тази посока;  

да се насърчава фантазното, образно мислене не само в 

звукоизобразителни произведения; да се формулират ясни, 

точни, но различни въпроси-задачи, за да се поддържа и 

провокира интересът и активността на учениците; да се 

стимулират учениците да изразяват лично мнение, отношение, 

оценка на слушана музика, като учителят се стреми деликатно 

да реагира на някои неудачни опити, без да натрапва 

единствено вярна позиция.  

Предложеният от авторския екип музикален репертоар за 

слушане не изключва творческата свобода на учителя да 

използва и друга музика – местен фолклор, детски и други 

любими песни и музика, включително и по предложение на 

учениците. 

Нека не забравяме обаче, че целта на използваната музиката 

за слушане, каквато и да е тя, каквито и дидактични задачи да 

обслужва, на каквито и анализи в различни посоки да е 
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подложена, е преди всичко учениците да изпитат удоволствие 

от преживяването й, приятни мигове и радост от общуването с 

нея.  

Музицирането като основна дейност включва (освен пеене 

на песни) и свирене на детски музикални инструменти. 

Учениците обичат да го правят – и по графичен модел, и чрез 

партитура, и по задание от учителя, и като импровизират. На 

познавателно равнище включва задачи за познаване на 

начините на звукоизвличане при детските ударни инструменти, 

ръководенето от метрума при свирене. На следващо 

продуктивно равнище се поставят задачи за прилагането на 

вече използван модел в нова ситуация – нова звучаща музика. 

Тази дейност става творческа, дори когато става въпрос само за 

импровизиране на ритмичен съпровод чрез възпроизвеждане на 

метрума на определена музика, без да има предварителна 

инструкция и модел за това. Подбор на инструменти и избор на 

определен ритмичен съпровод между вече използвани в 

практиката са форми на работа, също творчески по своята 

природа. За импровизиране на различна ритмика трябва да се 

подхожда внимателно, след целенасочена работа и 

първоначален показ от учителя на лични негови импровизации. 

В учебниците са предложени достатъчно примерни графични и 

нотни партитури, като постепенно нараства трудността за 

свирене – от един инструмент и постоянен метроритъм към 

увеличаване на броя на инструментите, към отразяване само на 

силните метрични времена, само на слабите и други 

комбинации от стойности.  

Творческата дейност първоначално, в първи клас, има 

дидактична стойност. Тя е предимно отражение и претворяване 

на общи музикални закономерности от ученика, умения за 

анализиране на звучаща музика, избор и подбор на 

информация, на начини и алтернативи за решаване на 

определена задача, използване на способности за оценка и 

самооценка. Реализирането й зависи в голяма степен от 

развитието на индивидуалните музикални способности на 

учениците, но приемаме, че в масовото общообразователно 

училище този фактор не може да е определящ. Затова трябва да 

се работи за натрупване на слухов опит и именно той да е 

предпоставка за творческата дейност като активност и 

свободно претворяване на познати „формули“. В широк смисъл 

творческата дейност е и емоционална отзивчивост, 

формулиране на интересни отговори на поставени казуси и 

въпроси. Стана въпрос, че началото на творческия процес при 

свирене на ДМИ е подражанието – по определен модел. Опитът 

от образците се пренася върху друга музика, като свиренето и 

избора на инструменти и начин се съобразява с характера на 

музиката, динамиката, темпото и др. Към този етап на 

творчество трябва да се пристъпи, когато учениците вече имат 

изградена представа за метрум и ритъм, когато са осъзнали 

метрума като редуване на силни и слаби времена, а ритъма – 

като редуване на кратки и дълги тонови трайности. Едва след 

това е възможно самостоятелното изграждане и изпълнение на 

определен ритмичен модел, както комбинирането на различни 

модели.  Творчески е процесът на импровизиране на танцови 

движения върху характерна музика. По преценка на учителя и 

след негова демонстрация се използват и други форми на 

импровизация: ритмично изговаряне на леки словесни текстове 

– в различни варианти; продължаване, завършване на леки и 

кратки мелодии; съчиняване на мелодия – по определен текст, 

по зададени други параметри. Творчески са и задачите за 

подбор на музика – към определен литературен текст, по 

формулирани критерии (за определен празник, за концертна 

програма, за определен танц…).   

Двигателна дейност се осъществява според областта на 

компетентност „Музика и игра“, според глобална тема „Музика 

и движение“. Тази дейност е особено благоприятна за 

формиране у учениците на умението да се вслушват в 

музиката, активно да я възприемат, да се съсредоточават. 

Освен че се свързва с когнитивното им развитие, че решава 

познавателни задачи, чрез нея се формира артистичност, 

развиват се въображение и творчески способности. 

Асоциациите за движения, ясно видимите двигателни реакции 

са чест спонтанен израз на преживяване на музиката и затова 

трябва умело да се използват. Да се замислим дали винаги 

трябва да изискваме учениците да слушат определена музика 

„мирно“… Освен това, свързването на музиката с движения е 

близко до игровата дейност, което пък е предпоставка за 

въвличане на учениците в непринуден учебно-възпитателен 

процес.  

На познавателно равнище са задачите за изпълнение на 

основни танцови движения (на право хоро и ръченица в 

програмата). Уменията за това, както и въобще за ритмични 

движения и игри с музика, се придобиват и в часовете по 

Физическо възпитание и спорт, което е предпоставка за 

междупредметни връзки. Творческа е изявата за 

импровизиране на танцови движения върху характерна музика 

– според характера й, според жанровата й специфика, според 

бързината, динамиката, метрума и др. Важно е да се 

съобразяваме с възможностите на учениците, за да изпитват те 

наистина радост и удовлетворение от тази дейност; да не 

забравяме да поощряваме факта, че дори и да не са перфектни 

танцьори, учениците влагат лично отношение, проявяват 

артистичност. 

Някои други важни позиции… 

Тайните на музикалния език и музикалната изразност се 

разширяват с възможностите за записване на музиката и 

познаването на петолиние, ключ сол, нотни стойности, тонови 

имена, размер, такт, знаци за повторение и за първи и втори 

край и т.н. Но напомняме, че нотното писмо е медия, 

посредник, че познаването й не носи истинското преживяване и 

съпреживяване на музиката, не изгражда музикална култура 

така, както реалното общуване с музикалното изкуство. Затова 

не бива да се прекалява с така наречената нотна грамотност, 

още повече че и в учебната програма не е заложено пеенето по 

ноти, а само познаването на графичната символика на тази 

писменост.  
Отдаваме голямо значение на развитието и формирането на 

ключовите компетентности чрез обучението по музика. 

Многостранни са връзките, които касаят както други учебни 

предмети, така и интеграцията с други изкуства, с 

общовъзпитателната функция на заниманията с музика. Само 

чрез такъв подход в работата, чрез непрекъсната мисъл за 

призванието ни да се грижим за подрастващото поколение е 

възможно изграждане на цялостна и единна представа за света 

у учениците.  

В учебната програма ясно са очертани конкретните 

ключови компетентности с присъщите им дейности и 

междупредметни връзки. Началният учител най-добре знае и 

може да насити работата си с такива моменти. Споделяме 

някои мисли, които смятаме за основни, дори надпредметни, 

защото това е една от приоритетните цели на образованието 

въобще. 

Независимо че предметът е музика, учителят трябва да 

работи за изявяване на познавателните, творческите 

възможности на учениците, като акцентът приоритетно е 

провокиране на мисленето, защото то е необходимо на всеки, 

независимо в коя област ще се реализира; мислене, чиито 

постоянни и доброжелателни партньори, особено в детската 

възраст, са фантазията и въображението и, разбира се  –  

радостта при общуването с музика.  

В общообразователното училище не бива да е приоритет 

единствено развитието на музикалните способности. 

Глобалната цел на музикалното обучение в училище е да 

развива мисленето на учениците, да формира музикална 

култура, да възпитава и чрез средствата на музикалното 

изкуство. Трябва да гледаме достатъчно широко на 

музикалното образование – в неговата цялост, с оглед и на 

етичното, и на гражданското образование, и на…  

Да не забравяме обаче, че уроците по музика в 

общообразователното училище са много повече изкуство и 

култура, отколкото придобиване на научни знания. Вече 

говорихме за прекаленото „затъване“ в говорене за термини, 
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понятия, професионалистични подробности за музиката… 

Часът по музика е час по изкуство. 

Не бива никога да забравяме, че в изкуството всичко е 

индивидуално и много относително. Затова всеки може да 

проявява различно отношение, предпочитание, да има лично 

мнение. Това поставя проблема и за толерантността към 

другия, различния от нас – с неговите желания, вкусове и в 

областта на музиката. Да се надяваме, че остана в миналото  

възможността да насочваме предпочитанията, вкуса и избора 

на ученика по отношение на музиката – стилове, жанрове и др. 

Формите и методите на оценяване по музика се 

съобразяват както с общите изисквания на МОН, така и със 

спецификата на музикалното изкуство. Важно е да оценяваме 

желанието за музициране, за участие в екипна работа. 

Качествената оценка трябва да стимулира музикалната изява, 

свързана с пеене и слушане на музика. Необходимо е 

стремежът да поощряваме творческото отношение и 

артистизъм в тези дейности да е постоянен. Непременно се 

оценяват всички изяви на ученика, които показват и най-

малкото положително развитие, усъвършенстване, 

надграждане, израстване в различни области, свързани с 

музикалното изкуство. Очакваните резултати в края на всеки 

клас да се търсят отново приоритетно в дейностен аспект – чрез 

основните музикални дейности. Чрез активна игрова, активна 

дейност и интерактивни подходи е целесъобразно да се 

проверяват знанията за музиката, да се диагностицират 

музикални способности, да се оценява музикалното развитие и 

постижения на учениците, а не само чрез сухи стандартни 

тестове, въпроси и отговори. Ние сме сигурни във 

възможностите на учителите да направят и най-обикновените 

въпроси и задачи интересни, весели, провокативни – така че да 

заинтересуват учениците и те неусетно да се включат в 

оценъчна дейност. 

Авторският колектив предлага примерни работни листове, 

които са свързани с обобщителни уроци, с уроци за 

диагностика и които учителите да включат в портфолиото на 

ученика. В тях надделява игровият подход, въображаемото, 

забавното, което е гаранция за мотивираност, а оттам – и за 

успех. 

Многобройният илюстративен материал е важен 

компонент във всяка страница на учебника – рисунки, фотоси, 

схеми, графики, ребуси и др. Необходимо е пълноценно да се 

работи с тях, защото те са носители на голяма част от 

„закодирани“ послания, свързани с разработваната тема, 

упражнение, обобщение и т.н. Част от илюстрациите 

„визуализират“ музикалния материал, свързани са с музиката 

от страницата – със съдържанието на песните, с музикалната 

изразност на музиката за слушане, често със заглавията й; с 

жанра на музиката, видове изпълнителски състави и др.; с 

някои дидактичните задачи на страницата, свързани с различни 

аспекти на урока; със специални схеми и графични 

изображения, в които са „кодирани“ начини за свирене, за 

двигателно моделиране на музиката, за танцуване. Този подход 

за разнообразно визуализиране на музиката и задачите е 

необходимо да се използва целенасочено от учителите, вкл. и 

чрез изработени допълнителни ресурси. Свързано е с 

разбирането, че преди усвояването на умението да мислим чрез 

думи, се научаваме да мислим чрез образи – картина, рисунка, 

символ… Друг важен момент в страниците са всички въпроси 

и задачи, които са свързани с урока. Малка част от тях са 

директни, отговарящи на репродуктивно ниво, други са на 

продуктивно, творческо ниво. Изискват осмисляне, 

трансформиране, преобразуване на знания, умения, 

компетентности. В максимална степен сме търсили задачи, 

стимулиращи самостоятелната и творческа работа на 

учениците – индивидуална и групова, проектна. Предложили 

сме и задачи в подходящи таблици и графики при 

проблематика, която позволява такова извеждане на 

специфични знания. В учебника има и задачи, които много 

пряко са с междупредметна връзка – Български език и 

литература, Изобразително изкуство, Домашен бит и техника, 

Роден край, Математика. На различни места в учебника сме 

предложили задачи за оценка и диагностика, както и задачи за 

самооценка. Това многообразие и количество на всяка 

страница прави възможно пълноценното осмисляне на всяка 

тема, разнообразното представяне на концепцията й, 

многоаспектно учене с разбиране и различна емоционалност и 

т.н.  

Значението на дигиталната компетентност, съвременните 

компютърни технологии и музикалното изкуство като теми и 

отделни елементи, но непрекъснато присъстващи, са силен 

почерк на авторския колектив. Непрекъснатото настояване за 

използването на приложения и специализиран софтуер в 

часовете, присъствието на интерактивни задачи, изискващи 

това, категорично показват отношението към тези явления. А 

това е загриженост за развитието и формирането на 

специфичната за 21. век информационна и дигитална 

компетентност, свързани и с музикалното изкуство и неговия 

съвременен живот [1]. 

Всичко това води до максимално изпълнение на целите и 

задачите на музикалното образование и възпитание в 

началното общообразователно училище. 

3. Резултати и  дискусия 

Принципните позиции, водещи при интерпретирането на 

учебно съдържание и образователни политики, са важна 

предпоставка за реализирането на един нов продукт, но и за 

пълноценното му използване в практиката от учителите. 

Последователност, пълноценност, традиции, широко 

използване на разнообразен музикален репертоар, развитие на 

мислене, плурализъм и толерантност, самостоятелност и 

активност, адекватна самооценка, съвременни дигитални 

технологии и др. са ключови основни принципни положения 

при разгръщането на новите учебни програми и учебно 

съдържание според ДОС в новите учебници на ИК „Анубис“. 

4. Заключение 

Новите ДОС, учебни програми и учебници за начален етап 

на образование поставят и нови изисквания пред 

реализиращите ги учители. Познаването на възможностите за 

интерпретиране чрез позоваване на позиции и основополагащи 

особености само ще увеличи шансовете за пълноценно 

реализиране на основните цели и задачи на обучението по 

музика, на изграждането на музикална компетентност и 

музикална култура у подрастващото поколение.  
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1. Увод 

Изискванията в новите образователни стандарти и учебни 

програми за обучение по музика в общообразователното 

училище предоставят на всички, които са съпричастни към 

отстояването и осъществяването им, нови перспективи за 

работа. Формирането на музикалната култура на учениците 

като неотменима част от общата им духова култура; 

потребностите за общуване с музика за развитие, 

социализация, самообразование; развитие на мислене и 

емоционално-ценностно отношение към явления от живота на 

изкуството музика; формиране на мотивационна насоченост за 

продуктивна музикално-творческа дейност; възпитаване на 

отношение към разнообразна музикална информация, на 

устойчив интерес към музикалното изкуство (фолклорно – на 

своя народ и на различни народи и етноси, към класическото и 

съвременно наследство); овладяване на особеностите на 

музикалния език и т.н. са в основата на всички държавни 

насоки. Нов момент в тях е присъствието на съвременните 

информационни и дигитални технологии – на ниво основно 

тематично съдържание, но и като ключови компетентности; 

като интерпретиране в новите учебници на това съдържание, 

но и като изисквания към авторските колективи и издателства, 

осъществяващи съвременните образователни политики в 

новите учебни комплекти.  

 

2. Същност на изследвания проблем 
 

От 2016 година, при одобряването на новите учебници, 

държавата предявява и изисквания за нов тип учебници – 

електронни. Това е свързано с приетата Стратегия за ефективно 

прилагане на информационни и комуникационни технологии в 

образованието и науката между 2014 и 2020 г. Целта е 

изграждане на модерна, мобилна и по-ефективна образователна 

система с помощта на технологиите, които ни предлага нашето 

време: компютри и други дигитални средства, високоскоростен 

интернет и т.н. Нейна основна цел е да осигури равен и гъвкав 

достъп до образование и научна информация по всяко време и 

от всяко място – от стационарен компютър, лаптоп, таблет, 

мобилен телефон. Стратегията за първи път създава условия за 

изграждане на единна информационна и технологична среда, 

обслужваща училищното и висшето образование и науката. 

Включва три етапа. Дългосрочният етап (2018-2020 г.) е 

„Универсалност и устойчивост”. Визията за него е създаване на 

единна образователна среда за всеобхватно обучение (u-

learning), преминаване към електронни учебници по всички 

предмети, виртуални класни стаи и лаборатории, национална 

система за онлайн изпити и външно оценяване. Много от 

планираното вече е факт.  

Електронният учебник (е-учебник) е модерен издателски 

продукт за индивидуално обучение и богат източник на 

допълнителни образователни материали за преподавателя. 

След началните опити с различни платформи, напоследък 

издателите правят своите е-учебници с програми за т.нар. 

FlippingBook (разлистващи се книги). С тях се създават 

електронни учебници и помагала с реалистичен ефект от 

прелистване на страниците на файлове в PDF формат. 

Електронните издания се поместват на сайтове за работа 

онлайн и/или дават възможност да се запишат на други 

носители на информация. В електронните издания се качват 

допълнителни материали като аудиозаписи, видеоклипове, 

анимация и интерактивни тестове, както и хипервръзки към 

подходящи сайтове в интернет.  

В България първите електронни учебници (не по всички 

предмети и не от всички издателства) са създадени за учебната 

2011 – 2012 година. От 2016 г., във връзка с новия закон и 

стандарти, всички издателства разработват и е-учебници по 

всички учебни предмети, за които създават книжни варианти. 

Те, наред и с книжните учебници, преминават процедура на 

одобрение.  

Електронните учебници предлагат лесен и удобен начин за 

четене и интеракция. Предимствата им са: 

 могат да се отварят на различни устройства от която и 

да е точка на света; 

 достигат до всеки нуждаеш се от тях много по-бързо, 

пестейки време и разходи за доставка и така осигуряват 

индивидуално информационно пространство; 

 не заемат физическо място и са удобни при пътуване;  

 обогатяват съдържанието с разнообразни активности, 

задачи, аудио и видео материали, анимирани схеми и 

диаграми, тестове, оценка на тестовия резултат и обратна 

връзка към ученика / учителя / потребителя;  

 улесняват търсенето в книгата и поставянето на 

бележки и отметки;  

 дават възможност за фронтална, индивидуална и 

групова работа [1; 2: 13-15].  

Предизвикателство е и обучението на преподавателите за 

работа с нови технологии в образованието. Преминаването към 

електронно обучение изисква сериозна подготовка от страна на 

учителите, директорите и всички други участници в 

образователния процес, включително и във ВУЗ, за развитие и 

формиране на специфична дигитална компетентност [3; 4]. 

Защото учебникът е просто един инструмент в ръцете на 

учителя, който реално работи за натрупване на знания, умения 

и компетентности у учениците. Но сигурно е, че използването 

на новите технологии в учебния процес дава възможност да се 

реализира разнообразен педагогически дизайн на учебното 

съдържание в зависимост от целите, възрастовите особености 

на учениците и от спецификите на учебната среда.  

Електронният вариант на учебниците по музика на ИК 

„Анубис“ за начален етап на образование [5; 6; 7; 8] атрактивно 

и интерактивно подпомагат общите усилия за изпълнение на 

съвременните тенденции в образованието. Съдържат стотици 
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(за всеки учебник) ресурси: цялата музика – всички аудио 

файлове, заглавията на които се намират по страниците на 

учебника (песни и инструменталните им съпроводи, друга 

музика – за слушане, за творчески дейности); задачи от 

различен вид, на различно познавателно и творческо ниво; още 

допълнителна музика; видео файлове, караоке файлове, 

демонстрации, анимации; линкове и други ресурси в подкрепа 

на темите; музикален речник; материали за разпечатване – 

работни листи за портфолиото на учениците (за различен вид 

уроци), за екипна работа; ноти на песенния материал (в помощ 

на учителя).   

Задачите в електронните ресурси са изключително 

разнообразни – с различни технологични решения, с различно 

ниво на проява на когнитивност и творчество. Важно е да се 

отбележи, че в по-голямата им част отново присъства звучаща 

музика – както за актуализиране на такава от страниците на 

учебника, така и нова, различна, допълнителна, в подкрепа на 

различни аспекти от разгръщане на интерпретирането на 

учебното съдържание. 

Използват се следните различни видове задачи: 

 за наблюдения, анализ, интерпретация;  

 за посочване на избираем/и отговор/и;  

 за групиране, свързване или комбиниране на различни 

възможности;  

 за активизиране на музикалната памет, 

изпълнителските умения, творческия потенциал; 

 сглобяване на пъзели от изображения на музикални 

инструменти, музикални състави, от музикални 

откъси на песни и музика; 

 решаване на музикално судоку; 

 възможности за свирене с дигитални музикални 

инструменти; 

 лабиринти, кръстословици, игрословици; 

 проектни дейности за музициране на екипен или 

състезателен принцип; 

 образователни ресурси, ориентирани към оценка и 

самооценка, вкл. и тестове. 

От друга гледна точка, ресурсите са за: 

 разширяване на аудиален опит;  

 проява на знания за музикалното изкуство; 

 пренос на знания, умения, компетентности в нови 

ситуации;  

 изразяване на отношение;  

 проява на толерантност; 

 вътрешнопредметност и междупредметност; 

 за музикална памет, вътрешно-слухови представи, 

тембров слух и др.; 

 преконфигуриране на знания, умения и 

компетентности и синтез от по-високо равнище; 

 визуално-теброво идентифициране и конструиране; 

 комплексна изява на компетентности; 

 поощряване  на словесна и писмена активност;  

 адресиране и споделяне на музикален опит, познания 

и творчество. 

3. Заключение 

Този вид ресурси катализират мотивация и активност у 

учениците – ключ към успеха в глобалното съвремие на 

цивилизацията. Затова е важно да се използват, да се търсят 

начини и средства за разработването и на други. За учителите 

по музика са и неоценим помощник, защото основният 

инструмент за часа по музика – цялата музика, е на 

разположение по всяко време, само чрез използването на 

смартфон и една преносима малка тонколона с Bluetooth 

връзка.  
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1. Увод 

Музикално-изпълнителската дейност се определя като 

процес с многокомпонентна структура, с пет основни 

компонента: перцептивен – свързан с усещания и възприятия; 

мнемоничен – свързан с паметта (запомняне) и мислено 

възпроизвеждане на музика, а също и на памет, вкл. при 

изпълнителски движения; мисловен – създаване на идеалния 

(мисловен) музикален образ, осмисляне на музикалната форма; 

имагинерен (творчески) – свързан с въображение, със 

създаване на нов момент – музикален образ, нова 

интерпретация, но нереални – мислено, във въображението, 

опирайки се на съществуващи връзки и представи; двигателен 

– непосредствено изпълнение на музика. От друга плоскост е 

необходимо разкриването на мястото на възприятията и 

мисленето при музикално-изпълнителската дейност. 

 

2. Същност на изследвания проблем 
 

Специфично за музикално-изпълнителската дейност е, че в 

основата на процеса на формиране на музикалния образ стои 

синестизейността, синестезията на усещания и възприятия 

[10]. Синестезия (от гръцки syn – „заедно“ и aishesis – 

„усещане“) означава смесено възприятие; състояние, при което 

възприятията се свързват едни с други; едно сетивно 

възприятие или представа предизвиква в съзнанието 

същевременно друга представа от сетиво, което не е било 

стимулирано – явява се в резултат на дейност, обусловена от 

работата на три от пет сензорни системи (слух, зрение, 

осезание или усещане). Природата на синестезията е сложна и 

не се отнася само до перцепцията, а има отношение към цялата 

психическа дейност като цяло – мислене, въображение, памет и 

др. [8]. Като явление отразява интегративния характер на 

съзнанието, единството на личностни и социокултурни 

компоненти, взаимовръзката на телесното (перцептивна сфера) 

с психиката (образно-емоционална сфера) и социума 

(социокултурния контекст на възприятието). Синкретичността 

на сензорните системи в процеса на обработка на 

информацията води до художествеността в музикално-

изпълнителската дейност. Явява се разновидност на 

когнитивните способности – участва активно в процеса на 

концептуализация на музикалната реч, важна съставляваща е за 

чувствата, за когнитивните потенции на художествения опит.  

В основата на музикално-изпълнителската дейност 

непосредствено определящо значение има мисленето като 

психически процес на отражение на действителността и висша 

форма на активност на човек. Същността на музиката я свързва 

със създаването на музикалния образ. Същността на това 

понятие естетиката разглежда в единството на три началà – 

възприемане, отражение, творчество, а психологията разкрива 

като триединство на материалното, духовното, логическото. 

Съединявайки в изпълнението рационалното и емоционалното, 

т.е. преживяването на изразителната същност на 

художествения образ, с разбирането на принципите на 

конструиране на музикалната тъкан, мисленето на изпълнителя 

води до волевия акт на творчество – изпълнението [15:153-

154]. По този начин творческата дейност на музиканта-

изпълнител представлява сложен синтетичен акт, състоящ се от 

процес на възприемане на вече създадено произведение и на 

процес на неговото творческо пресъздаване, със 

задължителното присъствие на мисловни процеси. Процесът 

на музикалното мислене в музикално-изпълнителската дейност 

авторът обобщава в схемата [15: 59]: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фиг. 1. Процес на музикално мислене при музикално-

изпълнителската дейност 

 

От една страна е налице психическа активност (вкл. и 

спонтанна) при извършване на определени действия, свързани 

с музицирането. От друга страна, самите действия се 

подчиняват на външни условия (нотен текст, графична схема и 

символи, показ на диригента…). Но всичко носи строен, 

подреден характер. Зрителните образи преминават в слухово-

двигателно представяне. Възниква относително единство на 

интрогенно и екстрагенно поведение (вътрешно или външно 

обусловено). Възниква основа за изход към други нива на 

музикално мислене, изграждане на способности, управляване 

на процесите, възприемане на нюанси, с разбиране на 

конструктивността на процеса, но и на значението на 

емоционалната интонация в създаването на музикалния образ.  

Мисленето в музикално-изпълнителската дейност разчита 

на водещи и неводещи ориентири. Първичните представи, 

формирани в съзнанието на начинаещия музикант, остават там 

завинаги и се явяват водещи (Л. Баренбойм, К. Сишор). 

Водещите ориентири на структуриране на музикалния 

материал на базово ниво осигуряват обработването с най-малко 

забавяне на звуковите резултати към изхода на образно, 

творческо мислене. В предметните представи, с които оперира 

мисленето на музиканта, отдавна е доказана ефективността на 

матрици, формули и схеми за изпълнение (М. Арановски, Е. 

Назайкински). Те са насочени към технологичното ниво на 

музицирането – явление, известно като „Време е да натискаме 

нужните клавиши“ (думите се приписват на Й. С. Бах), без 

което е невъзможно да се получи художествен резултат. А на 

друго ниво (проникване в същността на музикалното 

съдържание) протича смяна на водещия ориентир – музикално-

теоретическо мислене на изпълнителя. Така на различен етап 
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от работата се преплитат и взаимодопълват или сменят 

различни ориентири, с различна сила на водещи или неводещи 

[1].  

Изпълнителството като специфичен род музикална дейност 

мобилизира практически всички форми на музикално-

мислителните процеси и действия – от нисши до висши, 

отразява ги в цялата им йерархическа съвкупност, пълнота и 

многообразие [11:248-250]. Музикално-мислителните процеси 

в изпълнителската практика попадат в условия, максимално 

благоприятстващи тяхното образуване и протичане. 

Дълбочината и всестранността на осмисляне на представите и 

понятията, отразяващи същността на музиката като изкуство, 

способността да се оперира свободно и гъвкаво с тях, 

формирането на музикално съзнание става възможно именно 

най-добре в/чрез музикално-изпълнителската дейност. 

Непосредственото свързване на отвлечено-абстрактното с 

музикално-конкретното, системата на представи и понятия – с 

адекватни реални звукови явления, материализирането на 

знанията в живи звучащи образци, а не мъртви знания, 

формули и сведения, Б. Асафиев нарича „усещане на материала 

отвътре“. А това създава оптимални условия за протичане на 

музикално-интелектуална дейност на високо в качествено 

отношение ниво и степен. Музикалният интелект получава 

възможност за истинско всестранно развитие, благодарение на 

използването и развитието на мисленето във всички етапи и 

форми на музикално-изпълнителска дейност. Тя предполага, от 

една страна, проникване в изразително-смисловата същност на 

музикалната интонация, а от друга – осъзнаване на 

конструктивно-логическите принципи на организацията й. 

Именно оттук, от тези два момента, е началото на основните 

функции на музикалното мислене. В следващите моменти от 

етапите на музикално-изпълнителската дейност мисленето на 

изпълнителя оперира с други достатъчно сложни категории – 

стил и жанр, и др. Накрая е основната цел – не пасивно, 

репродуктивно представяне на произведението, а творческото 

му преосмисляне. Следователно мисленето на музиканта е 

творческо по своята природа. Тази характеристика се отнася 

с особена яркост и за съвременните измерения на 

музицирането, свързани с дигиталните технологии [18: 582]. 

Специфични за музикално-изпълнителската дейност се 

явяват следните видове мислене: модалната двойка 

имплицитно – експлицитно; дивергентно; литерално; нагледно-

образно; креативно; антиципирано.  

Същностното родство на всички видове музикално-

изпълнителска дейност са механизмите на интонационно 

познание и съзнание. Всеки музикално-изпълнителски акт, 

независимо от своя мащаб (ученически, професионален…) 

протича вътре в личността, на закритата територия на 

съзнанието – имплицитен процес [14: 157-159]: своеобразно 

потъване, потапяне в интонационната субектност на музиката, 

позволяващо вникването в неговата вътрешност. Музикалното 

съзнание като имплицитно-креативно по своята природа 

преобразува акустически сигнали в смислово-интонационни 

образи. Това определя значението на главния механизъм на 

имплицитното мислене в този художествено-творчески 

процес, за разлика от експлицитното такова – логическо 

мислене [20: 98]. При експлицитното мислене музикалните 

явления се разглеждат и развиват вън от субекта, знанията и 

уменията му се предават във вербална форма, в строга логична 

връзка, в съждения и термини. При имплицитното мислене 

субектът обхваща широк кръг от явления в тяхната връзка и 

отношения, като в континуум, в невъзможност да се 

вербализират винаги. Но приемайки ги в себе си като цялостен 

опит, субектът може да ги използва в практическия си 

действия. Този подход е близък с концепциите на: Дж. 

Гилфорд за дивергентното мислене като основно за 

творческата личност – разнопосочно, комплексно мислене; Е. 

де Боно и К. Клюге за развитие на латералното мислене – 

нелинейно мислене, стремящо се невинаги към правилността и 

нормата, основано на разбирането за мозъка като за 

самоорганизираща се информационна система, която 

функционира, като позволява на информацията да се подрежда 

сама в категории; позволява да се пренареждат различните 

модели и категории, за да се развиват нови идеи; метод за 

творческо мислене стъпка по стъпка. И. Илин говори за опора 

преди всичко в нагледно-образното мислене, като имат 

значение нагледно-действеното и абстрактно-логическото [9: 

20]. 

Всички изследователи са категорични за креативното 

мислене (лат. creare – създавам, изработвам) като определящо 

художествено-творческия характер на музикално-

изпълнителската дейност. То е механизъм за продуктивно 

развитие (А. Пономарьов); форма на активна самостоятелна 

дейност на човек (Ф. Ендрюс, Д. Пельц); гъвкавост, 

оригиналност, способност да се дообработва даден материал. 

Необходими са характерни типични личностни качества 

(въображение, воля, интуитивност…), които благоприятстват 

откриването на нови начини за решаването на поставени в 

теорията и практиката задачи [5: 434]. В. Дружинин смята, че 

креативността се проявява само в определена среда, при 

определени условия: отсъства образец за регламентирано 

поведение; налице е позитивен образец за творческо 

поведение; създадени са условия за подражание на творческо 

поведение; налице е социална подкрепа на творческо 

поведение [6]  

Друг вид мислене, специфично обвързано с музикално-

изпълнителската дейност, е антиципираното [13: 11; 12; 2: 

47-81; 24: 7]. Основавайки се на теорията на Н. Бернщайн за 

строежа на движенията и на Б. Ломов и Е. Сурков за 

антиципацията в структурата на дейността, С. Малцев 

обосновава връзката на музикално-изпълнителската дейност с 

антиципираното мислене. Антиципацията е способност да се 

действа и приемат едни или други решения с определено 

време-пространствено изпреварване по отношение на 

очаквани, бъдещи събития [12: 5]. Антиципиращият ефект е 

максимално увеличаване на определеността на акта на вземане 

на решения и постоянна точност при вероятността от 

предвижданото, предсказваното.  

Характерна и важна за музикално-изпълнителската дейност 

е и ярко изразената й емоционалност – емоциите и чувствата. 

Изхождайки от това, че емоционалните прояви на човек имат 

основание в реакциите на неговата нервна система, 

австрийският пианист и учен М. Клайнс изследва проявленията 

на емоционалност. С изобретения от него прибор сентограф 

(sentograph) се фиксират и определят възприеманите или 

въображаеми емоции, които се изобразяват в определени 

форми (sentics) чрез натискане на определени копчета чрез 

пръстите: любов, ненавист, благоговение, мъка, липса на 

емоции, страх, радост [22; 23: 227-229]. Доколкото емоциите и 

тяхното изразяване са част от един процес, не зависят от 

културни и социални условия, т.е. са характерни за хората 

въобще, за емоционалната програма на човешкия мозък, той 

анализира получените форми на емоционална експресия и по 

отношение на изпълнителското изкуство на пианиста. 

Емоционалният образ на музиката, нейната художествена 

интерпретация, сформирана в представите му, може да бъде 

предадена чрез пианистичното туше (характер, способ на 

докосване, също така натискане, удар на клавишите, влияещи 

на силата и окраската на звука). Контактът с инструмента, 

започването на вокалното изпълнение, диригентската дейност 

трябва да се предшестват от вътрешна представа на 

изискваното емоционално състояние. Със своите експерименти 

М. Клайнс показва, че предварителната психологическа 

подготовка и насоченост на изпълнителя получава възможност 

пълно, точно и прецизно да изразява определени емоционални 

състояния в процеса на изпълнение, получавайки от това 

емоционално удовлетворение, а оттам – и повишаване на 

работоспособността и успехите. Ако музикантът се труди без 

емоции, без желание, без да се стреми да предава 

емоционалността на музиката, то неговата дейност няма да 

предизвика необходимия ефект.  
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От друга гледна точка, разбирането на музиката, на нейните 

форми и съдържание засилват преживяването й. Това дава 

основание на психолозите [11: 251; 20: 75] да подчертаят, че 

интелектуалната активност се трансформира при определени 

условия в емоционална. Следователно в музикално-

изпълнителската дейност съществува както права, така и 

обратна връзка между интелектуалното и емоционалното – 

второто в известна степен съдейства и подкрепя първото, както 

и първото – второто. Затова е необходимо да се търсят пътища 

за интелектуализация на процеса на обучение и възпитание 

в/чрез музикално-изпълнителската дейност.  

В процесите на музикално-изпълнителската дейност 

значително важна е ролята на самоконтрола на изпълнителя – 

обратната връзка, с помощта на която той контролира 

творческия процес. Обратната връзка е метод на управление по 

пътя на включването в нея на резултати от предшестващо 

изпълнение на задачи [3: 57]. В творческата музикално-

изпълнителска дейност самоконтролът е обратно въздействие 

на мисленето като управляващо дейността или опосредствано 

от контрола въздействие върху резултатите на творческата 

работа. С. Рубинщайн отбелязва, че мисленето съотнася, 

съпоставя всяка мисъл, възникнала в процеса, със задачите за 

разрешаване, към които е насочен този процес и условията, в 

които се провежда. По този начин се осъществява проверка, 

критика, контрол като съзнателен процес на мисленето [17: 

343]. Актуализира се чрез волевата саморегулация, чрез 

самоконтрола на собствените действия. Самоконтролът се 

явява непосредствено условие за обратната връзка като едно от 

проявленията на съзнателна регулация на собственото 

поведение в интерес на обезпечаване на съответствия на 

резултатите с поставените цели, изисквания, правила, образци 

[7: 358]. Л. Гинзбург потвърждава, че е изключително 

необходим процес – внимателно да се вслушваш в самия себе 

си, да проверяваш съответствието на замисъла и въплъщението 

му [4: 34]. Само когато си във възможност да си дадеш отчет 

във всеки един момент какво е добро и кое – не, можеш да 

работиш нататък за отстраняване на недостатъците и за 

поддържане на добрите страни на изпълнението.  

Компоненти на структурата на самоконтрола са еталон, 

съпоставяне, оценка, корекция. Еталони са нотен текст 

(„материалният“ код на автора, програмата на музикалния 

образ), аудио и видео-записи на различни изпълнения, 

традиционни представи за същността и характера на музиката 

(формирани в съзнанието на интерпретатора във връзка с 

исторически, научни и др. практики на изпълнителското 

изкуство), индивидуален изпълнителски замисъл – 

интерпретация. Според С. Савшински контролът върху 

изпълнението се основава на сравнение, съпоставяне между 

това какво е и какво трябва да е – живеещото в слуховите 

представи и прозвучалото реално. Получаване на информация 

за качеството на работата и на резултатите от нея, за своето 

психо-емоционално и физиологично състояние, възникнали в 

процеса на работа, са основа за съпоставянето, реализиращо се 

на основата на постоянната обратна връзка [19: 70]. 

Съпровожда се със самооценка, основно съдържание на която 

е анализът на съответствие или несъответствие на 

изпълнителското въплъщаване с творческия замисъл. 

Завършващото звено е корекцията на изпълнението. 

Осъществява се на основата именно на самооценката. В хода на 

корективната работа се извършват промени на конкретни 

изпълнителски действия, двигателно-технически методи и 

средства, психо-емоционално състояние, вътрешно-слухови 

представи, тактилни усещания  и др. с цел изграждане и 

творческо пресъздаване на художествения образ. Например, 

както казва Л. Оборин, понякога ти се иска да направиш нещо 

така или по друг начин, а в един момент ръцете ти подсказват 

друго по-удачно решение [16: 195]. Протича обратното 

въздействие на резултатите от музикалното изпълнение върху 

творческия замисъл, формиран в мисленето на артиста. Така 

във формирането на замисъла закономерно участват не само 

преките връзки (музикално мислене – самоконтрол – 

изпълнение), но и обратни връзки (изпълнение – самоконтрол – 

музикално мислене). Осъществява се със средствата на 

сензорни, моторни и интелектуални компоненти, необходими 

за оценка на изпълнителската дейност на всички етапи от 

овладяване, репрезентиране на индивидуален творчески опит и 

представяне на произведението.   

Музикалната интрепретация – основна част от музикално-

изпълнителската дейност, като мисловен процес, включващ и 

аргументираните структурни компоненти на самоконтрола, 

протича в четири обобщени етапа:  

 възникване на художествен замисъл; 

 формиране на изпълнителски замисъл – усвояване на 

авторската и създаване на собствена концепция; 

осъществяване на операцията за реконструкция на музиката 

в съзнанието на изпълнителя; познание на резултата на тази 

реконструкция и неговата оценка; 

 реализиране на замисъла – процес на работа над 

музикалното произведение; процес на реализирането му пред 

определена аудитория; 

 проверка и оценка на реализирания замисъл. 

3. Резултати и  дискусия 

Приемайки всички горепосочени характеристики, може да 

се направи следното обобщение за мислене и музикално-

изпълнителска дейност: 

 Мисленето е в основата на многокомпонетнтата 

структура на музикално-изпълнителската дейност; 

 В психологията се разглежда като триединство на 

материалното, духовното, логическото; 

 Процесът на музикалното мислене в музикално-

изполнителската дейност преминава през етапите: цялостно 

възприятие, анализ и установяване на връзки, инсайт  и 

синтез в нова цялост, преживяване; 

 Разчита на водещи и на неводещи ориентири; 

 По своята природа мисленето на музиканта е 

творческо; 

 Специфични за тази дейност на музиканта са видовете 

мислене: имплицитно – експлицитно; дивергентно; 

литерално; нагледно-образно; креативно; антиципирано; 

 В музикално-изпълнителската дейност съществува 

както права, така и обратна връзка между интелектуалното 

и емоционалното начало; 

 Важни са и моментите на контрол и самоконтрол. 

4. Заключение 

Познаването на теоретичните основи на мисленето в 

музикално-изпълнителската дейност дава основания да се 

търсят пътища за интелектуализация на процеса на обучение и 

възпитание в/чрез музикално-изпълнителската дейност. Това от 

своя страна само може да помогне тази така широко-

разпространена, отговорна, важна дейност за музиканта и за 

учителя по музика да бъде пълноценна, да изпълни своята 

мисия на основен посредник между музиката и нейния адресат 

– публиката. 
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Abstract: The article described definitions of accompaniment and the main types of accompaniment. The attention is directed to the 

technical possibilities of the guitar as instrument. This is the basis for the deployment of a conceptual technology to use the instrument as 

accompanying. 
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1. Увод 

Китарата е музикален инструмент с дълга история, с богати 

възможности и приложение в различни музикални практики. 

Една от основните й функции, разнообразна през 

историческото й развитие, е съпровождащата. Статията 

насочва към същността, особеностите и възможностите на 

китарния съпровод. 

2. Същност на изследвания проблем 
 

Музикалният съпровод се дефинира като музикално 

изпълнение, което съпровожда отделно изпълнение [6: 860]; 

музикална партия (вокална или инструментална), която 

поддържа или осигурява фон за други музикални партии [11]; 

специално обособена партия за съпровод на главна партия или 

на мелодия на вокално или инструментално произведение, 

служеща за основа и опора на водещия глас или солист; 

допълва и доизяснява художественото съдържание на творбата; 

понякога излиза от основните си функции и се превръща в 

равноправна или господстваща партия в ансамбъла, но за 

кратко време [2: 13]; музикална партия, допълваща главната 

мелодия, служеща за хармонична и ритмическа опора (на 

певеца, инструменталиста) и задълбочаваща художественото 

съдържание на музикалното произведение [7: 9]. Използва се 

синонимно с акомпанимент. Характерът и значението на 

съпровода зависят от епохата, националната принадлежност на 

музиката, от нейния стил, жанр. Например, в средновековната 

музика се използва унисонно или октавово удвояване на 

вокалната мелодия от един или няколко инструмента. В XV-

XVI век съпроводът при вокални полифонични произведения в 

художествено отношение се явява с второстепенна роля. 

Говорейки за формирането на съпровода, не бива да се 

пропуска отчитането на хомофонния тип многоглас, 

характеризиращ се с разделяне на гласовете на основен и 

съпровождащи (за разлика от полифонията, където всички 

гласове са равнозначни). В древната култова музика широко се 

използва този тип хомофония, където основен е високият глас, 

а останалите изпълняват функция на съпровод, близък до 

акордовия. С развитието на хомофонно-хармоничния стил в 

края на XVI и началото на XVII век съпроводът се разбира като 

хармоническа опора на мелодията. В това време е прието да се 

изписва само ниският глас на съпровода, насочващ хармонията 

с помощта на цифрови обозначения (генерал бас или цифрован 

бас). На изпълнителя се предоставя да прояви своята фантазия, 

възможности за импровизация при разшифроването на 

цифрования бас във вид на акорди, фигурации и т.н. От 

времето на Й. Хайдн, В. Моцарт и Л. Бетовен авторите 

изписват напълно съпровода – наблюдава се по-голяма яснота 

на хармонията и фактурния рисунък. В епохата на Романтизма 

достига високо художествено ниво на равноправен участник в 

изграждането на художествената творба. През XX век нови 

предизвикателства пред това изкуство поставят джазът и 

популярната музика. Дигиталните технологии и създаването на 

разнообразни съпроводи чрез тези нови изразни средства 

разширяват неимоверно много плоскостите на майсторството в 

този аспект [3: 9]. 

В теорията на музикалното изкуство се различават няколко 

основни типа съпровод [1: 45]: 

 акордова опора – проста форма на хармоническа опора, 

поддържаща мелодията със задържани акорди, често използван 

в оперната, камерната, романсовата музика; 

 редуване на бас и акорд – най-разпространен тип при 

домашно музициране (в миналото и днес); равномерно 

подчертаване на еднакви моменти на движението вътре в такта, 

съпоставяне на опорен басов тон с по-леко акордово съчетание; 

в основата на много национални танци (мазурка, полонез, 

менует, гавот, валс, сарабанда и др.); много често използван 

при съпровод на песенен репертоар; 

 акордова пулсация – оживена хармонична опора в 

хомофонната музика, с учестена пулсация на акорди, 

разположение на акордите в хармоническа фигурация, 

арпежиране…; 

 хармоническа фигурация – фактурно обработване на 

акорди, подвижен фон, носи мелодическо движение в 

хармоничните гласове;  

 полифонично съчетаване със соловата партия – носи 

мелодично движение в съпровода, имитира мотиви от главната 

партия или представлява повече или по-малко самостоятелни и 

завършени противосложения. 

Използването и особеностите на тези различни типове 

съпровод се разкриват в настоящата статия. 

Кое прави китарата толкова подходящ и привлекателен 

инструмент за съпровод в миналото и днес е въпрос, на който 

не може да се отговори еднозначно. На пръв прочит всеки би 

отговорил, че инструментът е може би най-масовият и 

разпространен в света, на него се свири сравнително лесно, а и 

обучението сякаш не отнема много време и протича леко. 

Първото твърдение безспорно е доказан факт – китарата е най-

разпространеният и най-„достъпен” инструмент в наши дни. 

Неговата мобилност и възможности го превръща в най-

употребявания инструмент в наши дни (китарата е 

разпространена на всички точки на планетата, била е дори и в 

космоса). Относно второто твърдение, преценката е 

изключително ограничена, дължаща се на това, че повечето 

хора възприемат инструмента предимно като акомпаниращ на 

лесни песни и леки жанрови пиеси, свързани основно с 

популярната и с фолклорната музика на някои народи [5: 14]. В 

тази връзка изключителна приложимост има и в училищна 

среда – за съпровод на детски и училищни песни. Истината 

стои и на диаметрално противоположната страна, като това е 

продукт на недостатъчната информираност и компетентност 

относно възможностите на китарата и нейните особености като 

инструмент, с разнообразни възможности, променящи се 

според музикално-изполнителската практика и развитие на 

музикалното изкуство [6: 34], включително и по отношение на 

музикалния съпровод. 

Още преди векове композитори като А. Диабели, Х. 

Берлиоз, К. Вебер, Н. Паганини и много други са стигнали до 

извода, че китарата съчетава изразните възможности на 

цигулката и полифоничните възможности на пианото.  
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В няколко пункта, в резюме се представят възможностите-

преимущества на инструмента, които допринасят за 

използването му с успех за съпровод. 

1. Китарата има изключителна „пъргавина”, тя е много 

подвижен инструмент, особено що се отнася до темпото и 

техниката на изпълнение (гами, арпежи, двоен, троен и 

четворен гриф и т.н). Не случайно Н. Паганини казва: „Аз съм 

крал на цигулката, а моята корона е китарата”. Известно е, че 

повечето пиеси за цигулка Паганини първоначално създава за 

китара и впоследствие преработва за цигулка. По същия начин 

постъпва и с техният съпровод. Мнозина музиковеди твърдят, 

че оркестровите партии на концертите му за цигулка се 

„събират” (могат да се изпълнят) в една китара. 

 

Пример № 1:  Н. Паганини, Капричио №5 

2. Щрихи. Китарата притежава способностите за 

изпълнение на всички щрихи, „принадлежащи” на струнните 

лъкови инструменти: legato, non legato, staccato, pizzicato,  

vibrato, glissando, флажолетни тонове  и други; 

3. Полифонични възможности. Китарата в подходяща 

теситура и тоналност може да поддържа до три и дори до 

четири облигатни гласа: 

 

Пример № 2: Й.С Бах, BWV 1005 

4. Педализация. Инструментът е един от малкото, 

осигуряващи непрекъснато звучене. Всеки клавишен 

инструмент при смяна на акордова последователност и 

функционалност губи (макар и за части от секундата) част от 

трайността на тона. При китарата, благодарение на употребата 

на свободни струни и възможността на всеки тон да бъде 

изпълнен на различна струна и позиция в даден момент, това 

може да се избегне напълно. 

5. Инструментът изключително сполучливо пресъздава 

автентичния съпровод на предкласични произведения 

(предназначени в оригинал за клавесин и чембало), поради 

близостта и фоничнато сходство на тона – особено при 

изпълнение с метални струни, поради сходното звукоизвличане 

(„Хамър-клавирът” е изобретен далеч по-късно) и липсата на 

демпфер на последните. 

6. Тембър. Характерна особеност на инструмента са 

неговите темброви възможности като изпълнение на sul tasto, 

sul ponticello, con legno, tambourin и чисто фоничните ефекти, 

които имитират други инструменти (например соло барабанче, 

което се получава посредством кръстосване на 5. и 6. струна и 

др.). 

7. Теситура. Китарата е условно транспониращ 

инструмент. Тя звучи октава по-ниско от изписването. 

Диапазонът й е: E-b2 (при скордатура дори от D), но реално 

използваемият е до „e2”, тъй като по-високите тонове над XII 

позиция се изпълняват над деката на инструмента и са трудни 

за изпълнение. Тази теситура я прави изключително удобна за 

съпровод: ниските тонове са особено подходящи за изпълнение 

на басова партия, а високите рядко навлизат в теситурата на 

солиращите инструменти. 

Изписва се :                                    Звучи: 

 

Пример № 3: Теситура на китарата 

Разбира се, тук е мястото да споменем и някои от 

недостатъците на инструмента, като сравнително бързото 

отзвучаване (заглъхване) на тона и ограничените му динамични 

възможности, особено що се касае до изпълнението на форте-

фортисимо и на по-силна динамика. Тези недостатъци обаче, 

благодарение на напредъка на съвременната аудио- 

озвучителна техника, са абсолютно преодолими. 

3. Заключение 

Като резултат на горе описаните възможности на китарата, 

свързани с основните видове съпровод, се утвърждава 

заключението, че тя е изключително подходяща за създаване и 

изпълнение на съпровод. Това е основа за разгръщането на 

концептуална технология за използването на китарата като 

съпровождащ инструмент. 
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Abstract: The report is about the pre-modern music folklore of the village of Divdyadovo, near to Shumen, Bulgaria. Shumen is well 

known as one of the centers of Bulgarian National Revival. А typical mark is absorption of rural culture from urban. In this case we observe 

a well-preserved tradition and folklore and knowledge transfer between the generations. One reason is the highly role of cultural institution 

"chitaliste" and school education. The article examines and outlines them according to archive data, published collections, media sources, 

and information reported by informants. 
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1. Увод 

Шумен е един от емблематичните градове, свързани с 

българското духовно Възраждане. На 3-4 км югоизточно от 

него е Дивдядово – село (днес квартал на града), което се 

намира в подножието на „Шуменско плато” под скалистите 

възвишения на неговата източна страна, известна като склона 

„Илчов баир” при боаза „Башбунар”. Прави впечатление 

запазената линия на приемственост и предаване на местния 

музикален фолклор от предмодерния период, както и добре 

запазена календарна и семейна обредна система.  

2. Същност на изследвания проблем 

Традиционните музикални дейности пеене и свирене, 

свързани с архаични музикално фолклорни практики, 

съществуват в България в “класически” вид до края на ХІХ век. 

Фолклорната културна традиция е присъща на домодерните 

времена. Тя функционира в аграрни общества със селска, 

патриархална култура и се проявява в локални измерения. 

Учени като Лозанка Пейчева го определеят като „предмодерен 

музикален фолклор“. Съвременното състояние на 

традиционните музикални дейности представя картина, 

различна от т. нар. класическа. Феномени и процеси като 

модернизацията и глобализацията предлагат нови закони за 

функциониране и развитие на едни или други музикални 

практики, при което текат активни процеси на трансформации 

и разпад на традиционното пеене и свирене. Локалното 

своеобразие размива чертите си за сметка на националната 

унификация. Променят се различни черти на традицията, 

свързани с фигурите на певеца и свирача, функционирането на 

музиката, музикалните форми, музикалните инструменти и 

инструментални групи [2].  

Предмодерният музикален фолклор на Дивдядово се 

отличава със свои специфични характеристики. Поради 

отдалечеността ни от това време, тези особености са очертани 

според данни от архиви, публикувани сборници, медийни 

източници и според сведенията, записани от информатори, 

носители на знания за този фолклор.  

Във вестник „Шуменски глас” от 1937 г., Стойно Попов 

пише, че селото е голямо и богато. Изненадващо е това, което 

констатира: „въпреки близостта на село Дивдядово до Шумен, 

градският живот не е упражнил голямо въздействие върху 

нравите и обичаите на селяните и селянките, които проявяват 

известен консерватизъм и  не са се погражданчили, както това 

е в други села на северна и южна България, които са в близко 

съседство с градовете”.  

Независимо потвърждение на същото откриваме у 

Попиванов. В Увода към Сб. НУН „Народни песни от 

Шуменско” от 1936 г., той  подчертава, че „все още има села, 

като с. Дивдядово, в които знаят стари песни  и продължават 

да ги пеят на седянки и другаде и младите момичета, въпреки 

доста напредналото си погражданяване в облеклото и в 

отношенията” [6]. 

От Освобождението са отминали 50 години, но нравите са 

се запазват. Въпреки напредналата европеизация, в началото на 

века остават живи традициите, песните, обичаите на местното 

население. Макар в досег с градската култура и звукова среда, 

те не са погражданчили съзнанието си, не са изменили на 

унаследената културна и духовна система.  

Информатори от Дивдядово, носители на песенен и на 

приказен фолклор, откриваме и в сборника на Попиванов 

„Песни и приказки от Шуменско” от 1931 г. [5]. 

В сборника на Попиванов „Народни песни от Шуменско” 

[6], значителна част от записаните песни са от Дивдядово – 102 

песни от 25 информатора. Заглавията им са тематично 

поставени от автора. Прегледът на публикуваните песни, 

разпределени по съдържание във всички XV глави, показа, че 

дивдядовските песни са застъпени във всички дялове и видове, 

което говори за един голям песенен репертоар и добре запазени 

песенни цикли.  

В публикациите като цяло, има запазен словесен текст на 

песни, в най-добрия случай и нотирана мелодия, но песните не 

са проследявани в аспекта на мелодика, метроритмика и т.н. 

Данни за старата инструментална музика почти липсват. Някои 

информатори разказват за „гайдаржии“ и инструментални 

групи, но не е предадена семейна традиция на този тип 

музициране. 

През годините в периодичния печат се отразяват множество 

събития, касаещи пряко или косвено музикалния фолклор на 

Шумен, Шуменско и Дивдядово. До голяма степен, близостта 

му до града спомага вестите от културния живот да намерят и 

журналистическо отразяване и да бъдат документирани. 

Описаните публикации са до годините на прехода, тъй като 

това, което означаваме като фолклор вече коренно се отличава 

от това, което преди няколко десетилетия е било фолклор. 

Ивършват се генерални промени по отношение на неговата 

структура и функции. Традиционният музикален фолклор от 

класически тип се трансформира.  

Към НЧ „Асен Златаров” (Благовещение) в Дивдядово е 

съществувал и оркестър. Продукт от работата им е плочата „На 

Извора хоро се вие” (1986), издание на Балкантон. 

Изпълненията са на солисти и оркестър с ръководител Златан 

Златев, гост-диригенти – Добрин Панайотов и Петко Табаков. 

По стара традиция, в местността „Извора” или както я знаят 

всички дивдядовчани „Башбунар” (от тур., „големият извор”), 

населението на Дивдядово ежегодно провежда своите пролетни 

празници, в който участват много гости от района и страната.  

Що се отнася до днешното състояние на предмодерния 

музикален фолклор в Дивдядово, установяваме добра 

приемственост между поколенията. Има запазени богати 

песенни цикли, които са функционирали в синкретична 

свързаност с цялата социокултурна система на аграрното 

общество: обредни, трудови, празнични.  

Обредните песни са календарни и семейни, при трудовите 

преобладават жетварски и седенкарски, а празничните най-

често звучат на трапеза и хоро. Обредни песни се пеят в 

значими моменти от календарния цикъл. Най-богати с песни са 
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Коледа през зимното полугодие и Лазаровден през лятното 

полугодие – обреди, на които са присъщи разгърнати песенни 

цикли [4]. Други календарни моменти, съпроводени с обредно 

пеене са: Васильовден (Сурваки), Йордановден, Бабинден, 

Антонов и Атанасовден, Трифон зарезан, Великден, 

Гергьовден, Еньовден и др.  

Дивдядовци се славели като добри лозари и търговци на 

хубави вина. Занимавали се със земеделие и животновъдство, 

упражнявали и някои занаяти. Трифонзарезан е протичал с 

шумни празненства и ритуално зарязване. На Тодоровден и до 

днес се правят кушии. В пълнокръвен вариант са запазени 

Игнажден, Коледуване, Голяма и Малка Лазара. Изследване на 

обичая Лазаровден в Дивдядово прави Мария Кърджиева [3]. 

От по-слабо познатите обичаи в Шуменско, които са 

запазени като традиция в Дивдядово са: Полезуване в 

навечерието на Сурваки; Каниска на кръсник – от Йордановден 

до Местни заговезни; Пеперуда – първият четвъртък след 

Великден; Вечерник – седянката срещу Илинден.  

Семейните обичаи имат голяма историческа стойност. Те 

включват серия от ритуали от раждането на детето, кръщене, 

годеж, сватба, та до края на земния път. Макар и да не се 

отклоняват от обичаите в страната, все пак имат известни 

малки различия, които заслужават вниманието на 

изследователя. Сред тях са: Къдене и Читане на бебето; 

Крадене на детето на Гергьовден; Тримирница; Понеделник 

след сватбата; Одретки (повратки) – първата неделя след 

сватбата; Къпане на младите зетьове на Ивановден. 

В Дивдядово е съхранен старинен обичай, известен като 

„Сляпа Неделя”, част от семейните обичаи, който показва едно 

коренно различно отношение към старите моми и ергени. 

Преобладава грижата и стремежът към по-конкретни действия, 

които биха довели до задомяването на младите, а не 

подигравателно отношение към тях. Интересен пример за това 

отношение е и обичаят „Крадене на чехли”, характерен пак за 

същото село. 

Обстойна информация за обичая е събрана от Нели Желева 

по време на подготовката на групата за автентичен фолклор от 

Дивдядово за Националния събор в Копривщица през 1991 г. 

[1]. Впоследствие са направени допълнителни проучвания от 

сведения на Недка Александрова Николова, р. 1920 г. и 

Марийка Маркова, р. 1915 г. – и двете от Дивдядово. Поради 

старинността на обичая и преустановената в кр. XIX в. 

практика на използването му, той не се помнел от други, дори и 

от най-възрастните жени в селото.  

Архивът по Етнология към РИМ-Шумен, касаещ 

Дивдядово е подготвен от Евгения Попова. Тя е ръководител на 

етнографската експедиция с учатието на ученици от клуб 

„Родолюбие” през юни 1989 и през февруари 1990 г. Има и 

проучвания правени през 1969 г., които се намират във фонд 

1212, №1, 22 в Държавен архив – Шумен. 

Изследователи на местния фолклор са най-вече 

читалищните секретари и ръководителите на групите за 

автентичен фолклор и самодейните състави. До 1944 г. всичко 

се правеше „по старому“, казват информаторите на Румяна 

Иванова (читалищен секретар от 1989 до 1999 г.) и привеждат в 

пример обичай като Коледуване. След години на прекъсване, 

тази традиция е възстановена 90-те години, за да й се даде 

живот в нашето съвремие. Днес, в дидвдядовските домове 

посрещат ежегодно коледарите. И днес на Сирна неделя горят 

олелии в краищата на селото. Няма година, в която на Илинден 

(2 август по старому), да не се играят хора на събора на 

„Хорището“, където са се вили и преди 200 години. Запазена е 

песен, полулярна в Шуменския край, в която се пее:  

Хайде либе ле, двама на сбор, 

двама на сбор, на Смядово. 

на Илинден в Дивдядово, 

пък на Петки в Драгоево. 

Основна роля за осъществяване на транслацията между 

поколенията на знанията за местния фолклор има читалището в 

Дивдядово, което е създадено на Благовещение 1872 година. 

Още в началото на своето съществуване, читалището е 

подкрепено от будни жители на селото, както и от видни 

шуменци между които Атанас Стоянов, Добри Войников, 

Никола Бацаров, Васил Друмев и Илия Блъсков. Едно силно 

ядро, обединено около съдбините на селото от личностите на 

фамилия Блъскови, които учителстват в Дивдядово. Развитието 

на обществения и просветен живот е подкрепено финансово от 

известни шуменски занаятчии и търговци, които произхождат 

от Дивдядово, сред които и Маринчо Бенли,. През втората 

половина на XIX век Дивдядово се нарежда на едно от първите 

места по уредба на селските училища в Шуменско.  

Историческото минало тук показва една истински осъзната 

и целенасочена общонародна борба за светска просвета, 

национална църква и назряващо тогава национално-

освободително движение. Много данни сочат за оживен 

духовен живот. 

Основните прояви на предмодерен фолклор в Дивдядово 

днес са концентрирани в местните институции – читалище, 

училище, както и в конкретни форми на проява – певчески 

групи, танцови групи, ансамбли, индивидуални изпълнители и 

функционални практики – концерти, събори, фестивали, 

местни празници, съдействащи за неговато предаване и 

съхраняване.  

Календарните и семейни празници в Дивдядово, както и 

обредите и обичаите, които ги съпътстват се адаптират и 

превръщат в репетроарни, като се пресъздават сценично или в 

автентичната атмосфера на къща-музей „Тодор Рахнев“. 

Възникващите от 60-те години ХХ-ти век насам регионални 

събори и националният събори, които представят живите 

форми на музикалния фолклор и възродените традиции чрез 

претворяването им в променените условия, изиграват важна 

роля в предаването, съхранението и възстановяването на т.н. 

предмодерен фолклор. 

3. Заключение 

Обикновено малките поселища край големите градове през 

Възраждането бързо се обезличават и тяхната култура се 

асимилира. Противно на това, обаче, Дивдядово със своята 

уникална история и просвета ясно очертава специфична роля 

на селото в този район.  

Осъзнатата грижа за съхраняването и предаването на 

поколенията на фолклорното ни наследство е основната 

отличителна марка за Дивдядово – селище, с богати традиции, 

предавани от поколения читалищни самодейци в НЧ „Асен 

Златаров”. То се превъръща в самобитна школа за поддържане 

на националното самосъзнание.  

Ролята на фолклора, издирването, съхраняването и 

разпространение на българското народно творчество като 

съществен компонент от духовното изграждане на младите; 

прилагане на подходящи методи за усвояването му, както и 

съвременното интерпретиране на тези проблеми в актуалното 

общообразователно обучение по музика включва и 

отразяването на различни спектри от функционирането на 

фолклора [8, 9, 10]. 
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Abstract: The problem of students’ understanding and mastering mathematics is currently one of the most emphasized topics of expert 

public discussion. Mathematics is a specific subject. Having mathematical knowledge does not mean only to know definitions, sentences, 

algorithms or formulas. It is only the first step. The key competencies are to understanding of their mutual context, and ability to apply 

mathematics for solution of the problems of the life. If we want to teach mathematics more effectively, we need to use the new methods, forms 

and means of teaching as: the attractive applications, the adequate visualizations, contextual teaching, and observation based learning. A 

pedagogical experiment, whose results are stated in this article, was realised during the academic year 2015/2016 on the University of 

Zilina. After using the new alternative forms of teaching the subject Mathematics 1 we carried out a pedagogical experiment. The aim of this 

experiment was to find out whether this implementation of new methods would have a positive influence on the student’s attitudes to 

mathematics.  

 Keywords: TEACHING OF MATH, ALTERNATIVE FORMS OF TEACHING, GEOGEBRA, PEDAGOGICAL EXPERIMENT 

 

1. Introduction 

Current school reform introduced to current way of teaching 

math many changes - changes in content, methods, forms and 

organization of math education. Nowadays the most important goal 

of teaching is the shaping a student that understands math and is 

able to apply appropriate math judgments in practice.  

Aforementioned abilities can be improved, if we include 

practical and applicable math tasks in the education process. 

Solving problem from areas of Natural, technical, economical or 

social sciences motivates students and shows them that math can be 

a useful tool in various aspects of life. Key responsibilities of a 

math teacher today are: teach math in an attractive, appropriate and 

interesting way. We found the correct way of teaching math when 

the student is interested, we develop their imagination, ingenuity, 

creativity and when we answer their questions following particular 

life experiences and needs. 

Experience shows that math can be applied only by those 

students that truly understand it. Informal knowledge can be 

acquired by the student if he is active and encouraged to be creative 

during the education process [1]. We currently presume that it is 

information technologies that allow us to positively adduct student’s 

activity during lessons. They give a teacher the opportunity - if the 

lesson is correctly structured – to construct his own knowledge. 

Our article outlines the process of an pedagogical experiment 

with the goal of improving understanding math’s and to increase 

motivation of students by presenting them with apt practical tasks. 

2. Prerequisites and means for solving the problem 

When creating lesson scenarios, we were inspired by Kolb's 

model of learning [3].  

Kolb’s Experiential Learning Cycle is a universal method of 

designing an effective didactic process. Kolb’s model, among 

others, is based on experience and practical application of 

knowledge and skills. Learning by experience does not begin by 

getting familiarized with the sequenced set of principles, concepts 

and rules, as in the traditional way of learning, but it starts with 

specific experiences or activities that are observed; and on their 

basis reflections are provided, and additionally, concepts and 

principles suitable for use in different situations are formed (Fig.1). 

According to this model, we didn’t start by teaching definitions, 

propositions or formulas. We designed particular activities (which 

included use of mathematical software), where the students 

manipulate, observe and then analyze and generalize mathematical 

concepts. We used information technologies, in the first place the 

PC software GeoGebra. We created multiple simulations and 

animations of mathematical concepts. Students could literally touch 

them, experiment with them, getting to know them and test their 

properties. 

 

Fig. 1 Kolb's Experiential Learning Cycle 

3. Solution of the examined problem 

Experimental teaching was executed with chosen set of first 

year students at FBI Žilinskej Univerzity v Žiline. Every week 

during the winter semester we carried out two innovative exercises 

according to created scenarios that used ICT. After this we checked 

the impact of this new teaching method on attitude towards math of 

our students. Now we present selected example activities 

implemented during the course of this experiment. 

Problem 1 The security case 

A metal workshop has received an order for a security case. 

This case will have a square bottom and is required to have a 

volume of exactly 800 liters = 0.8 m3. The material for the sides 

and the top cost 25 € per square meter and the material for the 

bottom, which needs to be thicker, is 50 € per square meter. What 

dimensions should the box have in order for the material costs to be 

as low as possible? 

When you have a first solution to this problem, you should 

attempt to improve on your model, using Figure 2 as inspiration. 
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Fig. 2 Type of security locker case 

 

Proposed solution 1 

A routine algebraic solution to this typical optimization problem 

could look something like this: 

Assume the sides of the square bottom to be a meters and the 

height to be v meters. 

 Then 802 ,v.a   (cubic meters), leading to 
2

80

a

,
v  . The cost for 

the material can then be divided into the following parts: 

Top: 225 a. ,  

Sides: 
a

.
a

,
.a..v.a..

80
25

80
4254

2
 . 

Bottom: .a. 250  

The total cost sums to:    .
a

aaC
80

75 2    

It is obvious that there exists a minimum because the function is 

increasing both as it approaches and for large values of a. The 

minimum is found by setting C′(a) = 0, we leading to the equation 

(1)    0
80

150
2


a
a , 

which can be reduced to  

(2)    .aa
a

a
80150801500

80150 33

2

3




 

So 8110
15

83 ,aa  meter, giving a  height of 1.217 meter and 

a total cost of 148 €. 

 

Proposed solution 2 

GeoGebra is an excellent tool for modeling situations like these. 

We can then solve the problem without the use of derivatives. Begin 

by noting that  
2

80

a

,
v  , and let x = a and y = v. We might want to 

draw a graph, but we should instead make a geometric model of the 

locker case. Because the case has a square bottom, we can make a 

reasonable model using two dimensions just by constructing a scale 

figure of one side. 

Start by creating a point on the x‐ axis. We can do this using the 

point tool. Just click on  and then on the x‐ axis. Next press 

Escape to avoid producing more points by mistake. We could 

rename the point by right‐ clicking on it or by simply typing “P” 

Immediately after creating it, before pressing Escape. 

Alternatively we could insert  slider a using the button    and  

create the point P by typing P = [a, 0] in the Input Bar. The P will 

locate itself at the origin, but it can be dragged anywhere on the 

x‐ axis. Our work will be easier if we create a and v, so type in 

 Pxa   and 
2

80

a

,
v   

where the function  Px gives the x‐ coordinate of the point P. 

Then create another three points by typing 

Q = [0,0] and R = [0,v] and  v,aO  , finally Polygon [O, P, R, Q]. 

We can now drag P and see how the case changes its appearance, as 

indicated in Figure 3. 

 
Fig. 3 Dynamic model of the locker case 

Calculate the total material cost by typing 

 
a

aaC
80

75 2    

then drag the result from the Algebra window to the graphics view. 

We can now simply drag P to find the minimum cost. By selecting 

P, we can control it using the arrow keys. The step size is set to 1 

for points by default, but this can be changed in the properties of the 

point. On the Algebra tab we set the Increment to be 0.001.  

We have now built a dynamic simulation of the locker case. In 

Figure 4, Graphics view 2 is open where a point (a, c), having its 

Trace On, has been created. 

Moving P will now result in a trace, clearly showing the 

minimum. 

 

Fig. 4 Plot of cost c against side a 

As the example in this paper show, the ease and versatility of 

GeoGebra make it an ideal tool for creating dynamic worksheets for 

both classroom demonstration and student exploration.  GeoGebra’s 

close connection between the algebraic and geometric 

representations of functions helps students visualize concepts from 

calculus from multiple perspectives. 

 Moreover, since it is extremely simple to make dynamic Java 

applets available on the web with GeoGebra, you can easily make it 
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possible for your students to continue interacting with mathematical 

concepts beyond the classroom. 

 

After using the new teaching method with the alternative forms 

of teaching in the learning process of the subject Mathematics 1 we 

carried out a qualitative pedagogical experiment. The aim of this 

experiment was to find out whether this implementation would have 

a positive influence on the student’s attitudes to mathematics. The 

students expressed their attitude to a new education method in the 

submitted questionnaire. We got a lot of interesting material which 

was subjected to the qualitative statistical analysis. In this article we 

present only a few partial results.  

We used 2 – test for contingency table k  m to verify 

dependence of each pair of the qualitative characters A and B. The 

character A was acquiring k categories and the character B was 

acquiring m categories. 

We tested the null hypothesis: 

H0: the characters A and B are independent, versus 

H1: the characters A and B are dependent. 

The test statistics is: 

(1) 
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5

1

2
2
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o
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 , where ijf  are observed frequencies, 

ijo are expected frequencies; 
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n

f.f
o
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ij 2121   

The rejection region is  

 

(3)    ,m.k 1122    where    112  m.k  is the critical 

value of 2  distribution with    11  m.k degree of freedom. 

The degree of statistical dependence between the observed 

qualitative characters A and B is assessed using the contingency 

coefficient C and Cramer coefficient V which are defined as 
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Table 1:The contingency table of the observed frequencies. 
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4. Verification of formulated hypothesis 

We formulated hypothesis: The style of teaching mathematics 

determines the level of its understanding. 

To determine where or not the style of teaching mathematics 

and the level its understanding by students  are independent we used 

the 2 – test of independence. We use  = 0,05, n = 200. We 

observed the following characters: the character A – the style of 

teaching mathematics and character B – the level of understanding 

mathematics by students.  

The character A takes the categories: 

 A1 – very good, A2 – sometimes convenient, sometimes 

inconvenient, A3 – mostly inconvenient, A4 – most not, A5 – not at 

all.  

The character B takes the categories: 

 B1 – the subject matter is understood most of the time, B2 – the 

subject matter is understood at 50% of lessons, B3 – the subject 

matter is rarely understood, B4 – little hours, B5   never.  

      We have compiled the contingency table of the observed 

frequencies: 

Table 2: The concrete contingency table of the observed frequencies. 

 
Fig. 5 The bar chart of observed frequencies of characters A and B. 

. 

5. Results and discussion 

We tested the null hypothesis: 

H0: the style of teaching mathematics and the level of its 

understanding are independent, versus 

H1: the style of teaching mathematics and the level of its 

understanding are dependent 

The test statistics is 2 = 16,89. 

 The critical value with (k – 1)(m – 1) = 4 degrees of freedom is 

  .,χ , 49942
050  The rejection region is 2 > 9,49.  

Since 2 = 16,89 ≥  9,49, the hypothesis H0 is rejected. It is evident 

that the style of teaching mathematics and level of its understanding 

are dependent. 

The value of contingency coefficient is C = 0,2791 and the 

value of Cramer coefficient is V = 0,2055.  

The value of these coefficient indicate that between the 

analyzed qualitative characters A and B there exists the small degree 

of connection. 

5. Conclusion 

The described pedagogical experiment convinced us about the 

positive influence of implementing the new teaching methods with 

the technologies in the process of teaching mathematics. For 

mathematics teachers this means to focus their efforts on creating 

and applying the chosen modern teaching method in such a way that 

students can understand the importance of mathematics for 

everyday practice and they will be more motivated intrinsically. 

In this experiment, the GeoGebra software has proven to be an 

effective tool in enhancing Mathematics teaching and learning.  

 A / B B1 B2   B3   B4  B5 A
if  

A1 1 

(0,84) 

7 

(3,54) 

3 

(6,12) 

1 

(1,26) 

0 

(0,24) 
12 

A2 8 

(6,79) 

27 

(28,6) 

52 

(49,5) 

9 

(10,1) 

1 

(1,94) 
97 

A3 2 

(5,18) 

23 

(21,8) 

40 

(37,7) 

7 

(7,77) 

2 

(1,48) 
74 

A4 2 

(1,05) 

2 

(4,4) 

7 

(7,65) 

4 

(1,57) 

0 

(0,3) 
15 

A5 
1 

(0,14) 

0 

(0,6) 

0  

(1,1) 

0 

(0,2) 

1 

(0,04) 
2 

  B
jf  14 59 102 21 4 200 

 

ENGINEERING. TECHOLOGIES. EDUCATION. SECURITY. 2019

174



Students were able to experience a hands‐ on method of learning 

which had a positive effect in enabling them to understand the 

concepts better rather than just being passive learners [2].  

The software also gave the teacher and students the opportunity 

to work through the concepts together through exploration and 

visualization. This encouraged a more interactive teacher‐ student 

interactional environment where everyone worked as a team to 

guide, help and assist one another to reach the required goals. 

Overall, GeoGebra is an effective tool in assisting the teacher and 

students in the mathematics classroom to achieve the principles of 

constructivist learning. Based on the findings of the our experiment, 

it is highly recommended that teachers be encouraged to use 

GeoGebra software in teaching Mathematics. 
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ABSTRACT: The article reveals from a theoretical point of view the knowledge, skills and competences (KSC), necessary for the specific 

work of the future music teacher. It points out the structure of the special professional competences. It looks into KSC in the context of the 

State educational standards (SES) and music study programs in high school. It reveals the spiral principle of accumulation and mastery of 

KSC, set in the state documents for education. 
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1. Увод 

Особеност на професионалните знания, умения и 

компетентности (ЗУК) на бъдещия учител по музика е техният 

комплексен характер. Професионалната компетентност и 

педагогическите умения зависят в голяма степен от 

способността му да синтезира знания от различни научни  

области и практики, да ги превърне в свое лично притежание, 

да направи от тях инструмент за своята педагогическа дейност 

и професионално самоусъвършенстване. 

В своята работа музикалният педагог съчетава функциите 

на учител и музикант. Изхождайки от тази специфика на 

дейността на бъдещия учител по музика, се определя и 

структурата на специалните професионални компетентности – 

музикално-слухова, музикално-теоретична (музиковедческа), 

музикално-творческа, музикално-изпълнителска [1; 2]. 

Притежаването на тези компетентности прави възможна и 

резултатна работата в учебно-възпитателния процес.  

 

2. Същност на изследвания проблем 
Музиковедческата компетентност съчетава ключови и 

професионални компетентности с техните характеристики. 

Наличието на тази компетентност у бъдещия учител по музика 

е особено важно за ефективното изпълнение на 

професионалните задължения. В тази връзка на бъдещия 

музикален педагог са му нужни комплекс от ЗУК, чрез които 

става възможно да се покрият ДОС по музика и изискванията в 

учебните програми [7; 8; 9].  

 

1. ЗУК, свързани с история на музикалното изкуство 

и съвременните тенденции в неговото развитие. 

1.1 Знания, свързани с жанровете.  

Спираловидният принцип на овладяване на ЗУК, заложен в 

държавните документи за образование, предполага и изисква 

непрекъснатото присъствие на посочените жанрове в часовете 

по музика.  

 
Таблица 1: ЗУК за жанровете. 

1 клас песен, марш, валс, право хоро, ръченица 

2 клас 

разграничаване вокална от инструментална музика;  

пайдушко хоро; 

научените жанрове в различна изпълнителска практика; 
метричната пулсация като жанров белег 

3 клас 
разпознаване на научените жанрове по типични жанрови 
белези – метрум, характер, темпо 

4 клас дайчово хоро 

5 клас рондо, сюита 

6 клас менует, танго, гавот, полка, полонез, мазурка, самба; 

„класика” 

7 клас 
опера, балет, оперета, мюзикъл, рок-опера, оратория, 

соната, симфония, инструментален концерт 

8 клас 
западно-църковна, източно-православна музика, мадригал, 
оратория, инструментална и вокална миниатюра 

9 клас симфонична поема, поп, джаз, рок  

10 клас 
вариете, музикално шоу; 
жанрове в музиката, резултат от синтез с различни изкуства 

 
1.2 Направления, стилове, епохи.  

У учениците постепенно се изгражда усет за направления, 

стилове, епохи в музиката без тяхното теоретизиране. Те 

натрупват аудиален опит, ЗУК за: авторска и народна музика, 

класически и съвременни музикални инструменти (електронни 

и електрически), музикалната култура на етнически групи в 

България, на други народи и етноси в света, Българско 

музикално творчество след Освобождението до днес, различни 

музикални формации свързани с различен вид музика, 

същността и значението на класическата музика, за 

популярната музика и др. Едва в осми клас се систематизират 

ЗУК за значението на музикална епоха – музика в Древността, 

Средновековие, Ренесанс, Барок, Класицизъм, Романтизъм, 

Импресионизъм, Експресионизъм, Неокласицизъм [3]. Открива 

се мястото на Българското музикално тверчество в този аспект 

[4].  

 
Таблица 2: ЗУК за направления, стилове, епохи. 

1 клас авторска, народна музика 

2 клас композитор 

3 клас 

съвременни музикални инструменти – кийборд, 

електрическа китара;  
музиката в радиото и телевизията; 

фолклор на етноси в България 

4 клас електронни и електрически музикални инструменти 

5 клас първите български композитори 

6 клас 

фолклор от балкански и европейски страни; 

музиканти и музикални формации от различни стилове – 

представители; 
български композитори класици; 

„класика”; 

белези на популярната музика в България и представители 

7 клас 

съвременни български композитори; 

фолклорен, салонен, модерен танц; 

„глобалното” в съвременната музика в България и на 
Балканите; 

съвременно функциониране на музиката – хепънинг, 

риалити формат, караоке 

8 клас 

музика в Древността, Средновековието, Ренесанса, Барока, 
Класицизма, Романтизма; 

музиката в България в края на 19 век – Възраждане; 

дискутиране на стилове, характерни за различни 
исторически епохи; 
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български музиканти и музикални формации от различни 
стилове; 

фолклор на други народи; 

съвременни форми на синтез 

9 клас 

импресионизъм, експресионизъм, неокласицизъм; 
стилове, представители в джаз, поп и рок музиката; 

съвременни музикално-сценични жанрове – мюзикъл, рок-

опера; 
локално, глобално 

10 клас 

фолклора в днешната култура; 

нови тенденции в музиката; 
музиката в синтез с други изкуства – саундтрак, вариете, 

музикално шоу, спот 

 

2. ЗУК за специфичността на музикалното изкуство. 

2.1 Елементи на музикалната изразност.  

Основните ЗУК, свързани с елементите на музикалната 

изразност – мелодия, темпо, тембър, динамика, ритъм, метрум, 

хармония, се залагат и развиват в началния етап на обучението 

по музика, но някои понятия се въвеждат в пети клас. 

Постепенно се натрупват ЗУК,  осъзнава се значението, 

смисълът и ролята на изразните средства в музикалните 

произведения, връзката им с различни жанрове и стилове.  Това 

надграждане на ЗУК дава възможност в последващ етап да се 

разпознават и анализират елементите на музикалната изразност 

в музикалните творби.  

 
Таблица 3: ЗУК за елементи на музикалната изразност. 

начален етап 

мелодия (посока на движение, постепенно 

движение, повтарящи се тонове, скок) , характер, 
темпо, динамика; 

тембър на различните инструменти, хорови 

фомации (детски, женски, мъжки, смесен), 
оркестрови състави (от народни инструменти, 

духов, симфоничен); 

двувременна, тривременна, четиривременна, 
равноделна, неравноделна пулсация; 

2/4, 3/4, 4/4, 5/8, 7/8, 9/8 

четвъртини, осмини, половини, четвъртина с точка 
и осмина; 

еднаквост, различие, подобие; 

основни елементи на нотописа – петолиние, сол 
ключ, ноти, паузи, тонови имена, знак за 

повторение  

прогимназиален 

етап 

ролята на музикално-изразните средства в музика 
от различни жанрове и стилове; 

метрум, равноделни и неравноделни размери, 

безмензурност, метроритъм, хармония; 
7/8а, 7/8б, 9/8а, 11/8, 13/8 

триола, синкоп; 

диез, бемол, бекар; 
тембър на старинни и съвременни 

електронни/електрически инструменти, струнен 

оркестър, камерен състав, биг бенд, рок група 

гимназиален етап 

диатоника, а-тоналност, додекафония; 
анализ на изразните средства в музикално 

произведение, разпознаване на музикална творба 

на база слухов опит свързан с  изразни средства 

 

2.2 Музикални форми.  

В началния етап на обучението по музика не се изучават 

музикални форми, но се залагат принципите на 

формообразуване – еднаквост, подобие, различие. В  пети клас 

започва свързването им с определена музикална форма.  

 
Таблица 4: ЗУК за музикални форми. 

1 клас 
песенна форма; 

принципи на формообразуване – еднаквост, подобие, 

различие 

2 клас 

3 клас 

4 клас 

5 клас 

формообразуващи принципи – повторение, контраст; 

проста двуделна, проста триделна форма; 

 рондо, сюита 

6 клас 
вариационна форма, сложна триделна форма, рондо форма; 

менует, гавот, танго, самба, полонез, мазурка 

7 клас 
сонатна форма; 
токата-фуга, оратория, канон, опера, инструментален 

концерт, симфония 

8 клас 

изменено повторение; 
музикалните форми в исторически аспект - от Древността 

до края на 19 век; 

инструментална, вокална миниатюра 

9 клас 
музиката в медийни и мултимедийни синтетични форми; 

симфонична поема 

10 клас форми в музиката, резултат от синтез с различни изкуства 

 

3. ЗУК за особеностите на българския музикален 

фолклор. 

Натрупването на базисните ЗУК, свързани с българския 

музикален фолклор, се осъществява още в началния етап на 

обучението по музика. Акцент върху темата се поставя в пети и 

шести клас, овладяват се базисните ЗУК, свързани с музикални 

диалекти. Открива се мястото на фолклора в модерната и 

глобална епоха, разглежда се разнообразието на фолклорните 

традиции на други народи. 

 
Таблица 5: ЗУК за българския музикален фолклор. 

1 клас 

народни песни; 

народни музикални инструменти – гайда, тъпан; 

право хоро, ръченица; 
равномерна пулсация на две и три и неравномерна 

пулсация на три; 
обредност в българската култура – коледари, сурвакари, 

кукери, лазарки 

2 клас 

гъдулка, табмура, кавал; 

пайдушко хоро; 
неравномерна пулсация на три; 

елементи на коледуване, сурвакане, кукерски игри, 

лазаруване 

3 клас 

кларинет, акордеон; 

символика и съдържание в изучаваните обреди (наричания, 

народни песни); 
фолклорна музика и обреди на етноси в България 

4 клас 
инструментите в състава на народния оркестър; 

дайчово хоро 

5 клас 

равноделни и неравноделни размери, безмензурност; 
музикалния фолклор в Тракия, Пирин, Родопите (граници, 

песни, танци, обреди, изпълнители); 

автентичен фолклор, орнамент, двуглас; 
оригинален и обработен фолклор;  

Великден; 

първите български композитори 

6 клас 

Ганкино хоро, Копаница, Еленино хоро; 
11/8, 13/8 

фолклор в Шопско, Северна България, Добруджа; 

традиционен фолклор, исо; 
Ладуване, Пеперуда, Герман; 

български композитори класици; 
фолклорна музика от балкански и европейски страни 

7 клас 

видове двуглас в традиционната вокална музика; 

съвременни български композитори; 

фолклорната музика в модерната и глобална епоха 

8 клас 
музиката в България в края на 19 век; 

фолклор от различни краища на света 

9 клас 

ролята на професионалните музиканти за осъвременяване и 

обогатяване на фолклорната традиция; 
екзотиката на „незападната” музика; 

български ритми и мелодии в глобалната музика 

10 клас 

българските композитори и изпълнители в европейската и 
световна музикална култура; 

фолклора в творчеството на композиторите; 

параметри на фолклорната практика; 
мястото на фолклора днес; 

съвременно продуциране на фолклора 

 

4. Работа в различна среда – мултикултурна, 

различен колектив, ситуации. 

Във връзка с осъществяване целите на образователния 

процес, през цялото време на обучение се изисква реализиране 

на извънурочни дейности, дейности в изнесена обучаваща 

среда – посещение на репетиции на музикални формации, 

посещение на концерти от програмата на фестивали, конкурси; 

участия в тържества, концерти; запознаване с предварителната 

техническа подготовка по озвучаване на музикални изяви, 
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посещение на звукозаписно студио в радио или телевизия; 

наблюдения на жива звукова среда – сред природата, в зоопарк. 

Чрез участие в групова учебна (творческа) дейност, се създават 

умения за работа в екип,  проява на толерантност към 

мнението, предпочитанията и индивидуалните възможности на 

другите, уважение и подкрепа в процеса на групово 

музициране. 

 

5. Организиране на труда на научна основа, оценка и 

самооценка на резултати от работата. 

 

Тъй като в новите държавни документи изключително 

място заема значението на самооценката като формираща 

личността на подрастващите, е необходимо възпитаването на 

компетентност за оценка и самооценка. Условия за формиране 

на такава компетентност са заложени във всички учебници и 

учебни помагала, вкл. и от първи клас [5].  

 

6. Самостоятелно или в група, осъществяване на 

научни търсения, реализиране на средства и 

методи за ново знание.  

 

В процеса на обучение се създават условия, в които 

учениците придобиват умения свързани със самостоятелно 

събиране и използване на информация при поставени задачи. 

Имат възможност чрез различни дейности да получат нови 

знания – посещение на репетиция на различни музикални 

формации, на звукозаписно студио, чрез средствата на 

съвременните информационни технологии. Осъзнаването, 

разбирането на нови понятия практически се осъществява в 

процеса на дейности – изпълнение, възприемане на музика, 

импровизация на ритъм, в дейности, свързани с реализирането 

на празници. 

 

7. Самостоятелно придобиване и използване на ЗУК с 

помощта на съвременни информационни 

технологии. Владеене на основни методи и 
средства за получаване, съхраняване, преработване 

на информация. 
 

Използването на съвременните информационни технологии 

за придобиване на ЗУК е задължително в контекста на 

съвременните образователни изисквания, както и профил на 

съвременния учител по музика [6]. Спираловидният принцип 

на разширяване и овладяване на ЗУК присъства във всички 

етапи от обучението на учениците.  

 
Таблица 6: ЗУК за съвременни информационни технологии. 

1 клас дигитална звуковъзпроизвеждаща техника, съвременни 
музикални инструменти 2 клас 

3 клас 
компютърни технологии при търсене и съхраняване на 

звукова информация 

4 клас 

търсене, съхранение и разпространяване на музикална 
информация; 

съвременни електрически и електронни инструменти; 

музиката в радио и телевизионни предавания, в концертни 
изяви; 

начини за звукозапис и звуковъзпроизвеждане; 

грамофон, магнетофон, компакт диск, аудиотехника, 
тонколони, усилвател, микрофон 

5 клас 

обработка и разпространение на музика - записване на 

музика на дигитален носител (използване на софтуер), 
изпращане на музикална информация чрез електронна 

поща; 

начини за реализация на музикална продукциа в 
публичната сфера 

6 клас 
програми за аранжиране на мелодии; 

аудио и видео формати в интернет пространството 

7 клас 

програми за обработка на музика; 
аудио записи за озвучаване на празници или проекти, видео 

материал по зададена тема; 

програми за възпроизвеждане на караоке; 
аранжимент за съответни съвременни форми на 

функциониране на музиката 

8 клас аудио информация за творба или музикална програма 

9 клас 

софтуер за запис и възпроизвеждане; 
търсене, събиране, обработване на музикална информация 

чрез съвременни информационни технологии и интернет 

ресурси 

10 клас 

ролята на медиити за развитието на музикалното изкуство; 

информационните технологии-фактор за обогатяване на 

съвременната музика; 
реализиране на кавърверсия, ремикс 

 

3. Заключение 
Така изведеният компетентностен модел с неговите 

характеристики и съдържателно насищане служи за по-

нататъшно разгръщане на проблема и апробирането му в 

практиката – за разкриване на образователния потенциал на 

музикалното изкуство за формиране на музикално-теоретична 

компетентност на бъдещите учители по музика.  
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1. Введение 
 

Один из самых обсуждаемых в педагогической среде 

технического направления проект École 42 [1]. Подход, 

который продемонстрировал Ксавье Ньель, направлен на 

подготовку элиты и, в чистом виде, не может быть наложен на 

университетские программы подготовки технических 

специалистов. Пока, вероятно, рано говорить о результатах, но 

базовые принципы 42 в подтверждениях не нуждаются, они 

проверены временем. Прежде всего, я говорю о проектном 

формате обучения с элементами геймификации. Остальные 

детали проекта École 42 скорее рассчитаны на создание 

комфортной среды для потенциального гения в области 

программирования и вполне соответствуют некоторому 

усредненному и даже несколько утрированному его образу. 

Анализируя с помощью различных форм контроля 

учебные достижения студентов по экономическим 

дисциплинам автор отметил, что наибольшая вовлеченность 

студентов и осмысленное усвоение ими учебной информации с 

привязкой к реальным производственным процессам 

достигались, когда формат учебного занятия предполагал 

решение комплексных многоэтапных задач имеющих 

понятную и привязанную к реальной жизни цель. Не 

отказываясь от классических форм учебных занятий, таких как 

лекции, семинары и т.д. автор в последние годы основную 

ставку делает на занятия с проектным подходом, с 

организационной точки зрения более всего напоминающие 

традиционные в подготовке технических специалистов 

лабораторные работы. 

 

2. Принятые педагогические решения 
 

Применение проектного подхода, как представляется 

автору, дает отличные результаты при преподавании всех 

дисциплин, имеющих в основе математические и физические 

модели. Этот подход используется автором и его коллегами 

при преподавании экономических дисциплин в рамках 

подготовки специалистов инфокоммуникационной отрасли. 

Обращаю внимание – не один большой проект, а много, и 

в самых разных форматах. При всех достоинствах участия 

обучаемых в крупных проектах, они менее эффективны с точки 

зрения преподавания, так как не дают возможности 

многократного повторения для усвоения обучаемыми наиболее 

важных понятий, исследования влияния различных факторов в 

короткие сроки, ограниченные учебными планами.  

Автор в течение последних трех лет успешно использует 

формат лабораторных работ, каждая из которых является мини 

проектом и позволяет отработать те или иные экономические 

показатели, получить навыки анализа и критического 

осмысления результатов. 

Нацеленность на результат достигается за счет заданий, 

предполагающих индивидуальное выполнение студентами 

некоторых имеющих понятное начало и логически 

обоснованный результат проектов. Все проекты рассчитаны на 

выполнение их в течение одного занятия. В сумме все проекты 

(лабораторные работы), которые студент выполнит за время, 

отведенное на изучение дисциплины, включают весь 

обязательный для освоения материал. 

Разработка бизнес-планов – другой формат проектного 

подхода в обучении, также показывает отличные результаты. 

Автор отказался от формата, когда по одному проекту 

совместно работает два или более студентов. Работает эффект 

Рингельмана и, при всем понимании важности развития у 

студентов навыков командной работы, автор выбирает 

эффективность в изучении конкретной дисциплины. Студенты 

работают индивидуально, что достигается 

многовариантностью заданий. 

Закрепление практических навыков достигается через 

расчеты альтернативных вариантов, в обязательном порядке 

после обсуждения результатов основного варианта с 

преподавателем, чтобы гарантировать, что повторение 

одинаковых расчетов позволит закрепить необходимые 

правильные навыки. 

Несколько слов о выборе программного обеспечения. 

Автор знаком с программными продуктами, 

ориентированными на экономистов-профессионалов. Каждый 

из них имеет свои плюсы и минусы и своих приверженцев. 

Практика показывает, что пользоваться лучше тем 

программным обеспечением, которым пользуется большинство 

коллег, работающих рядом с тобой. Процесс совместной 

работы и обмена опытом позволяет достичь мастерства в 

применении программных инструментов. С каким 

программным обеспечением будет работать в будущем Ваш 

студент гадать бессмысленно, обучить работе со всеми – 

нереально.  

Еще более серьезный довод против использования в 

учебном процессе профессиональных программ – прежде чем с 

их помощью будут выполнены необходимые вычисления ими 

надо научиться пользоваться. При ограниченном времени, 

выделяемом учебными планами технических специальностей 

на изучение экономических дисциплин, преподаватель просто 

не может тратить время на освоение студентами отдельно 

взятого программного продукта. 

Автор сделал ставку на использование Excel знакомого 

всем студентам, что позволяет все внимание сосредоточить на 

изучаемой дисциплине. Кроме того, Excel входит в типовой 

офисный пакет что очень удобно для применения технологии 

BYOD. 

 

3. Распределение ролей и некоторые 

моменты методики преподавания 
 

Вовлечение учащихся в проектную работу выводит их из 

зоны комфорта, где они выступали в роли «пассивных 

слушателей». Они вынуждены постоянно искать и 

анализировать полученную информацию, четко излагать свои 
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мысли, интенсивно использовать как рабочий инструмент 

компьютерную технику. Столкнувшись с нехваткой времени, 

отведенного на выполнение работы, учащиеся вынуждены 

готовится к предстоящему занятию, планировать предстоящую 

работу. Они получают начальные навыки Project Manager. 

Изменяется и роль преподавателя, т.к. он теперь является 

организатором познавательной деятельности обучающихся – 

он должен научить их мыслить самостоятельно. 

Методика преподавания предполагает, что вначале 

некоторое количество занятий посвящается введению 

студентов в некоторого рода экосистему специалистов 

экономического профиля. На этом этапе студенты осваивают 

специальную терминологию, узнают о мировых трендах в этой 

области знаний. Получают рекомендации и ссылки на 

достоверные и популярные источники информации. В течение 

этого времени студенты получают инструменты, при помощи 

которых они в дальнейшем смогут решать поставленные перед 

ними задачи. 

При проектном формате обучения, как нельзя лучше, 

работает agile методика, в процесс органично вписываются 

электронные форматы контроля и взаимодействия с 

обучающимися.  

Методически правильно будет поощрять общение и обмен 

информацией между студентами, подталкивать их к 

обсуждению проектов, отрабатывая с ними терминологию, 

умение правильно ставить вопросы, анализировать полученные 

результаты, аргументировать принятые решения. Следует 

уделять,  особое внимание на получение обучающимися 

навыков работы с цифровой информацией. 

В процессе выполнения проектов / лабораторных работ 

студенты проводят планирование, прогнозирование 

экономических ситуаций в соответствии с заданными 

экономическими моделями. 

Каждая лабораторная работа, каждый минипроект это 

законченная модель. Поэтому особенностью формирования 

задания на лабораторную работу является, то,  что студент уже 

знает теоретический материал по заданной теме, и уже должен 

теоретически уметь применять разные методы экономического 

прогноза, планирования, и анализа 

Все задания и вспомогательные материалы даются в 

предельно простой, лаконичной форме.  Очень важно, чтобы 

изучение задания и исходных данных занимало у студентов 

минимум времени, из отведенного на учебный процесс. 

Недопустимо, чтобы задание было прямолинейным и не 

включало каких-либо деталей, усложняющих его выполнение. 

Важно, чтобы все числовые значения находились в разумных, 

характерных для рассматриваемого случая диапазонах. 

Перед тем, как приступать к выполнению задания 

студенты получают краткий инструктаж от преподавателя о 

том, как должна проводиться работа. В процессе студенты 

закрепляют теоретические знания, которые они уже имеют, 

получают навыки применения известных алгоритмов решения, 

учатся представлять и обрабатывать информацию. 

 

4. Структура проектных заданий. 

Требования к представлению 

результатов. 
 

Проработав все задания лабораторного минипроекта 

нужно уметь правильно анализировать полученные результаты 

и построить  зависимость выходных характеристик 

экономического процесса в виде таблиц, диаграмм – 

инструментов экономического анализа (динамика, структура 

таких экономических показателей как доходов, расходов, 

производительности, себестоимости и др.).  Пример диаграммы  

выходного показателя - как себестоимость на Рисунке 3, а окна 

с  заданиями и заполненными таблицами по теме «Оценка 

инвестиционных проектов» на Рисунках 1, 2. 

 

 
Рисунок 1 - Подготовка к расчету показателей 

эффективности инвестиционных проектов – расчет 

накопленных доходов и затрат  

 

 
Рисунок 2 – Заполнение таблицы «Расчет накопленных 

доходов и затрат» по годам 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3 – Диаграмма расходов компаний 

 

По результатам исследований оценивается экономическое 

состояние виртуальных предприятий, организаций, фирм, 

компаний. Далее, после согласования с преподавателем, 

полученная модель может корректироваться, дополняться, 

перерабатываться. При проектном формате обучения, как 

нельзя лучше, работает agile методика. Преподаватель должен 

поощрять пусть не завершенные, но интересные решения. На 

модели может анализироваться дополнительно несколько 

альтернативных вариантов решения. Очевидное и простое, но 

не всегда применяемое правило – проводить повторяющиеся 

расчеты с изменением некоторого количества исходных 

данных имеет смысл только после того, как студентом 

полностью изучен и осмыслен исходный вариант. 

При проектном формате обучения, в учебный процесс 

органично вписываются электронные форматы контроля и 

взаимодействия с обучающимися. Автор получил хорошие 

результаты при применении синхронного формата on-line 

обучения. 

 

5. Выводы 
Применение проектного подхода, как представляется 

автору, дает отличные результаты при преподавании всех 

дисциплин, имеющих в основе математические и физические 

модели. Этот подход используется автором и его коллегами 

при преподавании экономических дисциплин в рамках 

подготовки специалистов инфокоммуникационной отрасли.  

Самый трудоемкий этап при внедрении проектного 

формата обучения – разработка качественных проектных 

заданий. Выявлены определенные сложности для 

преподавателей, в переходе от роли «передатчика знаний» к 

роли наставника / коуча студентов, а точнее для этого формата 

- коллег, имеющих меньший опыт и не полностью 

сформированные навыки. 

Ограничения на применение проектного формата 

обучения накладывают более высокие требования к 

квалификации преподавателя и увеличение стоимости, по 

сравнению с традиционными лекциями и практическими 

занятиями из-за возрастающей индивидуализации учебного 

процесса. 

6. Использованная литература 
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ABSTRACT: В доклада се разкрива основната същност и характеристиките на художественото пространство като 

област на специфични взаимодействия, взаимовръзки и взаимоотношения между изкуството и човека. Разбирането на 

художественото пространство е свързано с разбиране, проектиране и изграждане на света с художествени средства, духовно и 

творческо преобразуване на реалността.  

KAYWORDS: пространство, художествена дейност взаимодействие, музикално произведение  

  

ABSTRACT: The report reveals the essence and characteristics of the artistic space as an area of specific interactions, interrelation 

sand relation ships between art and man. The understand in go artistic space is related to understanding, designing and building the world 

through artistic means, spiritual and creative transformation of reality. 

KAYWORDS: space, artistic activity interaction, musical work 

 

Научните концепции за универсалността на 

категорията "пространство" позволяват използването на тази 

категория в научните определения на специфични 

характеристики на дейността на човека и свойствата на 

организираната от него реалност. Общото в работата на една 

част от учените е стремежът да се намерят универсални 

закони за разбиране, проектиране и изграждане на света с 

художествени средства, духовно и творческо преобразуване 

на реалност, различна от околната неартистична реалност. В 

техните разработки формата на определена "пространствена 

конфигурация"[1] на реалността, в която се осъществяват 

взаимовръзките и взаимоотношенията между човек и 

произведението на изкуството, се определя като 

художествено пространство.  

Анализът на специалната литература показва, че 

художественото пространство е област на специфични 

емоционално-сензорни взаимодействия, взаимовръзки и 

взаимоотношения между изкуството и човека. Тази сфера на 

човешката дейност е изследвана и на социокултурно (Л. С. 

Выготский, M. Kaplan, П. А. Сорокин, П. А. Флоренский, Г. 

Г. Шпет), изкуствоведческо (Д. С. Лихачѐв, В. А. Фаворский, 

Л. В. Якубина и др.), психолого-педагогическо (А. Я. 

Бродецкий, Д. Б. Кабалевски, А. А. Мелик-Пашаев, К. С. 

Станиславский, Б. Л. Яворский и др.) нива.[6] 

С всички разлики във вижданията изследователите 

признават, че това пространство има граници, заема 

определена "територия", място, ограничено от тази дейност. 

Такава "територия" може да бъде от една страна физическото 

пространство на ателието на художника, една класна стая, 

концертна зала или студентска аудитория. От друга страна, 

независимо от факта, че използването на тази категория в 

науката често е метафорично по характер, в определени 

области на хуманитарното познание тя определя 

специфичните характеристики на човешката дейност и 

свойствата на реалността, организирани от нея. Например в 

областта на изкуството понятията "звуково пространство", 

"сценично пространство", "цветово пространство" и т.н. 

характеризират специфичен духовен и художествен 

контекст, създаден чрез художествена култура, която 

представя човека като автор, творец и художник. [6, с.14] 

Художествената и естетическа обстановка е част от 

пространството, в което се осъществява художествена 

дейност, а контактът с произведенията, създадени в процеса 

на художествена дейност, се определя от учените като 

художествено пространство. По този начин художественото 

пространство се свързва с осъществяваната от човека 

художествена дейност. 

В научните разработки художественото се явява не 

само в качеството си на интегрално свойство на 

художествената дейност, включваща когнитивни, ценностни, 

комуникативни, онтологични характеристики на създаденото 

произведение от една страна (Л. Л. Бочкарев, М. С. Каган), 

но и динамично-процесуалната страна на естетическото в 

областта на изкуството [10]. Същността на художественото 

В. Н. Холопова вижда в многомерността, 

непоследователността, непълнотата, парадокса и 

неразрушимостта на идеите при въплъщаване на явленията 

на света в художественото творчество [13, с. 183-189]. "Нито 

една позитивистична сфера на мислене", смята авторът, "не е 

в състояние да разреши и да утвърди неразрешеното; тя е 

обект само на изкуство, което не може да бъде заменено от 

човек в отразяването и осъзнаването на истинското му 

същество "[ 13, с. 184]. 

В концепцията си М. С. Каган [8] смята, че 

художествената дейност е "специфичен начин за удвояване 

на реалната практика, удвояване на истинския човешки 

живот, прехвърляне на всички проблеми на реалния живот в 

плана на въображаемия живот" [9]. 

В този контекст "художествено" се разглежда не само 

по отношение на съществуващите музикални произведения, 

но и като водеща характеристика на изпълнителски средства, 

техники и методи, обезпечаващи реализацията им. 

Изведеното от М. Шон Бонфелд  понятие "художествена 

реалност", е едно от най-универсалните и съществени за 

музикалното изкуство. [5]. Представяйки един от 

феномените на живота, влизайки в общия контекст на 

човешката култура чрез произведение на изкуството, 

художествената реалност е отражение на нереалната, но вече 

трансформирана от автора в художествено творчество 

реалност. [4]. В такъв смисъл музикалното произведение, 

създадено от композитора   е художествена реалност, която 

отново се трансформира в процеса на реализацията му, за да 

организира нова художествена реалност, включваща в себе 

си музиката и изпълнителите. Процесът на преобразуване се 

реализира чрез специфична форма на общуване, определяна 

като художествено общуване, при което музикалното 

произведение се явява обект, и средство на това общуване. 

Практическото осъществяване на такова общуване 

като диалог между човек и произведение на изкуството е 

възможно само чрез взаимодействието на художествената 

творба и изпълнителите. Концепцията за "взаимодействие", 

както пише Г. Л. Ержемски, имаща висока степен на 

универсалност, предполага откриване на някакъв 

организационен фактор, способен да "обединява съвместни 

художествени дейности" [7]. Този фактор е общата идея, 

споделената от всички художествена цел, резултатът от 

извършената дейност. [12]. 

 

ENGINEERING. TECHOLOGIES. EDUCATION. SECURITY. 2019

181



Това са основанията художествената дейност да се 

определя като „вид духовна дейност, в която социално-

медиираните взаимоотношения между субект и обект се 

трансформират в личностно-индивидуалните нагласи на 

твореца и се превръщат в неговата вътрешна собственост" 

[3]. Художествената дейност е субективна по своето 

естество, отразява света под формата на художествени 

образи, които съчетават художествена идея, художествено 

признание и художествена емоция [3]. 

В този аспект Флоренски вижда целта на изкуството 

като създаване на "нова реалност" (художествено 

пространство) с помощта на духовната енергия. Тя активира 

възприятията и се превръща в „творческа сила“, която 

генерира взаимоотношенията между личността в процеса на 

създаване на произведения на изкуството като пораждаща  

разбирането и осъзнаването на човешката същност и 

значение като творческа личност. В този смисъл 

художествената реалност също е и качествено преобразуване 

на взаимоотношенията творец - художествено произведение 

– изпълнители. Нейната символно-знакова същност 

характеризира прехода от конкретно образното към 

логическото, съзнателното възприятие и усвояване на 

художествената информация. Художествената реалност се 

възприема чрез призмата на духовния опит на човека и се 

базира на определена конвенционалност. [13] 

Взаимодействието с музикалното изкуство, вникването в 

неговата същност, в неговите естетически достойнства 

означава интерпретиране на музикалната творба, т.е. на 

нейното съдържание и форма. Проблемите за разбирането и 

интерпретирането на музикалното произведение, интересът 

към разшифроването на смисъла, заключен в музикалното 

звучене е един от основните проблеми при взаимодействието 

с музикалното изкуство. 

При взаимодействието с музикалното произведение 

се формира особен вид пространствена структура, 

основаваща се на зависимостта между пълноценното 

общуване с музикалното произведение, личните качества на 

изпълнителя и неговата готовност за цялостното му 

възприемане. Тази структура по своята същност е единство 

между обективна, субективна и художествена реалности - 

всяка една със свои специфични пространствено-времеви 

форми на съществуване и на организиране. Разгърнати във 

времето, всяка една от трите реалности неизбежно е 

подчинена на определена логика и е ограничена от събитията 

в другите реалности. [11, с. 50] 

Проблемите за разбирането и интерпретирането на 

музикалното произведение, интересът към разшифроването 

на смисъла, заключен в музикалното звучене е един от 

основните проблеми при взаимодействието „човек – 

музикално изкуство”. Ключа към разкриването на „тайните 

на художествените произведения” естетиката, 

културологията, музикознанието, езикознанието, 

психологията, етиката, социологията търсят в семантичния 

подход. Приема се, че семантичният подход може да отвори 

вратите към смисловия анализ на художествените 

произведения на различно ниво на сложност, особено във 

века на интелектуалност и повишена знаковост.[2] 

В пространството на взаимодействие с музикалното 

изкуство изследването и анализът са основните подходи при 

моделирането на тези пространствени отношения и пряко 

кореспондират с многообразните структурни форми на 

партитурата на музикалното произведение. Познанието за 

музикалния образ се формира в процеса на неговия анализ 

чрез синтез; разбиране логиката на организацията на 

разнообразни звукови структури; разкриване сходствата и 

различията; установяване взаимовръзките; формулиране на 

понятията в партитурата му. [11, с. 51] 

Тази пространствена структура има специфична 

времева организация, която прави възможно изграждането 

на конкретна обоснованост и последователност в процеса на 

вземането на решения от страна на изпълнителя.  Времевата 

организация не е праволинейна и има сложна конфигурация. 

Изцяло ориентирана към създаването на търсения 

евристичен модел на изпълнителска интерпретация, тя 

отразява непрекъснато съпоставяне на изградените 

субективни представи на изпълнителя и обективната 

музикално-художествена реалност на партитурата до 

пълното им препокриване и съответствие. Времето се явява и 

мярката за историческата обусловеност на съдържанието и 

музикалната образност на произведението, художествено-

изразната стилистика и изпълнителската реализация, тъй 

като разбирането и изграждането на представите за 

историческото време и епохата, в която е създадено 

произведението определя изборът на конкретни 

изпълнителски средства, отговарящи на художествения стил 

на съответния композитор. [пак там] 

Анализирайки различните подходи към разбирането 

на художественото пространство, можем да заключим, че 

това е преди всичко определена област, в която се 

осъществяват взаимовръзки и взаимоотношения между 

човек и произведение на изкуството, организира се реалност, 

различна от околната неартистична реалност. По този начин 

инвариантните характеристики на пространството 

(структура, измерение, обективност) имат съдържание, 

съответстващо на изследваната концепция. С всички разлики 

във вижданията изследователите признават, че 

пространството има граници, заема определена "територия", 

място, ограничено от тази дейност. 

Разкриването на пространството на взаимодействие с 

музикалното изкуство изисква преосмисляне на неговото 

структуриране, като не се запълва единствено с 

информационен поток, с модели на усъвършенстващи се 

психически образования, а преди всичко с емоции и 

конструкти, осигуряващи превръщането на всеки човек в 

„субект“ и организатор на своя диалог с музикалното 

изкуство. В случая особена значимост добиват механизмите 

за формиране на отношения, не само между човек – свят, но 

и между света на музикалното изкуство и човека като 

субекти на взаимодействие, пораждащо диалог. 

Взаимодействието на човека като субект със света е 

включване на „познаващия“ в „познаваемото“. Човек не само 

фиксира, разбира, тълкува природните, социалните, 

художествените ситуации, но и се опитва активно да 

действа. Вследствие на това той разбира, осмисля смисъла на 

това, което го заобикаля, променя света и себе си в света.  

Взаимодействието на човека като субект със света е 

включване на „познаващия“ в „познаваемото“. Човек не само 

фиксира, разбира, тълкува природните, социалните, 

художествените ситуации, но и се опитва активно да 

действа. Вследствие на това той разбира, осмисля смисъла на 

това, което го заобикаля, променя света и себе си в света. 

Взаимодействието с музикалното изкуство, вникването в 

неговата същност, в неговите естетически достойнства 

означава интерпретиране на музикалната творба, т.е. на 

нейното съдържание и форма. Още при нейното създаване тя 

е адресирана към самия слушател, но получава социално 

„оправдание” и значимост едва когато се възприеме от него. 

Взаимодействието на човека с музикалното изкуство 

е винаги процес на опознаване, който зависи от музикално-

естетическата насоченост на личността към музикалното 

изкуство, към произведението, което го интересува и което 

иска да опознае, да разбере, включвайки се активно в 

художественото общуване, създаващо оптимална социално-

духовна среда. 
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ABSTRACT: В доклада пространството на взаимодействие с музикалното изкуство се тълкува като диригентска 

реалност, организирана от група изпълнители с водещата роля на диригента. Тази реалност, по своята същност, се определя 

като преобразувана с мануално-изпълнителски средства художествена реалност, в която се осъществява организацията на 

дейностите и общуването между диригент, музикално произведение и изпълнители. 

KAYWORDS: пространство, организиране, взаимодействие, музикално произведение, дирижиране 

  

ABSTRACT: In the report, the space of interaction with musical art is interpreted as a conduct in greality, organized by a group of 

performers conducting the conductor. This reality, by its very nature, is defined as a manually-performing artistic reality transformation, in 

which the organization of the activities and communication between the conductor, musical work and performers takes place. 

KAYWORDS: space, organization, interaction, musicalwork, conducting 

 
В научните разработки взаимодействието на човека с 

музикалното изкуство се разглежда като процес на опознаване, 

който зависи от музикално-естетическата насоченост на 

личността към музикалното изкуство, към произведението, 

което го интересува и което иска да опознае, да разбере, 

включвайки се активно в художественото общуване, създаващо 

оптимална социално-духовна среда.[1] В този аспект една 

голяма част от учените определят връзката с произведението, 

създадено в процеса на художествената дейност като 

художествено пространство. [4][5][9] 

Въвеждането на категорията "пространство" в 

терминологичния апарат на теоретичните постановки е 

свързано и с търсенето на универсален подход към 

организацията на художествена реалност, която се осъществява 

като взаимодействие между нейните субекти и води до 

формиране на духовно-творчески връзки и хуманистични, 

диалогични отношения между участниците в този процес. 

Анализираните подходи към разбирането за 

художественото пространство, позволяват определянето на 

дирижирането като „преобразувана с мануално-изпълнителски 

средства художествена реалност, в която се осъществява 

организацията на дейностите и общуването между диригент, 

музикално произведение и изпълнители, предоставяща 

субективна, хуманна и творческа позиция на диригента, 

осъзнаващ целостта, ценността и смисъла на този процес и 

участващ в него като съавтор и съмишленик“.[8, с. 448] 

Научните концепции и формулираната от тях 

универсалност на категорията "пространство" позволяват 

извеждането на необходимите идентификационни показатели 

на дирижирането като процес на взаимодействие с 

музикалното изкуство като цяло и с музикалното произведение 

в частност, а именно:  

-обективността на значенията и целите, 

осъществяването на творчески планове, които се възприемат 

като събитие не само от изпълнителите, но и от диригента.  

-различните диригентски дейности и действия се 

реализират чрез взаимосвързаност и взаимозависимост, 

позволяващи осигуряването на динамиката на развитието на 

събитията за постигане на поставените цели. 

-художествената дейност, извършвана в процеса на 

дирижиране се превръща в специален вид дейност, насочена 

към решаване на  диригентски и музикално-изпълнителски 

проблеми в процеса на реализация на музикалното 

произведение.  

-художествено-диригентското общуване се проявява 

чрез възприемането на музиката, разбирането и емоционалното 

преживяване на съдържанието й от изпълнителите, желанието 

им да участват в индивидуалното и колективното 

художествено творчество, т.е. да общуват чрез изкуството. 

Изпълнението на музикалното произведение се 

реализира чрез дейностите, които упражняват субектите на 

равнище „диригент−изпълнител“, свързани с: 

- взаимодействието на диригента с музикалното 

произведение; 

- пространствено-времевата организация на 

диригентската жестикулация; 

- въздействие и взаимодействие с музикалните 

изпълнители; 

Пространствената структура при взаимодействието с 

партитурата на произведението се свързва с познаването на 

музикалния материал, неговото разбиране, осъзнаване и 

управление по време на изпълнение. Тук възникват и се 

развиват специален тип пространствени отношения, в рамките 

на които се изгражда изпълнителската концепция за 

музикалното произведение, на базата на конкретно обоснован и 

аргументиран свободен избор на едни или други изразни 

средства. Тези отношения са обективната предпоставка за 

субективната трактовка на партитурата и се основават на:  

- ясната представа за взаимодействието на 

художествените средства;  

- разбиране на изразителните възможности на 

елементите на музикалния език; 

- познаване на законите на формообразуването;   

- способност да се обхванат характерните за стила на 

даден автор черти.   

Изследването и анализът са основните подходи при 

моделирането на тези пространствени отношения и пряко 

кореспондират с многообразните структурни форми на 

партитурата на музикалното произведение, които от своя 

страна могат да бъдат обединени главно в три групи, 

включващи:   

- поетичния текст и музикално-изразните средства, с 

помощта на които композиторът представя (пресъздава) 

музикалното съдържание- темпо, динамика, щрих, 

агогика, тембър, фразировка, и т.н.; 

- изпълнителските и специфичните вокално-хорови 

средства – интонационни, вокални, ритмически, 

ансамблови, характер на звукоизвличането, 

диригентски и др.. 

На базата на направените проучвания на партитурата се 

вземат конкретни решения относно изпълнението й с цел 

намиране и постигане на най-добрия й творчески еквивалент, 

който да предизвика съответните емоционални реакции както 

на изпълнителите, така и на слушателите.[8, с. 450] 
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Пространствено-времевата организация на 

диригентската жестикулация при взаимодействието с 

музикалното произведение придобива смисъл на субективно 

тълкуване на обективната реалност. Като субективно 

възприемане на обективното пространство и време-

субективната реалност се характеризира със специфични за нея 

перцептуални пространство и време.  

Специфичността на пространствената структура на 

перцептуалното пространство като съвкупност от 

взаимодействия и връзки се определя от специфичността на 

когнитивните процеси, свързани с обработката и употребата на 

заложената в партитурата на музикалното  произведение 

информация, а именно: музикален език (музикални изразни 

средства), творческо въображение и диригентско-образно 

мислене.  

Музикалните изразни средства и диригентският жест са 

пряко свързани помежду си в непрекъснато взаимодействие и 

влияние, а възможните варианти за изобразяване 

съотношението им - неограничени. Абсолютно необходимо 

условие е изграждането на максимален синхрон и съответствие 

между идеалните представи, създадени в съзнанието на 

диригента относно художествения образ, музикалните изразни 

средства и мануалната му техника, при практическата им 

звукова реализация. 

Пространствено-времевата организация на 

диригентската жестикулация е разгърната цялостна система и 

се базира на неразривното единство на вътрешните и външни 

действия на диригента, на постоянното им насочване към 

реализацията на творческите му потребности. Специфичността 

на времевата й организация се изразява в това, че диригентът 

винаги действа в настоящето, прави изводите си от миналото и 

едновременно с това непрекъснато се намира в бъдещето. [3] 

Общуването „диригент-изпълнител“ (в общия смисъл 

на думата) е и художествено общуване, което в своето 

съдържание включва обмяна на идеи, представи, чувства, 

обмяна на продукти от духовната сфера, взаимно познаване и 

разбиране, осъществяване на целенасочено педагогическо 

влияние за овладяване на личностни и обществено значими 

ценности и ориентации, норми и начини на поведение. [2] 

Общуването е взаимен и по своята дълбока същност – 

двустранен процес, въпреки привидната в много ситуации 

едностранност, следствие доминиращата активност на единия 

от субектите (диригента). Когато става дума за диригентско 

общуване, се има предвид не само взаимодействието на 

равнище „диригент-изпълнител/и“, а също така и на равнище 

„изпълнител-изпълнител“, което се осъществява чрез неговите 

три страни (комуникативна, интерактивна и перцептивна) от 

главните субекти на дейностите дирижиране и изпълнение на 

музикалното произведение. 

Тази специфичност се допълва и от двойната същност 

(комуникативна и изразителна) на музиката като цяло и 

музикалното произведение в частност, което позволява 

музикално-творческа дейност на даден състав и неговият 

диригент да бъдат включени в процес на общуване и на 

изразяване.Това означава, че „дирижирането като особен вид 

художествена дейност е постоянен и неразривен интерактивен 

процес на взаимодействие между изпълнителите и диригента, 

в който се осъществява вътрешна и витална връзка както 

между диригента и ансамбъла, така и между самите 

изпълнители“ [10]. Получаването на информация 

(художествена, музикално-изпълнителска и т. н.) в процеса на 

художественото общуване „диригент−изпълнител“ може да 

бъде цел на взаимодействието, може да бъде условие за 

ефективното му протичане, а също така и резултат от неговото 

ползотворно протичане (пак там, с.146).  

Характерно за това взаимодействие е, че всяко действие 

на диригента, насочено към изпълнителския състав предполага 

ответното му съдействие. Това изисква от диригента 

познаването на психологическите, педагогическите и 

технологически процеси, свързани с организационната 

структура на музикалния колектив, неговите вътрешно-

дейностни механизми и закономерности на формиране. Така 

във взаимодействието между участниците в музикално-

изпълнителския процес общуването изпълнява следните 

съществени функции:  

Информационна – води до осигуряване на участващите 

достатъчно по количество и качество информация, необходима 

за реализация на личността им в социалния живот;  

Ориентировъчна – разкрива ролята на отношението и 

целите на изпълнителския колектив като социална и 

музикално-изпълнителска общност. Оценките на собственото 

„Аз“ са резултата на постоянното съпоставяне на това, което 

отделният изпълнител вижда в себе си, с това, което вижда в 

другите изпълнители, както и с това, което предполага, че те 

виждат в него;  

Експресивна (емоционална) – чрез общуването се 

изразява емоционалното съдържание на музикалната творба, 

предизвиква се ответната емоционална реакция на певците и 

чрез нея – емоционалната отзивчивост, т. е. съпреживяването 

на слушателите.  

Праксеологическа – проявява се в обмен на дейност в 

приемане и предаване на опит. [7] 

Важен момент в общуването с музикалния колектив в 

процеса на дирижиране на музикалното произведение е 

емоционалното въздействие на диригента над изпълнителите. 

Като цяло то се изразява в способността на диригента за 

представяне на емоционалното съдържание на музикалната 

творба, предизвикване на ответната емоционална реакция на 

певците и чрез нея – емоционалната отзивчивост, т. е. 

съпреживяването на слушателите. В условията на общуване 

комуникативният компонент се изразява в обмена, развиването, 

уточняването и формулирането на информация. 

Информацията, която обменят диригентът и изпълнителите, 

има характер на психично въздействие или т. н. психическа 

комуникация, базираща се на взаимни зрителни и слухови 

контакти [3]. 

Важен конструктивен компонент в управляващата 

дейност на диригента се явява „внушаващото въздействие“. 

Този извод естествено произтича от самата специфика на 

диригентското изпълнителство като процес на общуване между 

творчески партньори. Психологическото въздействие на 

диригента върху изпълнителите се осъществява основно по две 

направления (линии): по пътя на внушението и „заразяване“ на 

изпълнителите с емоционално-психическото си състояние. 

В заключение можем да определим, че основната задача 

на диригента се явява организирането на съвместните действия 

на своите творчески партньори, съгласуването на 

индивидуалните мотиви и нагласи със собствените 

художествени цели, изработването на изпълнителска стратегия 

и тактика за превъплъщаване на авторския замисъл. Процесът 

на общуване във всичките негови форми и проявления се явява 

психологическия фон, на който се разгръща взаимодействието 

между диригента и музикалния колектив. В този аспект, ако се 

позовем на Б. Ф. Ломов [6], че „общуването е сложен процес на 

взаимодействие между хората, встъпващи в него като субекти“, 

понятията „взаимодействие“ и „общуване“ могат да се 

използват като синоними. 

Неустойчивостта и вариативността на структурнитe 

взаимоотношения при  диференциацията на диригентския 

апарат и организация на диригентската жестикулация; 

създаването на връзки, които са организирани и ориентирани 

между диригентския жест и музикалното произведение, както и 

между диригента и музикалните изпълнители налагат тяхното 

целево планиране, организиране и управление. 

Именно тези основания поставят дирижирането в 

позицията на организиращ фактор в пространството на 

взаимодействие с музикалното изкуство, като цяло и 

музикалното произведение, в частност. 
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Abstract: As part of our chemistry club we did a research on the influence of certain external factors on photosynthesis. We chose an 

experimental approach. Our focus was on aquatic plants in which we were monitoring photosynthesis by measuring generated oxygen. 
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1. Introduction 

The objective of the instruction in the subject Science in 

primary school is to enable pupils an acquaintance with and 

understanding of scientific concepts and laws needed for the 

comprehension of natural phenomena from the point of view of 

interconnections between animate and inanimate nature, especially 

the search for cause-and-effect links between characteristics and the 

structure and functioning of animate and inanimate systems in the 

environment. The acquisition of content objectives in the field of 

Physics, Chemistry and Biology takes place in the framework of 

reaching process objectives, which encompass a range of cognitive 

processes. By training in experimentation and research skills and by 

getting acquainted with research methodology, students do not 

acquire only basic knowledge in natural sciences, but, among other 

things, learn about the significant role of natural sciences as regards 

sustainable development. Teaching Science needs to be planned in a 

way that allows pupils to apply gained knowledge and skills to 

identifying and solving authentic problems in the natural 

environment as well as in other areas of human activity. The 

primary school subject Science is defined as a general education 

subject through which students gain fundamental knowledge in 

natural sciences and develop their experimental skills, which can be 

summed into the natural sciences literacy – equipping pupils for a 

responsible and active life and participation in contemporary 

society. The experiential-experimental-problem-and-research-

oriented approach to teaching contributes to a better comprehension 

of and a positive attitude towards scientific findings and these 

scientific fields in general. 

2. Research assignment on photosynthesis as an 

example of using scientific research in primary school 

1. INTRODUCTION 

The writing of a research assignment enables students to do 

independent research into the links between different phenomena, to 

form hypotheses and to test them by doing experiments, which the 

student plans and carries out on his or her own. 

 1.1 Objectives 

Photosynthesis is one of the most widespread chemical 

reactions that take place in the natural world. Photosynthesis is 

performed by all green plants, both those that live on land and those 

living in water. The basic steps of the process of photosynthesis 

were taught in Year 5 (of an eight-year primary school), in the 

framework of Science (or, literally, “Learning about Nature”), but 

we wanted to expand our knowledge through a research assignment.  

In our research, we focused on water plants. We were interested in 

the following:  

   1. How is the process of photosynthesis affected by different 

kinds of water (different pH, distilled water, sea water, mineral 

water ..), in which green plants find themselves? 

   2. Do different plants produce different amounts of oxygen 

during photosynthesis? 

 

 

2. THEORETICAL  PART 

2.1 What is photosynthesis? 

Photosynthesis is a process through which plants turn the 

energy of light into chemical energy, which enables the conversion 

of carbon dioxide and water into sugar. In photosynthesis, organic 

matter is produced from anorganic. Photosynthesis is the synthesis 

of sugar with the help of sunlight. It is one of the basic life 

processes taking place on Earth. In the process, basic elements 

(sugars) building up the world of plants are generated with the help 

of sunlight, from the gas carbon dioxide and water. As a byproduct, 

the gas oxygen is generated, needed by people and animals for our 

existence. Plants and their fruits are built from substances produced 

in the process of photosynthesis and its further products. Both 

plants themselves and their fruits are also the foundation of Earth’s 

food chain, where more developed organisms feed on those that are 

less developed. Plants with their fruits are basic food for the animal 

world as well as people. 

 The simplified equation of photosynthesis is: 

6𝐶𝑂2 + 12𝐻20 → 𝐶6𝐻12𝑂6 + 6𝐻2𝑂 + 6𝑂2 

For photosynthesis, the plant needs a »factory«, a sort of an 

assemly line, which is termed the »photosynthetic apparatus« - 

chlorophyll, other pigments, various proteins, membranes, 

molecular pumps etc. The plant has got the photosynthetic 

apparatus chloroplast, as it developed through evolution and as the 

basic characteristic of plants. As any factory, the plant needs an 

energy source and raw materials for production (photosynthesis). 

The light energy, which propels the photosynthetic factory, is 

generously and freely supplied by the Sun. While raw materials are 

also close at hand – carbon dioxide, a gaseous component of our 

atmosphere, and little water. Light, carbon dioxide, water, the 

biological assemly line – and sugars come out. An economic 

miracle! 

2.2 The photosynthetic apparatus 

Photosynthesis takes place deep in the structure of each leaf. That is 

where special little grains are located, namely chloroplasts. We call 

chloroplasts the plants’ photosynthetic apparatus. Chloroplast is a 

microscopically small grain, which has a very complex inner 

structure despite its size. There are green-coloured plastids. Inside a 

chloroplast, there is plenty of interconnected stacks of discs called 

thylakoids, which are some kind of flattened and interconnected 

membrane sacs or pouches. Molecules of the green photosynthetic 

pigment chlorophyll are bound to the membranes of thylakoids. 

Chlorophyll "steals" the energy from the Sun, namely the energy 

which is used in the process of sugar production. Chlorophyll is a 

lipophilic pigment (it is not water-soluble). On thylakoids, the 

transmutation of light energy into chemical one takes place. The 

majority of thylakoids is organised into stacks – grana. In the 

stroma, a synthesis of carbohydrates takes place, through the 

binding of carbon. During intense photosynthesis, primary or 

photosynthetic starch accumulates during the day in the 

chloroplast’s stroma. At night, this starch decomposes and turns 

into sucrose, which passes (along the transport tissue phloem) into 

those parts of the plant which need carbohydrates. In reserve tissues 

(e.g. in seeds and tubers), sucrose can turn into starch again and is 
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stored for the long term – this is reserve starch, accumulated in 
amyloplasts. 

3. EXPERIMENTAL  PART 

For the purposes of our research assignment we used the 

following methods:  

 the overview of relevant literature; 

 field work 

 laboratory work. 

 

We gathered the majority of literature at the Srečko Vilhar 

Central Library in Koper, while also finding some things of interest 

on the Internet. 

After collecting all literature we came up with the concept of 

our research. Our essential research method was laboratory work. 

We precisely determined the experimental procedure and prepared 

the laboratory equipment.  

We decided that we would do our laboratory work at school, in 

Chemistry room. 

We started our field work by collecting plants and different 

water samples. In the nearby stream, we collected the common 

water cress (Nasturtium Officinale) and sampled the stream water. 

We purchased some aquarium plants in a specialised shop. We also 

set off to the sea shore and took a sample of sea water. 

3.1 Organising the experimental part  

The experimental part was then divided into two sections: 

a) In the first set of experiments we made 7 experiments. We 

tried to find out the amount of oxygen produced during the 

photosynthesis of the common water cress (Nasturtium Officinale) 

in relation to water’s pH and the type of water.  

We used:  

- distilled water 

- tap water 

- river water 

- alkaline water with the pH = 8 (we added a few drops of 

sodium hydroxide solution to tap water) 

- acidic water with the pH = 4 (we added a few drops of 

concentrated hydrochloric acid to tap water) 

- sea water 

- mineral water  

 

  b) In the second set of experiments we carried out 5 

experiments, through which we established the volume of the 

oxygen produced in the photosynthesis of different kinds of water 

plants in tap water. We used the following plants: 

- Nasturtium Officinale – the common water cress 

- Samolus Valerandi 

- Echinodorus bleheri (paniculatus) 

- Lilaeopsis brasiliensis 

- Anubias barteri nana 

The procedure was the same in all cases. 

3.2  Laboratory equipment 

One experiment required: 

- a large beaker 1000 ml  

- a funnel 

- a graduated tube (10 ml) 

- a splinter of wood 

- a green water plant  

- water 

 

3.3  Work procedure 

We weighed 5 g of the water plant. We poured water into the 

beaker. Then we placed the plant under a funnel (see Image 4) and 

submerged everything to the bottom of the beaker.  

We mounted the tube on the funnel so that the tube was 

completely filled with water. There was not a bubble of air in the 

tube. 

The thus prepared apparatus was placed on the window sill in 

the classroom. Air temperature ranged from 20 to 22°C.  

After 7 days, we read off the volume of the gas produced in the 

tube. We proved the presence of oxygen by inserting a smouldering 

sliver of wood into the tube, where the sliver caught fire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Image 1: A sketch of the apparatus for experiments 

4. RESULTS 

4.1 Oxygen produced with different types of water 

The photosynthesis of the common water cress in different 

types of water produced the following results: 

 

WATER VOLUME OF GAS (ml)  

Tap water 2.0 

Distilled water 0.2 

Stream water 2.0 

Sea water 0.6 

Mineral water 2.1 

Acidic water (pH=5) 0.3 

Alkaline water (pH=9) 0.05 

Table 1: Oxygen produced with different types of water 

 

 

 Graph 1: Oxygen produced with different types of water 

Most oxygen was produced during the photosynthesis in 

mineral water (2.1 ml) as well as in tap and stream water (2.0 ml). 

Least oxygen was generated in alkaline water (0.05 ml). 

 

 

Oxigen 

Water 

Funnel 

 

ENGINEERING. TECHOLOGIES. EDUCATION. SECURITY. 2019

188



4.2  Oxygen produced with different plants 

As regards the photosynthesis of various plants in tap water, we 

got the following findings: 

 

PLANT VOLUME OF GAS (ml) 

Nasturtium officinale 

(the common water cress) 

2.0 

Samolus Valerandi 1.2 

Echinodorus bleheri 

(paniculatus) 

0.2 

Lilaeopsis brasiliensis 0.8 

Anubias barteri nana 1.2 

 

Table 2: Oxygen produced with different plants 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Graph 2: Oxygen produced with different plants             

Most oxygen was produced during the photosynthesis of the 

common water cress (2.0 ml), while least oxygen was produced by 

Echinodorus bleheri (0.2 ml).  

5. DISCUSSION AND CONCLUSION 

The experiments done helped us determine the following: 

5.1  Photosynthesis occured with the same intensity both in 

stream and tap water. Therefore hypothesis 1 (Most oxygen is 

produced by the plant in stream water, where the plant also grows) 

was refuted. Tap water is thus an equally good environment for 

carrying out photosynthesis as stream water, which is the common 

water cress’s native natural environment.  

5.2  Photosynthesis occured considerably less intensely in acidic 

water (7-times less intensely than in stream water), while it 

practically did not take place in alkaline water, by which we 

confirmed hypothesis 2 (Acidic and alkaline water impede the 

process of photosynthesis). A change in the pH value damages 

plant’s cells and hinders the performance of vital processes. 

5.3  Photosynthesis also took place in sea water, though at 3-

times lesser intensity than in stream water, by which we refuted 

hypothesis 3 (Freshwater plants do not perform photosynthesis in 

sea water). In sea water, some life processes occur only to some 

extent and at some level they stop altogether due to the changed 

environment (osmosis). 

5.4   According to our results, photosynthesis was at its most 

intense in mineral water, which proves hypothesis 4 (An increase in 

the concentration of carbon dioxide accelerates photosynthesis). An 

increased concentration of CO2 speeds up photosynthesis because 

there is more substance – reactant – at disposal. 

5.5   In distilled water, photosynthesis took place with 10-times 

lesser intensity than in stream water, which actually refutes 

hypothesis 5 (Photosynthesis does not take place in distilled water). 

Since the reading of the oxygen’s volume was very small indeed, 

we do not exclude the chance that the present gas was the result of 

our proceedings at the start of the experiment (the bubbles on 

leaves, present already in the preparation stage of the experiment). 

Because distilled water is a pure substance, we assumed that 

photosynthesis does not happen there due to the absence of carbon 

dioxide. 

 5.6  The intensity of photosynthesis also depends on the type of 

plant – most oxygen was produced by the common water cress, 

while least (which was, in fact, 10-times less) was produced by 

Echinodorus bleheri (paniculatus). Our findings support hypothesis 

5 (Different plants produce different amounts of oxygen). A variety 

of plants implies different surfaces of leaves and different numbers 

of stomata, and, with the exception of water cress, all plants were of 

tropical origin. 

3. Conclusions  

While writing a research paper, pupils gain an abundance of 

new knowledge and skills. The use of laboratory equipment and 

experimental work meant for them extending and deepening their 

knowledge of Chemistry and Biology. Research assignments 

provide individuals with a chance to develop their potentials, 

interests and their particular talents. They represent an ideal 

opportunity for personalization, which essentially means that we 

adapt our teaching to an individual student. Research allows 

students to direct their interest and learning. Of course the mentor’s 

support and consultation are indispensable. 
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Аннотация: Ключеваяопределяющаяроль в философии образования и воспитания должна была бы базироваться на их 

потребностях и будущихжизненнныхролях, к которымониготовятся. Независимо от того, чтовсем известна истина, 

чтоосновнымвидомдеятельностидлядетей от 3 до 6-7 лет, является игра, последний Закон о дошкольном и школьномвоспитании, 

почти его игнорирует. Вопрекитому, игровыеметодыприсутствуют в педагогическом взаимодействие. Данная работа 

представляетаргументы и идеи дляконстуктивной организации на занятиях с детьми, включая и игры, базирующиеся на 

типичных чертах детейдошкольноговозраста и определяющей взаимодействие их подготовки к будущейсоциальной роли в школе.  
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ФИЛОСОФИЯ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, ПОТРЕБНОСТИ. 

 

Introduction 
Теория в сфере дошкольного образования в последние 

двадцать лет, представлено большое количество инноваций.  

По инициативе МОН, в форме различных квалификаций 

(получение кредитов, приобретение компетенций, связанных с 

оценочной деятельностью, в работе с агрессивными детьми и 

детьми со специальными образовательными потребностями и 

др.) и обмена опытом по проектам, заметны хорошие идеи, 

которые готовят путь новой философии образования, 

подходящей для детей 21 века. Попыткиперемен, находим и в 

законодательныхинициативахпоследнихлет. В целом те 

направлены на активизацию детской личности и поиск путей и 

средств удовлетворения потребностей и разнообразных 

интересов Е-поколения, как и на детей с высоким уровнем 

интелекта и т.н. кристальных и гиперактивных детей. Собраны 

актуальные теоритические разработки, базирующиеся на 

инновациях. Среди них, инновации связанные с обучением 

студентов, акцентирующих внимание на:  

 Детейсоспециальнымиобразователнымипотребностям

и [1, 26-35].  

 Визуалные модели, как средство 

улучшающеепонимание и 

познавательнуюдеятельность[3] 

 Работа, черезизпользованиеразнообразныхсредств, 

среди которых и сказкотерапия[2, 36] 

 В традиционную рабочую среду они внедряются 

медлено, частично и не всегда с желанием со 

стороны большей части воспитателей. 

Вместе с тем, неоспорим усиленный интерес детей, в 

мировом масштабе,  к различным инициативам. Некоторые из 

них это: 

 Школы - лаборатории (там за детьми наблюдают вне 

традиционной образовательной среды,  с 

применением образовательных практик вне этой 

среды). 

 Усилениепедагогическоговзаимодействия в 

детскихсадах, с 

привличениемуниверситетскихпреподавателей и 

студентов - инноваторов. Здесьречь не идет о 

традиционныхпрактикахстудентов в формате 

наблюдения, текущей и государственнойпрактике, а о 

практике, продиктованной их 

желаниемподелитьсясвоими хоби, способностями и 

интересами, чтобыпривлечь и научитьдетей с свое 

свободное время. 

 Проходит и т.н. „каникулярное обучение“, в 

котрыебольшеразкрываетсярезервовдлясоциализации. 

Данный тип обучения опробирован и не в 

населенныхместах. Он успешен и создаетустойчивый 

интерес длясозданияобщностей, в 

пониманиизакономерностей и связей между живой и 

неживойприродой, улучшаетпониманиеличной 

значимости в этоммире – природного и социального – 

уважения и личнойответственности. 

 Выделяются „экспериментальныегрупы“ 

длядетейдошкольноговозраста, где 

опробируютсяновые техники взаимодействия – 

интерактивные, с применением арт-

терапевтичныхсредств, сенсорныхсредствработы и др. 

 Открываются „центрыпребывания“ за 

дополнительнуюплату по желаниюродителей – аналог 

практики по всемумиру, те 

защищаютзначимостьдетского развития. 

 Создана  „Дневнаяпрофессиональнаяпомощь на 

дому“. 

  
Аргументация инноваций в детском саду 

Динамика видов организаций, структура и 

содержание показывают значительные успехи и приверженцев. 

Независимо от этого, практические результаты от 

переменздесь, не удовлетворяют. Замечено все большее число 

детей, которые не социализируются, не идентифицируются, в 

необходимой степени, с группой, даже с семьей и 

родственниками, проявляют агрессию, не достигают не 

академичной, не социалной готовности к школе, после своего 

окончания подготовительной групы. В известной степени, 

такой результат обясняется фактом, что большая часть из этих 

практик недоступна для детей. Минимальное финансовое 

участие государства, в помощи подобным инициативам, факт. 

Сферы социальных услугсведены к удовлетворению 

минимальных потребностей, а критерии качества отсутствуют. 

Отсутствует и мотивация для улучшения услуг, потому что 

цель, вырастить и воспитать здоровое и мыслящее поколение, 

не осознана и не принята как миссия и цель.  

Возможности можнопо искать в: 

 Организации взаимодействия, где могут участвовать и 

родительские сообщества. 

 Курсыповышенияродительской компетентности. 

 Обогащение преподавательских стилей и стратегии в 

работе с детьми, принадлежащих к Е-поколению. 

 Изпользвание возможности применения 

интегрированных подходов обучения в естественой 

среде – природной и социалной. 

 Теснойсвязипедагогической практики с 

различнымивидамиискусства и спорта. 

В чемещѐ можетбытьподходящейданная 

философия организации педагогического 

пространства в работе с детьми дошкольного 

возраста? Кроме детей и родителей, учителей и 

студентов, которые должны постоянно повышать свои 

педагогические навыки. Внимание можно обратить на 

следующее: 

 Самонаблюдение, самообучение и саморефлексия, 

после ответов на вопросы: что нужно наблюдать 

(поступки, взаимоотношения, академические 
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результаты…), как можно обосновать наблюдаемые 

факты, явления, какие существуют взаимныесвязи и 

взаимозависимости между ними. 

 Определение смысла в наблюдении, как оно связано с 

результатами педагогической деятельности. 

 Поиск сотрудников и способ овобогащения 

компетенций в работе с детьми. 

 Расширение способов взаимодействия с различными 

общественными организациями – библиотеки, 

неправительственные организации, добровольцы и др. 

 Взаимопомощь между коллегами. 

Организация в различных видах заведений и 

формах работы с детьми, состороным ожетвыглядеть 

хаотичной и беспорядочной. На самомделеона 

разнообразна, в соответствии с  различными детьми и 

видами деятельности, но подчиняется следующими 

правилам: структурированние гибкихпрограмм с 

возможностьюи ндивидуальной работы, планирование 

и выполнениене скольких последовательных, 

одинаковых и сменяющихся видов деятельности во 

времени, для создания стереотипов (мытьерук, уборка 

материалов и  игрушек и др.). Реализация плана 

гибким образом, принимая во внимание нужды  

всякого индивида в группе, действуе ттак, что при 

выполнении задач наблюдается легкость, успешного 

руководства. 

Какие правила необходимо соблюдать при 

такомтипе организации: 

 Уменьшение количества детей в группе. 

 Постоянное исследование детских потребностей и 

социальных дефицитов1. 

 Создание гибкихпрограмм, в которых уделяется 

большое внимание  открытым занятиям (вне здания и 

с привлечением различных специалистов, людей 

искусства, родителей..) 

 Квалификация кадров, в соответствии с социалными 

проблемами и постоянная оценка  качества их 

работаты. 

 Создание звена профессиональной подготовки 

дидактическихматериалов по заявке от  учителей. 

 Организация платформ повышающих родительское 

участие. 

 Введение региональных телевизионных дней для 

представления  инициатив региональных детских 

садов. 

 Дифференцирование о платы ориентированое на 

качество труда. 

 Создание условий активизирующих 

профессионально-познавательные интересы 

педагогов. 

 Включение учителей в практики по самооценке, 

личностногороста, преодаления стресса  и релаксации. 

 Внедрение в ежедневную практику инноваций, 

защищенных в диссертационных докторских трудах. 

 Постановка  акцентов в целом при работе в  детском 

саду, не на дидактику, а на  

 социальное обучение и развитие мышления в полном 

его спектре: альтернативное, критическое, 

асоциативное. 

   Заключение: 
Произошедшие социальные изменения могут стать 

причиной и поводом для формулирования новых целей и 

подходов в детском саду. Эти аргументы обеспечивают новый 

тип работы без игнорирования традиций, очерчивая новые 

направления исследований в системе дошкольной 

педагогической деятельности. 

                                                                 
                 1См. Приложение 1 Правила  

         Опытной работы со студентами для исследования детских 

потребностей и дефицитов 

Литература: 
1. Георгиева, С., Акценты современного обучения студентов и 

учителей, для работы с детьми со специальными 

образовательными потребностями, В: Университетская 

дидактика и подготовка  учителей в наше време, Русе, 2015, 

с. 26-35 

2. Георгиева, С. Сказки для поддержки социального обучения 

через улучшение критического мышления. В: Осма 

международнаявесенняя конференция "Искусството в 

работе учителя", Варна, 2017 

3. Закон о дошкольном и начальном школьном образовании,   

от 01.08.2016 г.Обн. ДВ. бр.79 от 13 Октября 2015 

https://www.navet.government.bg/bg/media  

4. Georgieva, S. Empirikcal work with Visual Model Increasethe 

Practika – Skills of Students. В: Пета международнаянаучная 

конференция "Образование, наука, инновации", 

ЕвропейскийПолитехнический Университет, Фабер, 2017 

 

Приложение 1 

/Исследование потребностей и дефицитов – указание для 

наблюдающих студентов/ 

 

ИНСТРУКЦИЯ 

1. Познакомься  с объектами и деятельностью, которые 

наблюдаешь. 

2. Изучи объекты и деятельности, которые необходимо 

наблюдать.  

3. Убедись, что тыпонял текст и задай вопросы, есличто-то 
непонятно относительно предстоящего наблюдения.  

4. Возьми с  собой обобщающие вопросы, на которые нужно 
ответить. 

5. Получи или скопируй список с именами детей и их возраст. 
Рекомендуется упорядочить список в  хронологичном 

порядке, учитывая возраст детей. Оцени не будет ли  лучше, 
некоторые  задачи записать в список с днями и месецами и 

есть ли у наблюдаемых детей братья и сестры, когда стали 

посещать детский сад. 

6. Необходимо делать записи во время наблюдения и 

позжесделать доклад обэтом. 

7. Сделай так, чтобы твое присутствие и наблюдение не 
отображались на поведение детей. Встаньзаранее на 

одномместе, где сможешь наблюдать наи-более объективно 
и где тебе не придется общаться с детьми. 

8. Будь тихим, что бы избежать привличения внимания детей и 
беспокойства других. 

9. Если ребенок о чем-то спросит, ответь ему быстро и вернись 

снова к своим записям. Если этот ребенок продолжитискать 
твоего внимания, 

можешь перейти с места и тихо  сказать  учителю, что этот 

ребенок скореевсего, нуждается в разговоре с кем-то. 

10. Избегай общения с другими взрослыми. Это может привести 

к вмешательству в деятельность детей, 

11. Отслеживай всякое место, которое наблюдаеш в заметках у 

себя, дата, час, группа, учитель, деятельности, имена и 
описание сцентак, чтобы потом моглегко вспомнить.  

12.  В свой доклад включи возрастдетей, потомучто их 
поведение более ясно, когда связано соспецификой возраста.  

13.  Цитирай в кавычки слова взрослых и детей, особенно слова, 

которые наи-более значимы. 

14. Если делаешь наблюдение когда работаешь с детьми, 

необходимо, чтобы записи быликороче.  

15.  Не спрашивай и не выражай утверждения детей передними 

и перед их родителями. 

16.  После того как дети выйдут обсуди свое наблюдение с 

учителем. Учитель обычно оченьзанят, что быдатьответы на 

вопросыс тудентов, покана ходится с детьми. 

17.  Никому, ктоделалкраткое наблюдение, не простительно 

давать замечания типа, что дети “всегда” или “никогда” 
делают или не делают. Запомните, что одна неделя в жизни 

ребенка в школе, это только одна маленькая часть от всего 

его опыта там. 

18. Этическое отношение требует, чтобы данные материалов 

наблюдения, были сохранены, как конфиденциальная 
информация. 
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1. Introduction 
Modern trends in the world‟s educational process and the 

market‟s demand of technical specialists dictate new requirements 

to the personnel‟s quality and need to introduce the latest 

technologies into the educational process [1, 2]. Technical 

specialists are those who have needed to be clearly responsive to 

transient changes in the educational environment, knows how to 

assess trends and innovations, and choose the right ways to respond 

to the new challenges. The technical education is rapidly changing 

and those who are starting to obtain knowledge this year will be 

challenged with new technology not at the finish line of their 

bachelor‟s program but at the end of the first year of study and 

every year to come. The educational technologies for training such 

specialists should be constantly updated, be at the time and help the 

future professionals to find themselves in the post-industrial world 

controlled by information technology of a new age of society's 

development - artificial intelligence, based on the use of neural 

networks, virtual reality, online technology of different directions 

and style, new electronic devices, internet of things‟ development, 

space technologies, etc. 

In 2008 Dave Cormier introduced the term MOOCs (Massive 

Open Online Courses). Such courses are available online for a wide 

audience and are designed for all interested users with Internet 

access regardless of age, sex, nationality, country of origin, social 

standards, etc. [2, 3]. In 2012 the world‟s top three modern online 

education platforms were launched simultaneously: Coursera 

(founded by Stanford University professors), Udacity (founded by 

Stanford University professors, developed due to courses of 

Georgia Institute of Technology) and edX (Harvard University and 

the Massachusetts Institute of Technology collaboration project). In 

Ukraine, the first attempt to create massive open online courses was 

made in 2013 in the Taras Shevchenko National University of Kyiv, 

where the UniversityOnline was created, but the project was not in 

high demand. In the spring of 2014, the EdEra project, launched in 

the form of online courses to help scholars to prepare for an external 

independent evaluation, started. The first successful platform for 

massive open online courses in Ukraine was founded in October 

2014. The Prometheus platform today has over 750,000 active 

users, and this figure is constantly increasing. All courses offered by 

the platform are taught in Ukrainian and most of them are 

developed by leading Ukrainian lecturers [4, 5]. This massive open 

online courses‟ platform has introduced the project to implement 

blended learning techniques into Ukrainian educational process.  

 

2. Preconditions and means for resolving the 

problem 
This innovation process in education leads to rapid online 

learning development and its implementation into the offline 

educational process. In 2016-2019 in Ukraine was successfully 

implemented a pilot project combining the massive open online 

courses and classic university education in the blended format.  

This study‟s main aim is to determine relevant models in 

blended learning techniques in technical specialists‟ training by 

implementing these techniques in the educational process of several 

departments at National Technical University of Ukraine “Igor 

Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”. 

In the experiment‟s pilot version that was conducted on 

throughout the academic year 2016-2017, 320 students from 4 

departments at National Technical University of Ukraine “Igor 

Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute” had participated. It was joint 

efforts by four lecturers who were in constant contact with MOOC 

platform representatives for obtaining operational data on student 

performance and with colleagues from other higher education 

institutions to exchange experiences and contribute corrected in the 

implementation process in real time. The online courses were used 

as in full (all lectures, practical tasks, additional materials, and 

certificate as part of the final assessment of the student), and 

partially (certain topics used in full, a part only fragmentary without 

student certificate and scoring in the final assessment). 

For the introduction of MOOC in the educational process the 

lecturers independently evaluated courses materials, made it into the 

discipline‟s work plan and the curriculum, created topics for 

problem-oriented lectures and practical exercises. After each online 

part that students had to go through on their own, testing in an 

auditorium was necessarily carried out to assess the learning and 

discussion lectures and tests passed on the platform. As a result of 

the introduction, the academic performance of first-year students 

compared to the previous first year increased by 13%, the 

performance of second-year students increased by 17%. The 

number of received certificates of successful completion was 62% 

of all students who studied disciplines in blended format [6]. 

These results give an opportunity to argue that blended 

learning implementation in technical higher education can be a 

revolutionary way to combine best world practices and to keep 

students in the loop of the new changes in the world through up-to-

date online courses introduction to the educational process. Thus, 

we need to understand which blended learning techniques are better 

suited for the technical disciplines and how we can implement these 

techniques in Ukrainian educational process.  

 

3. The solution of the examined problem 
 

Blended learning involves the use of a popular teaching 

practices (lectures, classroom practical classes, seminars, 

workshops, etc.) in conjunction with a digital component - the use 

of information technology for automating the testing process, 

performing homework tasks, reviewing lecture material, etc. At the 

present stage, blended learning involves the transfer of the lecture 

material in its classical presentation of the information lecture in the 

online by creating a video library and placing it on the appropriate 

platform [1]. It allows to deepen the material, stimulates students 

for independent study and involves critical thinking, optimizes the 

teaching time. Part of the practical classes or their full cycle can 
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also be translated online and fully automated. The selection of a 

digital particle and process automation depends on the purpose and 

tasks and the teacher-developer and inclusion the level of 

preparation of students. 

As it was argued in previous studies, according to online 

learning studies for the average mass open online course the normal 

successful completion rate is about 7-8% [7]. This indicates a rather 

low students‟ motivation to complete the course, even though they 

have already registered for the course of their own choice or at the 

request of the management/lecturer, that is, from the beginning they 

had a certain intention, desire or purpose to learn. 

Obviously, the reasons for the motivation loss to attend 

courses can be directly related to the course‟s content (subjective 

teacher's dissatisfaction, dissatisfaction with the course materials, 

the level of complexity of tasks, etc.), the nature of the materials‟ 

presentation and the educational process structure, and personal 

changes of plans.  

There are no possibilities to influence the personal reasons for 

the motivation loss to study, since they depend on external 

circumstances. However, dealing with other barriers, especially of a 

technical and organizational nature would be feasible when using 

the individual approach to material submission, the time spent 

doing tasks, the reminders of various types, and encouragement to 

pass tests. Avoiding a personal component is possible only if the 

student's expectations of the course, the sphere of his interests, 

certain personal characteristics before the subscription to a course 

are determined [8]. The same problem is an uprising in blended 

learning process: the motivation lack can dramatically increase drop 

out from studies and students‟ failures. The proposed techniques 

analysis included motivational aspects and different motivational 

techniques was also used during field studies in implementation of 

blended learning introduction second stage in 2019.  

In modern blended learning practice, different models are 

used. The most popular for higher education institutions is a 

rotational model, a flex model, a la carte model and an enrich 

virtual model [9, 10]. 

In terms of rotational model, there are three types of 

interaction between the lecturer and the students [1, 9, 10]: 

1. Stations‟ rotation deals with different stations within one 

classroom to watch a video, conduct practical 

assignments, discuss proposed materials, create own 

product, etc. The stations and the order of their use are 

chosen by the lecturer according to the course tasks or 

together with the students to determine the type of work 

that will be most convenient for all participants in the 

educational process.  

2. The second option is rotation in laboratories provided that 

the subject is studied, which involves laboratory classes 

and the use of laboratory equipment. Students move in 

laboratories, both real and virtual. 

3. The third version is a popular model of “flipped classes” 

used in high-school education both in Europe (for 

example, in Finland) and in the United States. All the 

lecture material and preparation for the class are 

transmitted online, and in the classroom, the students 

perform practical tasks and disassemble they mastered at 

home or in another environment with access to the 

Internet.  

The Flex model is used within an open space that can be 

arranged so that up to 100 people are simultaneously trained in it. 

Each of them has access to all equipment hosted, can watch online 

video, can contact other students, and so on. In the use of such a 

model the lecturer turns completely into a mentor who explains 

incomprehensible moments, together with the student develops a 

“road map” for studying the discipline, and for each student, such a 

plan of training will be individual, and everyone needs an individual 

approach [1].  

The a la carte model implies the presence of a lecturer or a 

full-time online classroom program - lectures and practical, 

laboratory classes, if necessary, the student can go online 

completely, including checking his / her tasks using the online 

learning platform [10].  

Today's enrich virtual model is available only in the world's 

leading institutions of higher education, which began to introduce 

blended learning technologies in the mid-2000s. (MIT, Harvard, 

Yale, etc.) [10]. If this model is used, each of the courses available 

in a higher education institution has two options: online and offline. 

Students can choose courses to take in a classical format in class 

and maybe additionally or even as the main ones, to take courses 

that they pass online on the higher education institution platform.  

 

4. Results  
The realities of modern Ukrainian higher education for 

technical specialists do not allow to use all the proposed blended 

learning types. Thus, we argue that the most useful model for 

blended learning introduction for technical specialists is the rotation 

model. The study‟s results have shown that students get better 

results with blended learning [1, 6, 9] and the stations‟ rotation gets 

the highest demand from lecturers. The stations‟ rotation is best 

suited for IT specialists‟ training. During the same class, they can 

watch and discuss video lecturers, create programs or obtain 

practical skills to create them, make joint projects, share, etc. The 

rotation in laboratories creates space to obtain knowledge in natural 

science (chemistry, biology, physics, etc.) where the laboratory 

equipment in high demand. Thus, we plan to implement the pilot 

project for blended learning in natural science in the following 

years. The “flipped classes” is commonly used for students of the 

humanities. 

The Flex model is now not used in Ukrainian higher education 

for technical specialists, but we argue it can be in high demand for 

mechanical engineering, robotics, space engineering with big open 

space rooms to create and to share with partners. We proposed to 

make such open space in Ukrainian higher educational institutions 

as a future project.  

A la carte model can be introduced for theoretic knowledge 

obtaining. Among the examples, it is worthwhile students studying 

problematic issues that do not have a clear or consistent answer and 

require the student to analyze critically his own. After proper 

reflection and discussion in the audience, an exchange of views 

with other students and a teacher, one can reach a meaningful 

inference and determine the position on the controversial statement. 

The enrich virtual model was never used in higher educational 

institutions in Ukraine. The realities of modern Ukrainian education 

do not allow full use. With the development of educational 

technologies and the increase in the number of online courses and 

materials for blended learning, such a model can gain active use 

both in technical and humanitarian higher education in Ukraine. 

 

5. Conclusions  
The blended learning is in high demand among technical 

professionals all over the world but was implemented in Ukrainian 

educational process only in 2016 with the pilot project for IT 

specialists. The enriched blended learning techniques analysis 

revealed that this way to study and obtain knowledge can be and 

must be used to training technical specialist but only those who are 

studying IT but engineers of all kinds, chemists, biologists, 

electronic specialist, space specialists, etc.  

The study has shown that the most suited blended learning 

model for technical higher education is the rotation model, and the 

station rotation can be introduced into the educational process 

without further due. During the pilot implementation period at 

National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv 

Polytechnic Institute students of the same year and the same 

program took the same course in traditional and blended way. 

Those who took the course in blended got completion better results 

(up to 15% in different subject groups) than those who took it in a 

traditional format. 

Among the disadvantages it is worth noting: 

• dependence on technical equipment; 

• digital literacy problems; 

• lack of group work; 
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• the motivation for self-study and mastering of material. 

Digital literacy today is one of the components of not only 

successful learning, but also the implementation of yourself as a 

specialist in the future. We propose to introduce a self-passed 

course on digital literacy to overcome this difficulty, 

Lack of proper hardware is one of the most important 

problems in the blended learning implementation since it depends to 

a large extent on the availability of a permanent and stable 

connection to the Internet and the necessary equipment to access the 

network. In large cities, regional centers of Ukraine, the possibility 

of using technical equipment is almost always available, but in 

small towns and villages, it is not always possible to overcome 

technical problems.  

The lack of group lecture work can be overcome by further 

material‟s discussion during the problem-oriented lectures. 

However, the motivation for self-study still stays problematic. But 

individual ways to enhance motivation will improve the learning 

process quality and increase the overall success rate. Subsequent 

studies of various testing techniques for online course listeners will 

allow to identify key criteria for use, suggest ways to implement 

and automate the testing process, bypassing the individualization 

factors, as recent studies propose [8]. 

We propose to carry out large-scale experiment of blended 

learning implementation with massive open online courses created 

in Ukrainian by leading specialists in their fields and their 

implementation to the educational process to bring up-to-date 

knowledge, a chance to study regardless of financial state or an 

opportunity to enroll to the leading universities. 
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1. Introduction 
 

In the modern Ukrainian educational process in the higher 

education facilities, there is an uprising problem to implement 

cutting edge online-learning technologies to get Ukrainian 

education to the new level despite the lack of educational 

professionals, science professionals and restricted access to the 

world’s best learning practices. To overcome these obstacles 

Ukrainian largest open online courses platform Prometheus 

(founded in 2014) introduced blended learning technique into top-

rated universities’ the educational process. Since 2016 over 40 

universities in Ukraine have implemented worlds’ best online 

courses into their learning model. The first course that was 

implemented in blended format was the most popular Harvard’s 

University course “CS50 Introduction to Computer Science” by 

Prof. David J. Malan. 

Modern trends in the world’s educational process and the 

labor market dictate new requirements to the quality of personnel 

and require the latest technologies to be implemented to the 

educational process [1]. Thus “CS50 Introduction to Computer 

Science” implementation is bringing new knowledge and new 

learning techniques to the Ukrainian students, despite the financial, 

health lack or other factors that can restrict access to the worlds’ 

best education. 

“Computer Science 50 (CS50)” is Harvard University’s 

“introduction to the intellectual enterprises of computer science and 

the art of programming” for majors and non-majors alike, a one-

semester amalgam of courses generally known as CS1 and CS2 [2]. 

The course was introduced in Harvard in 1989 and taught by David 

J. Malan since 2007. In 2014 David J. Malan has introduced this 

course in the form of massive open online course shot in the 

auditorium with a live audience and installed at edx.org for free 

access. From 2015 to 2016 the course was translated, voiced over 

and placed on the Ukrainian massive open online courses’ platform 

Prometheus. Since 2016 this course is streamed from Harvard’s 

auditorium to the Yale University auditorium. The same year “CS50 

Introduction to Computer Science” was introduced in four 

Ukrainian top-rated universities during the blended learning pilot 

project (National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky 

Kyiv Polytechnic Institute”, Ukrainian Catholic University, Lviv 

Polytechnic National University, Ivan Franko National University 

of Lviv). 

In 2019 the latest version of the course was translated and 

adapted into Ukrainian by Prometheus platform for the further 

large-scale introduction in the educational process of Ukrainian 

higher educational facilities.  

2. Preconditions and means for resolving the 

problem 

 
Computer science in Ukraine is taught with a different 

methodology. Ukrainian universities have mostly fixed educational 

plans in which the percent of courses that students can choose by 

their own is very small. Because of that basic computer science in 

most universities is taught based on one specific programming 

language or technology, and further advanced courses usually 

introduce other languages and techniques of a higher level. This is 

different to the US approach, where students are faced with many 

different technologies in one basic course and then can choose 

which field they want to learn more deeply. Thus “CS50 

Introduction to Computer Science” into Ukrainian educational 

process gives more opportunities to Ukrainian students. 

The blended learning format is a formal education program in 

which a student learns at least in part through online delivery of 

content and instruction with some element of student control over 

time, place, path, and/or pace and at least in part at a supervised 

brick-and-mortar location away from home [1, 3, 4]. In Ukraine, we 

are at the beginning to introduce courses in the blended format, but 

after three years only the learning outcome shows that this format is 

better accepted by students [5] and gives an opportunity to include 

the best learning practices without financial or other additional 

efforts. 

 

3. The solution of the examined problem 
 

The first translation and adaptation for “CS50 Introduction to 

Computer Science” were released by Prometheus platform in 2016. 

The preparations, translations, editing, sound recording, and mixing 

were made by volunteers thus had some minor problems regarding 

content preparation. This project gave Prometheus an opportunity to 

launch a large-scale campaign to implement blended learning. The 

scientific team from all four universities regulary (once a week) 

have worked to create the way for different approaches to combine 

for course’s introduction into the curriculum in 2016/2017. The 

team proposed changes to the offline teaching workflow and to the 

supporting documentation. Due to the Ministry of Education and 

Science of Ukraine requirements, lecturers must produce the 

documentation package. There are no restrictions to use blended 

learning but till 2016 there were no official study cases to make it 

possible. 

In the latest course’s version that was firstly presented in 

Harvard and Yale during the autumn semester in 2018, David J. 

Malan made a lot of changes compared to the 2014 version. First of 
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all, the course has 10 weeks (in 2014 it was 12 weeks), Malan has 

introduced a new and very popular programming language Python, 

also he included lection on databases and have completely changed 

his approach to different major computer science paradigms 

explanation (for example, binary system, search types, web 

technologies and so on).  

Now the course’s curriculum is:  

Week 0. What is Computer Science? Binary. Algorithms. 

Scratch. 

Week 1. C. Command Lines. Data Types.  

Week 2. Compiling. Debagging. Memory and arrays. Strings. 

Encryption. Sorting. 

Week 3. Structs. Dynamic Memory Allocation. Pointers. 

Recursion.  

Week 4. Data Structures, Hash Tables. Linked Lists. Tries. 

Week 5. Networking. HTTP. HTML. CSS. Java Script. 

Week 6. Python.  

Week 7. Python. Flask.  

Week 8. Databases. SQL. 

Week 9. Relaxing Week. 

Week 10. Conclusions. [6] 

Thus, Prometheus has decided to replace the previous version 

with a new one and to attract new higher educational facilities to the 

blended learning implementation project. 

The online courses translation, adaptation, and voice-over took 

almost 5 months to create. The latest course’s version includes 18 

hours of main lectures, 15 hours of additional videos, 2 hours of 

walkthrough videos, 6 hours of seminars with the most prominent 

persons in programming, presentations, notes, problem sets and 

source code for all the problems described in class. 

Lecturers in Ukrainian higher education institutions had a 

different way to introduce proposed course into the educational 

process. Firstly, some of them took the course in whole and 

replaced with it their own courses on basic programming skills or 

introduction to computer science. This approach was useful for 

technical students who are not studying to obtain a degree in 

computer science or in any joint field. For example, such an 

implementation way was introduced for the first-year bachelor 

students at the Department of Electronics and at the Department of 

Manufacture Engineering at National Technical University of 

Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute” [5]. The results 

have shown that it was hard for first-year students to understand 

proposed lectures in full. Thus, lecturers have created stations at the 

auditorium to split students into several groups and to rotate course. 

Some students had to watch David Malan’s lectures again with a 

lecturer’s explanations due to the proposed material. Other students 

have successfully finished the lecture and have started working on 

the problem sets and additional course’s materials. Using this 

approach obtained certificates has become the final evaluation result 

at the end of the semester.  

Another approach was chosen for students who are aimed to 

obtain a degree in computer science. They have basic knowledge in 

programming, and they need not to pass all the courses materials. 

Lecturers had to choose among the course’s lectures and additional 

materials. After that they needed to complete their own teaching 

program to enlarge it. This approach gave an opportunity to the 

lecturer to create a new course with parts of “CS50 Introduction to 

Computer Science” and to include own tasks, tests, and examples. 

The obtained certificates in this implementation version became the 

part of the final evaluations result.   

In modern blended learning practice, lecturers use different 

models. The most popular for higher education institutions are a 

rotational model of various types, a flex model, a la carte model and 

an enriched virtual model [1, 4]. 

For proposed online course Ukrainian lecturers have used the 

rotational model with three interaction types between the lecturer 

and students. First, the rotational model at the stations, when 

students move from one part of the audience to another, from the 

station to the station with a change of activity [4]. For example, the 

first station provides video lectures viewing, at the second station 

we have practical use on the chosen equipment, the third station 

provides testing, etc. The stations and the order of their use are 

chosen by the lecturer according to the course tasks or the lecturer, 

together with the students, to determine the type of work that will 

be most convenient for all participants in the educational process. 

One of the successful practices in a rotational model at stations 

usage is to create own classroom based on the materials of the 

discipline and to further use such to consolidate the knowledge and 

repeat the material traversed. 

For “CS50 Introduction to Computer Science” the rotation 

model was used in different educational institutions, but all shared 

some ways to implement: the most common was viewing course’s 

additional materials or course’s main lectures in an auditorium to 

discuss proposed material. This way was used in all four 

universities during the pilot project and in 6 universities during the 

second stage. 

The students who have successfully completed the course on 

the platform, receive personalized certificates from Prometheus. 

The certificates are generated automatically upon successful 

completion of graded tasks (Problem Sets) of the course.  

The automatic grading system for the course is based upon 

Open edX xqueue_watcher – open source implementation of a 

polling XQueue client and grader [7, 8]. Custom developed grading 

module for xqueue_watcher has a modular structure of 22 Python 

classes, one for each graded problem in Problem Sets. It uses the 

underlying Docker-containerized check50 software – an open 

source tool, that enables black- and white-box testing of students’ 

code, developed by CS50 course team [9]. As long as several 

Problem Sets need two files to be checked simultaneously, the 

original Open edX’s Advanced problem XBlock was modified in 

such a way, that it can accept data from more than one input fields 

representing different files that are being passed to check50.  

Graded problems of the latest version of the course are: 

Week 1. Hello, Mario (less), Mario (more), Cash, Credit.  

Week 2. Caesar, Vigenère. 

Week 3. Whodunit, Resize (less), Resize (more), Recover.  

Week 4. Speller. 

Week 6. Hello (Python), Mario (less) (Python), Mario (more) 

(Python), Cash (Python) , Credit (Python), Caesar (Python), 

Vigenère (Python), Bleep.  

Week 7. Similarities.  

Week 8. Finance. 

This approach gives an opportunity to have a generation of 

reliable certificates for successful students, which is not relying on 

third-party services hosted elsewhere, that are likely to be changed 

or discontinued in some period. As a result, we can provide an 

objective grade for each student, on which lecturers who use the 

course in blended format can base their own grade.  

 

4. Results  

 
As it was mentioned in previous studies [1, 4, 10, 11, 12, 13], 

blended learning provides an opportunity to overcome the general 

lack of skilled staff in all areas of knowledge, especially in Ukraine. 

Specialists in Ukraine do not have free access to most of the world's 

scientific developments, but due to the openness of massive open 

online courses and the possibility of using lectures by leading 

specialists in the field via Prometheus platform in Ukrainian gives 

an opportunity to overcome the gap in knowledge and provide 

students with relevant and substantiated material which was fully 

implemented during “CS50 Introduction to Computer Science” 

introductory project. Students get access to the best starting a course 

on programming in the world and professors had an opportunity to 

change the traditional way to teach with up-to-day technologies and 

try USA approach in Ukraine.  

The online course’s “CS50 Introduction to Computer Science” 

first implementation in 2016 was an unprecedented and successful 

way to share knowledge in Ukraine which led to the large-scale 

blended learning implementation, further development of courses’ 

translation and implementation in higher education institutions. The 

second approach gave an opportunity to use separately or to 

combine both courses and have an opportunity to show how online 
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learning can grow and update through the years. In 2019 these gave 

Prometheus platform to relaunch blended learning implementation 

and to engage in this process over 20 universities in Ukraine.  

The study has shown, the students’ progress in the first version 

of “CS50 Introduction to Computer Science” in the first-year 

students in comparison with the previous first-year students 

increased by 13%, and the students' progress in the second-year 

students was 17%. The number of successful completion certificates 

of the online course on the platform was 62% of all students who 

listened to discipline in a blended format [5]. For the second 

version, we will obtain statistic at the end of the semester (in late 

June) but now we can argue based on students’ statistic both in an 

auditorium and at the Prometheus platform that these results will 

increase for at least 5-7%.  

  

5. Conclusions  
Massive open online course “CS50 Introduction to Computer 

Science” was successfully implemented into Ukrainian educational 

process during 2016-2019. In 2016 the first version of the course 

launched a large-scale blended learning implementation in Ukraine. 

Developed a grading system and modified Open edX modules 

can be used in further versions of the “CS50 Introduction to 

Computer Science” and other courses that need a specific approach 

for grading based on the execution of containerized students’ code.  

It is planned to carry out the updated version of the course in 

universities that have already launched it in blended format since 

2016 and to continue the implementation in other Ukrainian 

universities. Provided a technical basis, materials, Ukrainian 

translation of this course gives the opportunity to introduce it all 

over Ukraine (at least, at 12-14 national universities) and to create a 

way for further best world’s courses implementation. This will to 

give Ukrainian students access to the best educational approaches 

and techniques from all over the world. And will improve the 

process of getting an education in Ukraine, in general, considering 

one of the major educational problem in the country – professionals 

lack.  
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Abstract: Analogy-making is the most beautiful manifestation of the fundamental property of human’s thought. It shows how the incoming 

information maps to the already memorized old one, and they both change until fit consistently. What we see depends on what we already 

know and vice versa, what we know depends on what we have already seen. It is broadly accepted that ability to make deep analogies is one 

of the strongest predictors of the intelligence, the creativity, the ability to understand causal relationships. However, analogy-making, being 

one of the strongest instrument of human though, may have a dark side too. There are examples in the literature how wrong analogies may 

produce various fallacies of human thought. Widespread beliefs in world conspiracy, superstitions, etc. could be a product of wrong 

analogies. Different effects of the known phenomena of confirmation bias are also modeled by the sub-processes of analogy-making. This 

paper systematizes different types of fallacies and possibilities how those effects could be modeled within a cognitive architecture are 

discussed. 
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1. Introduction 

Analogy-making is the most beautiful manifestation of the 

fundamental property of human’s thought how the incoming 

information maps to the already memorized old one, and they both 

change until fit consistently [1, 2]. What we see depends on what 

we already know and vice versa, what we know depends on what 

we have already seen. Indeed, many researchers assume the sub-

processes of analogy-making as being at the core of human 

cognition [2, 3]. These sub-processes are used by various cognitive 

models of thinking, but also by models of understanding social 

interactions, judgment and decision making, even vision and 

emotions [4, 5, 6]. 

It is broadly accepted that ability to make deep analogies is one 

of the strongest predictors of the intelligence [7], the creativity [8, 9, 

1], the ability to understand causal relationships [10], learning of 

logical inferences [11]. The scientists make a lot of analogies during 

their work. Beautiful analogies had inspired some of the greatest 

scientific discoveries, as well some of the most famous artworks 

[12]. 

However, analogy-making, being one of the strongest 

instrument of human though, may have a dark side too. There are 

examples in the literature how wrong analogies may produce 

various fallacies of human thought [13]. Widespread beliefs in 

world conspiracy, superstitions could be a product of wrong 

analogies. Different effects of the known phenomena of 

confirmation bias are also modeled by the sub-processes of 

analogy-making [14]. 

The DUAL cognitive architecture [15, 16, 17] is a perfect 

instrument for modeling various phenomena based on analogy-

making. DUAL combines associative organization of the memory 

with powerful mechanisms for discovering and transferring 

complex relational structures. DUAL combines the advantages of 

the classical neural networks – high context sensitivity and fluid 

representation of the concepts and situations, with the potential of 

the symbolic modeling to manipulate structures. Within the DUAL 

cognitive architecture already had been modeled various cognitive 

phenomena: classical analogy-making [17], constructive vision [5], 

judgment on a scale, choice, and decision-making [18], constructive 

memory [19], concept formation [20], etc. 

In the sections bellow, different known from the literature 

fallacies of human thought are discusses and classifies. The 

possibility how they may emerge from the sub-processes of 

analogy-making is analyzed, as well how they could be modeled 

within the DUAL cognitive architecture. More specifically, the 

assumption is that some fallacies are a product of the associative, 

network-based  organization of the memory, whereas some others 

are result of a transfer of complex relational structures. 

2. Taxonomy of the common simple fallacies of 

the human thinking 
The fallacies usually are grouped into informal and formal (or 

logical) ones [21]. 

The informal fallacies could be caused by a wrong deductive 

conclusion, applied to a particular case in an inappropriate context. 

For example, if from the statement that humans are capable of 

seeing is inferred that the blind men are capable of seeing. Such 

type of fallacies deserves a special attention because of the 

prototypical hierarchical organization of human memory [see for 

example 22, 23]. The taxonomic of the human conceptual system 

includes a huge number of exceptions – for example, the birds can 

fly as a general rule, but many birds do not. Many of the cognitive 

models of the human memory assume a kind of hierarchical 

organization (at least for some concepts), in which the properties of 

the concepts are encoded at the highest possible level. For example, 

the penguins are birds, the birds are animals. The properties like 

lives, breathes, etc. usually are associated with the concept at the 

highest level (animal in the example); the property of flying is 

attached to the concept of bird. This organization allows economy 

of encoding, as well ability for deductive transfer of knowledge. 

Now, in order to encode the information about any exception, it 

should be attached to the more concrete concept. In the example, 

the information that the penguins do not fly should be associated 

directly to the concept of penguin. This organization of the human 

memory is very suitable for most of the task people perform – 

transfer of knowledge beyond the perceptions, deduction, etc. 

However, in some specific circumstances it may produce informal 

fallacies as well. The exceptional knowledge could be forgot, 

weekly activated or its manipulation could be obstructed for one or 

another reason. The DUAL cognitive architecture uses a classical 

taxonomical organization of the memory. In addition, the spreading 

activation mechanism is suitable for modeling all these effects of 

temporal or permanent inability to deal with a concrete piece of 

memory. 

A lot of the informal fallacies are related to a kind of shift of the 

main point. The well-known ad hominem fallacy (speaking against 

the man rather than to the issue) is in this group. The usage of 

various emotional arguments (inducing sympathy or unsympathy to 

the speaker) also is similar kind of fallacy. We argue analogy-

making is probably the main mechanism for producing these type of 

fallacies. People can transfer the relational structure of that wrong 

argumentation from one domain to another very easy. Here, the 

second of the main characteristics of the DUAL architecture plays a 
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role. DUAL is equipped with powerful mechanisms for transfer of 

complex relational structures from one domain to another. 

Very interesting structure can be observed in the so-called 

circular fallacies. Example of that is: “Wellington is in New 

Zealand. Therefore, Wellington is in New Zealand” [24]. These 

type of reasoning is broadly used from people, even from the 

scientists. [25] point that "using the scientific method to judge the 

scientific method is circular reasoning". Actually, often it is very 

hard to distinguish the circular thought from the non-circular one. 

The common structure of this fallacy is that a sequence of 

statements p1, p2, …, pn is used as a sequence of premises and 

conclusions (p1 is used for inferring p2, p2 is used for inferring p3,…) 

but finally pn is used as a premise for inferring p1. This is just a 

relational structure of arguments. Once learned, it could be applied 

in various domains and contexts. The result is a set of seeming 

superficially different fallacies but their deep relational structure is 

the same and probably the main mechanism of their producing is 

analogy-making and more specifically, the mechanisms for transfer 

of relational structures. In addition, the definitions of the words are 

most of the time circular too. As most of the thinking is performed 

with words, probably the circular thought is even much more 

widespread then we may expect. 

One of the characteristics of the human cognitive system is the 

ambiguity between concepts and words. We often use one and the 

same word for pointing different entities and vice versa, the 

languages are full of synonyms depicting one and the same things 

with different words. This may produce various verbal informal 

fallacies. One well-known example is the pseudo syllogism: 

“Nothing is better than the eternal happiness. Ham sandwich is 

better than nothing. Thus follows that ham sandwich is better than 

the eternal happiness” [26]. Actually, the vagueness of the human 

concepts and the misalignments between words and concepts are 

good things. They lay at the basis of our flexible usage of language. 

They allow metaphor creation, conceptual combination [27]. 

Probably they are basic elements of creative thinking and various 

aspects of the intelligence. However, at the same time, the 

mechanisms for analogy-making may work independently of the 

data and may detect similarities on the basis of common words even 

where there are not such similarities at the conceptual level. The 

problem with the example above, about the eternal happiness, is 

obvious – the word nothing is used with two completely different 

meanings. 

Finally, the formal fallacies violate the formal logic of the 

inferences, most often of the syllogistic inferences. For example, “If 

George is a man of good faith, he can be entrusted with this office; 

but George is not a man of good faith; therefore, George cannot be 

entrusted with this office” or “If Amos was a prophet, then he had a 

social conscience; he had a social conscience; hence, Amos was a 

prophet” [21]. This type of fallacies again depends on the structure 

of the inference, not on its meaning. As usual when we face a 

relational structure, the mechanisms of analogy-making offer an 

excellent explanation of the cause and process of the fallacy 

creation. Once formed, the wrong logical structure could be easily 

transferred in various domains. 

3. More complex human fallacies 
In the previous section, the most popular simple fallacies of 

human thinking were systematized. A brief possible explanation of 

how the sub-processes of analogy-making may produce them, was 

proposed. Summarizing, some of the fallacies emerge from the 

mechanism of transfer of relational structures. Some other – from 

the associative organization of human conceptual system, with a lot 

of exceptional conceptual properties, as well with a lot of 

misalignment between concepts and words. All these mechanisms 

are modeled in the cognitive architecture DUAL [15, 16, 17] for 

simulating various positive aspects of analogy-making. However, 

some aspects of the “dark side” of analogy-making were also 

simulated by DUAL. [14] simulated successfully various aspects of 

the so-called confirmation bias. More precisely, human tend to 

retrieve, to search, and to interpret information in a biased way, 

trying to verify but not to falsify their current hypotheses. In a series 

of four simulations, it was shown how the mechanisms of spreading 

activation and transfer of relational structures may underlie the 

effects of confirmation bias, known from the literature [28, 29, 30]. 

The effects of confirmation bias are more dangerous than the 

fallacies from the previous section. Confirmation bias may lay in 

wrong decisions in various domains. [31] explores the so-called 

filter bubbles in social media. The editors often use such filter 

bubbles showing to the auditory news and points of view that 

people are more likely to agree with, censuring opposite views. 

[32], as well [33] proved experimentally than judgers become more 

extreme in their verdicts when more people support those extreme 

views. 

In the medicine and psychology, the therapists often evaluate 

the improvement of their patients in a biased way, misguided by the 

confirmation bias [34]. Dangerous practices from the alternative 

medicine emerge also from the confirmation bias [35, 36]. 

Finally, confirmation bias is one of the factors implying 

paranormal beliefs [37]. The same author argues that the 

phenomena of the so-called numerological pyramidology probably 

is based on the same mechanisms.  

4. Conclusion 

One of the general direction in cognitive science is to search for 

the basic mental differences between humans and the other animals. 

Many researchers test different hypotheses of what the fundamental 

difference could be – the language, or the ability to use and produce 

tools, the socialization…  

[38] assumes that the interaction between the processes of 

language acquisition and relational thinking is the fundamental, 

innate difference between humans and apes, and all other 

differences are later consequences. Nowadays the hypotheses that 

analogy-making, and particular, relational reasoning is the most 

important mental capability of humans, is shared many researchers. 

Analogy-making is related with creativity, intelligence, 

understanding of causality, etc. 

However, few researchers only try to connect this capability, 

typical for the humans only, to some less pleasant mental 

differences between the humans and the animals. If analogy-making 

is so basic and fundamental for humans, it probably is the building 

block for fallacies in thinking, beliefs in world conspiracy, 

superstitions, etc. 

This paper summarizes some of the well-known fallacies in 

thinking, and groups them accordingly to the cognitive mechanisms 

that may produce them. It is hypothesized that there are two 

mechanisms, basic for the process of analogy-making, that may 

produce all of these fallacies, either severally or combined. The first 

mechanism is the associative organization of the memory; the 

second one is the ability to compare relational structures. Both 

mechanisms are evolutionary developed and are very useful. 

However, in a certain context, they may produce also a lot of 

mistakes and problems. 
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Both mechanism are modeled in the cognitive architecture 

DUAL, which makes this model very convenient for modeling 

various fallacies of human thought. 

This line of research may have a lot of applications in 

education, but also in politics, journalism, even in law. 
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1. Увод 

Човекът непрекъснато търси баланс между ресурси и 

блага, приходи – разходи, човешки фактор и автоматизация, 

проекти и процеси, статукво и иновации, т.е. световно 

икономическо развитие.  Управлението на икономическите 

процеси всъщност е управление на хора. 

Понятието за личност притежава в по-висока степен  

социални и психологически отколкото биологически 

изменения. Нещо повече акцентът  на себеактуализацията е 

вътрешен за личността мотив за нейното поведение. 

2. Резултати и дискусия 

Една от теориите на които и лично аз съм привърженик 

е теорията за потребностите на Ебрахим Маслоу. Според 

него като мотиватори /мотиви/ действат само 

неудовлетворените потребности, а потребностите от по-

високо ниво могат да се превърнат в мотиви само ако са 

задоволени онези от по-нисък порядък. 

В този ред на мисли за да се постигне удовлетвореност 

на потребността независимо от нейното ниво човек трябва да 

излезе от удобство. Трябва да се наруши зоната на комфорт, 

да се излезе от нея, да се дисбалансира. Тогава се започва да 

се търси начин за задоволяване на потребността, а не когато 

индивидът е в покой. Намираш себе си когато реинтегрираш. 

Mотивацията е съвкупност от сили, каращи човека да 

постъпва по-точно определен начин. Мотивацията 

обикновено произтича от някаква потребност, която не е 

удовлетворена. Това състояние продължава, докато се търсят 

средства за задоволяване на потребностите, т.е. докато се 

набележат цели, чието постигане ще доведе до 

удовлетворяване. След това се предприемат опити за 

реализация на целите. Ако опитите са успешни, състоянието 

на неудовлетвореност се притъпява и потребността престава 

да бъде мотиватор, както е показано на Фиг.1 и Фиг.2. 

 

 

Фиг. 1 

 

Фиг. 2 

Естествено има несъответствие между това, което 

хората припознават като свои потребности и действащите 

потребности, които ги ръководят и които не се осъзнават. В 

съвременното ни общество „официално осъзнати” отнасящи 

се труда потребности са свързани с осигуряване преди 

всичко на нормално физическо съществуване на човека и 

неговото семейство. Тази потребност е разбирана обаче като 

a priori и всъщност не е основна действаща сила при 

мотивацията на човешкото поведение, което контролира и 

насочва нашите действия. Основни за личността са т.нар. 

неосъзнати потребности, които пряко мотивират човешкото 

поведение. Мотивацията, свързана с работата, се определя от 

личностния смисъл, който всеки влага в труда. 

Според психоаналитиците задоволяването на 

естествените биологични нагони води към удовлетворение.  

Бихевиористите пък описват колко е важно да се отговори на 

физиологичните нужда като храна, сън, секс и т.н. 

Стремейки се да бъдем личности удовлетворени от 

живота и да се превърнем в лидери, на работното място и у 

дома, на които хората да се възхищават пропускаме да 

задоволим потребностите си от битов характер. Много често 

ги  подценяваме и искаме да бъдем преуспели управленци. 

Но да бъдеш лидер по природа и да бъдеш лидер според 

ръководния пост, който заемаш на работното място са две 

коренно различни неща т.е. формално и неформално 

лидерство.  

Лидерството е способност да се влияе върху 

поведението на други хора за да се постигне определена цел 

или лидерството е изкуството да убеждаваш, привличаш и 

водиш хората. Човек може да е лидер без да е на ръководен 

пост, това е неформално лидерство, а формално е, когато 

човекът е назначен на ръководен пост в организацията. 

Има три популярни управленчески стила на 

лидерство според Курт Левин, /показани на Фиг.3/: 
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Автократичният стил (авторитарен) – пълен контрол върху 

процеси и събития; 

Демократичният стил – съвместното управление на 

мениджъра с подчинените; 

Либералният стил – минимална намеса от страна на 

мениджърите; 

Всичко казано до тук показва не само 

многоаспектността на проблематиката,но и нейната 

актуалност. В съвременния информационен и икономически 

конкурентен свят удовлетвореността на хората от работата и 

дейността, която извършват в своята професионална 

реализация е от съществено значение. Когато човек е 

принуден да действа различно от начина, по който макар и 

неосъзнато се стреми, той се чувства дискомфортно със себе 

си и често и с околните. Затова може да се обобщи, че 

потребностите не са безструктурни единици, а образуват 
йерархия, в която определени потребности определят 

другите като съотносителни потребности, необходими за 

осъществяването на първите. 

 

Фиг. 3 

3. Заключение 

Мотивацията в областта на професионалната 

квалификация и преквалификация на работна сила 

трябва да бъде насочена най-вече към инвестирането в 

хората, в придобиването на нови знания и умения, в 

утвърждаването на практиката за учене през целия 

живот с цел удовлетвореност в лична и професионална 

реализация през целия активен живот, гарантиране на 

пълноценно участие в обществото на всеки един от 

служителите и правото на достоен труд, постигането на 

по-високо качество на работната сила, гарантирането на 

достъп до качествено обучение и заплащане за всички. 

Социалната защита трябва да стане по-устойчива и 

активна, да бъде осигурено равенство на възможностите, 

да се мотивира развитието на сектора на социалната 

икономика, и като резултат от всички целенасочени 

действия да се постигне икономическо и социално 

сближаване.  
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Abstract: Известно е, че всяка дейност, насочена към удовлетворяване на обществени или частни потребности, се нуждае от 

субекти, които да я извършват. Не е случаен фактът, че от дълбока древност до днес в архитектурата и строителството са 

съхранени имената на ярки фигури с творчески принос в осъществяването на мащабни сгради и комплекси, като: Имхотеп 

(Пирамидата на Джосер - 2750 г.пр.н.е.); Иктик, Каликрат и Фидий (Партенонът – около 447 г.пр.н.е.); Исидор и Антимий 

(църквата „Света София“ – 537 г.) и др. Реализациите на подобни здания и структури – обаче, не са възможни без прякото и 

активно участие на субектите на властта. Те могат да бъдат отделни овластени личности – царе, крале, министри, църковни 

водачи и пр.; институции или организации. Този принцип е валиден до ден днешен.  

Авторите на доклада изследват европейски материал от XIX и първата половина на XX век. Проследява се един непроучен 

аспект на темата за лидерството в (съвременната) архитектура. Засяга се проблематика относно дейността на пряко 

свързаните с институции и субекти на властта архитекти.   

Търсим отговорите на следните въпроси: 

1. Как значимите архитекти от периода са пряко свързани с институциите, регулиращи строителството? 

2. По какъв начин симбиозата с властта влияе на професионалната им реализация? 

3. Могат ли някои от авторите в извадката ни да бъдат оценени като визионери? 

Текстът използва методика и понятия с интердисциплинарна насоченост: история и теория на изкуството и 

архитектурата; социология, социална психология.. 

Keywords: архитектура на Европа, XIX - първата половина на XX век, държавни и общински организации, архитекти-лидери, 

творчески принос. 

1. Увод 

В доклада се анализира архитектурата в Европа от XIX и от 

първата половина на XX век. Разглеждат се предимно 

представителни сгради с обществени функции. (Причината е, 

че те са добре документирани, а изследванията им са широко 

застъпени в архитектурната история до днес.) Проследява се 

един непроучен аспект на темата за лидерството в 

(съвременната) архитектура. (Под лидерство тук разбираме 

проявите на водач, който увлича, ръководи, но и организира и 

контролира дейностите свързани с реализацията на една 

сграда.)  

Примерите са свързани с практиката на онези архитекти, 

които са работили или работят за държавните и общински 

институции. Взаимодействието „власт – архитектурно 

творчество― е сложно и многостранно. Особено важна е 

позицията на главния архитект, която навлиза през XIX век. 

Той отговаря или за елементите, определящи облика на дадено 

селище, или за строителните практики на една институция. 

Имаме предвид най-често главният архитект към общинската 

администрация, но аналогичен е случаят с неговият колега - 

ръководител на проектантите на: ЖП компаниите, военните 

министрества, болничните заведения, култовите сгради и др. 

Провеждайки избран режим на контакти, разрешения и забрани 

в поверените им организации, такива архитекти пряко и 

активно влияят върху изгражданата архитектурна среда. Факт е 

и, че обвързаните с институциите архитекти служебно имат и 

свободен достъп до представителите на властта - държавници, 

обществени фигури и инвеститори. Нашата хипотеза гласи, че 

така те получават възможност за по-мащабно и разностранно 

разгръщане на собствения си творчески потенциал. 

Същевременно, за да отговарят на позициите си, всички те 

трябва да са и много работоспособни, енергични, амбициозни, 

комуникативни, с добри управленски и организаторски умения. 

Трябва да притежават динамичен стереотип и висока степен на 

адаптивност към измененията в обществените изисквания. 

 

2. Предпоставки и начини за разрешаване на 

проблема 

За да проверим хипотезата си и с оглед на ограничените 

рамки на жанра „доклад―, систематизирахме информацията за 

подбрани архитектурни фигури в матричната таблица по-долу. 

Критерии за включването им в извадката ни бяха: 

• Да бъдат овластени нормативно; 

• Да притежават значим авторски принос в 

архитектурата и строителството; 

• Да има достъпна информация за тяхната кариера и 

творчество; 

• Да са представители на различни европейски страни и 

региони. 

Разбира се, необходимо е да се отчете условността на 

избраните в таблицата категории. Държавното устройство и 

политическата традиция в разглежданите страни е различно, 

различни са и правата и задълженията на овластените фигури, 

както и степента на тяхното традиционно присъствие в 

обществения живот. Не съвпадат и формите и дейностите на 

архитектите. Един пример е фамилията архитекти Балян, 

работили в Истанбул на придворни длъжности в продължение 

на пет поколения, в периода XVIII- XIX век [1]. Те са съ-автори 

на редица джамии, църкви и др. здания. Сред най-големите им 

достижения са дворците Долмабахче (Гарабед и Никогош 

Балян, 1845-1856) и Бейлербей (Агоп и Саркис Балян, 1861-

1865). Но наследствеността при професионалната реализация 

на тази фамилия, както и административната специфика на 

Османската империя (немодернизирана в периода), мотивират 

разглеждането им в контекста на друго изследване. 

От друга страна, някои главни архитекти, като Жорж Осман  

(1809-1891, Париж) и Илдефонс Серда (1815-1876, Барселона) 

[1] се занимават само с градоустройство. Въпреки значимостта 

на тези имена в историята на направлението им, тук не 

включваме тяхната продукция. Друго изключение от 

възприетата в таблицата схема е дейността на известния, 

обучен като архитект, Виоле льо Дюк (1814-1879) [1]. От 1853 
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г. до смъртта си, той заема длъжността „генерален инспектор 

на църковните постройки във Франция―, но работи предимно 

като реставратор и теоретик. Личността на Льо Корбюзие [1] е 

друг пример за обществено значима фигура, която не заема 

властови позиции (въпреки че има множество значими 

архитектурни реализации, и е съ-организатор на CIAM, автор 

на „Атинската харта―). 

3. Решение на проучения проблем; 

Таблица на автори, позиции, творби и стилове:  

N: Име, години 
на раждане и 

смърт, родно 
място. 

Стилове, 

характеризи
-ращи 

творчество

то им като 

цяло 

Място на реализация 
(територия). 

Заемана обществена 
позиция, време на 

назначението.  

Избрани известни и 
значими творби  

преди  

и след  

заемане на длъжност; 

години на възлагане и 
изграждане. 

1 Майкъл 

Полак. 

Mihály 
Pollack 

(1773-1855). 

Роден в 
Виена, 

Австро-

Унгария [2]. 

Нео-барок  и 

нео-класика 

Работил в Будапеща. 

От 1808 г. има 

водеща позиция в 
Комисията за 

благоустройство на 

Будапеща. 

Дворец Шандор, 

Будапеща, 1803-1806г. 

Военна академия 
Лудовика, 1828–1836г. 

Национален музей на 

Унгария, 1837-1846г. 

 

2 Кристиян 
Хайнрих 

Грош 

Christian 
Heinrich 

Grosch  

(1801-1865) 
Роден в 

Копенхаген, 

Дания, [3]. 

Класицизъм, 

ампир, нео-

романика  

Работил в Норвегия, 
Осло,  

Първи главен 

архитект на Осло от 
1828 г.  

От 1833 г. е назначен 

за  държавен 
консултант на 

кралските сгради 

Борса в Осло, 1823- 
1828 г. 

Обсерватория в Осло 

1831-1833 г.  

Църквата "Имману" в 

Халден – 1833 г. 

Университет в Осло, 
1838-1854г. 

 

3 Карл 

Фридрих 

Шинкел  

(1781-1841) 

Роден в 

Нойрупин 
Брандербург, 

Прусия [1,4].  

Класицизъм 
нео-готика, 

нео-

ренесанс, 
еклектика и 

др. 

Работил в Берлин, 

Прусия, Русия, 

Гърция. 

От 1815 г. кралски 

архитект 

От 1830 г. оглавява 
Пруската служба за 

обществени строежи. 

Концертна зала, 

Берлин, 1819–1821 г. 

Старият музей 1823–
1830 г. 

Фридрих-свердерска 

църква 1824–1831 г. 

Църква „Св. Николай― 

в Потсдам 1830 г. 

Параклис „Александър 
Невски―, Петерхоф, 

Русия 1831 г. 

Замък Щолценфелс 
1835 г. 

4 Антонио 

Кораци 

Antonio 
Corazzi 

(1792-1877) 

Роден в 
Ливорно, 

Италия [5]. 

Класицизъм, 

От 1819 г. до 1847 г. 

работи във Варшава, 

Полша по покана на 
Станислав Сташич.  

От 1847-1877  г. се 

връша и работи в 
Италия  

 

Дворец на Сташич, 

Варшава, 1820-1823г.  

Министерство на  
финасите, във 

Варшава, 1823-1825 г. 

Сграда на Полската 
Банка и Варшавската 

борса, 1825 г. 

Големият театър във 

ампир. Варшава, завършен 
през 1833 г. 

5 Майкъл 

Готлиб 

Биндсбьол 

Michael 

Gottlieb 

Bindesbøll 

(1800-1856) 

Роден в 

Дания, [1].  

Нео-

ренесанс, 
Нео-готика 

Работил в 

Копенхаген, Дания.  

От 1847 г. е Кралски 
строителен 

инспектор в 

Холщайн.  

От 1853 г. е  

преподавател 

Музеят на Торвалдсон 

в Копенхаген, 1838–

1848 г. 

Кралска ветеринарна и 

селскостопанска 

академия, 1856 -1858г. 

6 Шарл 

Гарние  

Jean-Louis 

Charles 

Garnier 

(1825-1898). 
Роден в 

Париж, [1,4]. 

Еклектика, 
нео-барок и 

нео-

ренесанс. 

Работил във 

Франция, Париж; 

Монако; Италия.  

В 1854 г. е назначен 

за под-инспектор на 

реставрацията на 
кулата Сен-Жак в 

Париж;  

В 1860 г. става 
градски архитект на 

два парижки окръга 

Операта в Париж 1861-

1875 г.  

Морската Панорама в 

Париж, 1880-1882 г. 

Казино-концертна зала 

в Монако, 1876 г.  

Обсерватория в Ница 

1881-1888 г. 

Църква в Терасанта, 
Бодигера, Италия 1879-

1898 г. 

7 Петрус 

Кайперс 

Petrus 
Josephus 

Hubertus 

Cuypers 

(1827-1921) 

Роден в 

Рормонд, 
Холандия 

[1,6]. 

Нео-готика, 
нео-

романика и 

др. 

Работил в Холандия.  

От 1851 г.  главен 

архитект на Рормонд 

Живее в Амстердам 

от 1865 г.  

От 1870 г. до 1877г. е 
назначен за Майстор 

на купола в Майнц и 

съветник на 
архиепископа в 

областта на 

архитектурата. 

Награди: Кралски 

медал (1897) 

Църквата „Св. 

Катарин―  в Айндховен  

1859-1867 г. 

Музеят „Rijksmuseum―, 

1875-1881 г.  

Централна гара на 
Амстердам 1881-1889 

г. 

Реставрация на 
църквата „Св. Сервас―, 

в Маастрихт. 1860-

1892 г. 

Замъкът Хаар, Castle de 

Haar 1892–1907 г. 

8 Ернст Цилер 

Ernst Ziller  

(1837-1923) 
Роден в 

Саксония, 

Германия, [1, 
7]. 

Нео-гръцки 

стил, нео-
класика, нео-

ренесанс, 

нео-
византика. 

Работил в Австрия, 

Виена,  

След 1860 г. с малко 
прекъсвания работи в 

предимно в Гърция, 

Атина и др.   

Професор в 

Атинския технически 

университет от 1872 
г. 

Лятната резиденция 

на крал Джордж в 

Татой, 1870 г. 

Сградата на общината 

в Ермополис, Сира, 

1876 г. 

Резиденция на Хенри 

Шлиман (Iliou 

Melathron), днес 
Нумизматичен музей, 

1878-1880 г. 

Домът на Павло Мела 
(Сега Поща) 1884 г. 

Кралският (сега 

Национален) театър, 
завършен 1900 г. 

9 Александру 

Ораску  

Alexandru 
Hristea 

Orăscu  

(1817 –1894) 

Роден в 

Букурещ,  
Румъния [8]. 

Работил в Румъния, 

Букурещ и др.  

Заместник главен 
архитект на Букурещ 

1840-1848 г. 

От 1876 г. министър 
на културата. 

Ректор на 
Букурещкия 

Градоустройствени 

проекти. 

Букурешки 
университет,  1857- 

1869 г., в колектив. 

Хотел „Булевард―, в 
Букурещ, 1867-1874 г. 

Балетна гимназия в 
Плоещ, 1866-1865 г. 
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Нео-
ренесанс, 

нео-гръцки 

стил. 

университет 1885-
1892 г.  

Първият президент 

на Румънския съюз 
на архитектите 1891-

1894 г. 

Преконцепиране и 
завършване на 

Катедралата на 

Метрополията в Ясу  

1886 г. 

 

10 Вацлав 

Колар  

(1841-1900) 

Роден в 

Башице, 
Бохемия, 

Австро-
Унгария 

(Чехия) [9, 

10]. 

Нео-

ренесанс, 

нео-барок 

Работил в Румъния 

Букурещ, България, 
София  

Работи в строителния 

отдел на градската 
управа на Букурещ 

1877-1878 г.  

Първи главен 

архитект на София 

1878-1879 г. 

Градоустройствени 

проекти 

Паметник-обелиск на 

Васил Левски, София 

1878 г. 

Министерство на 

войната, София 1885 г. 

Военна академия 

„Георги Раковски―, 

София, 1888 – 1894 г. 

Централен военен 

клуб, 1895 – 1897 г. 

Хотел „България―, 
1880 – 1890 г.  

Царски дворец, 1893/4 

– 1896 г. 

Централна гара, 1888 – 

1974 г. 

11 Фридрих 

Грюнангер  

(1856-1929)  

Роден в 

Шесбург,  
Австро-

Унгария, [9, 

10, 11].  

Еклектика, 

нео-

ренесанс, 
нео-

византика, 

ориентали-
зъм и др. 

Работил в България, 

София, Русе, Разград, 
Варна;  Австро-

Унгария – в Залцбург 

и др.  

Работи в България от 

1879 г., като градски 

архитект на Разград 

и  служител на 

Дирекция на 

обществените сгради 
към МВР на 

България. 

В периода 1884-1908 
г. работи архитект 

при интендантството 
на Княжевския 

дворец в София. 

Разград – Мавзолей на 

руските воини 1879 – 
1880 г. 

Русе – Окръжно 

управление в Русе, 
днес Регионален 

исторически музей 

1879 – 1882 г.  

София – втора част от 

реконструкцията на 

Княжеския дворец 
1893-1894 г.  

София – къщата на 

адвоката Хараламби 
Сърмаджиев, 1903 г. 

София – Духовната 
академия, (Богословски 

факултет на СУ) 1904-

1908 г. 

София – Синагогата 

1904-1909 г.  

София – къша на 

Димитър Яблански, 

1906-1907 г. 

12 Петко 

Момчилов 

(1864 – 1923) 

Роден в 

Горна 
Оряховица. 

България, [9, 

12] 

Еклектика, 

нео-

ренесанс, 
нео-класи-

цизъм, нео-

византика,  

Работил в България, 

София и др.  

Между 1892 и 1905г. 

работи в Министерство 

на архитектурата и 
обществените сгради и в 

в МОСПБ. 

Девическа гимназия 

във Варна 1892-1908 г. 

Мъжка гимназия в 

Русе, 1893 г. 

Сливенски минерални 
бани,  1894-1897 г. 

Централен Софийски 

затвор, 1911 г.  

Синодалната палата, 

София, 1908 г. 

(Съвместно с арх. 
Йордан Миланов) 

13 Йордан 

Миланов 

 (1867- 1932) 

Работил в София 

България, като 

помощник на Главен 
архитект.  

Александровска 

болница 1884-1885 г. 

(съвместно с Петко 
Момчилов) 

Роден в 
Елена, 

България [9, 

12].  

Еклектика, 

нео-

византика, 
нео-барок и 

др. 

В периода 1892-1921 
г. е началник на 

архитектурното 

отделение, Главен 

инспектор при 

МОСПБ.  

Пощенската Палата 
София, 1893 г. 

Преустройство на 

джамията Коджа 
дервиш Мехмед паша в 

днешната църква Свети 

Седмочисленици, 1901 
г., (съвместно с Петко 

Момчилов) 

След 1920 г. адаптира 
проектите на Жан 

Бреасон за СУ 

„Климент Охридски― 

14 Кирил/ Киро 

Маричков 

(1875-1922) 
Роден в 

Калофер, 

България [9, 

12].  

Еклектика, 

Ар Нуво и др. 

България, София и 

др.  

От 1908 г. до 1911 г. 
година е помощник-

кмет на София 

Трета мъжка 

гимназия, София, 1907 

г. (съвместно с Г. 
Фингов)  

Хотел „Империал― с 

бар-вариете, София – 

завършен през 1920 г. 

Доходното здание на 

Янко Бакърджиев, 
София, 1922 г. 

ЖП гара Варна 1924 г. 

(съвместно с Н. 
Костов) 

ЖП гара Бургас, 1925 

г. (съвместно с Н. 
Костов) 

15 Йозеф 

Хоффман  

Josef 
Hoffmann 

(1870-1956) 

Роден в 
Австро-

Унгария 

[1, 4]. 

Еклектика, 

модернизъм, 
функциона-

лизъм 

Работил в Австро-

Унгария и Белгия. 

От 1899 г. преподава 
във Виенската школа 

за приложни 

изкуства. 

От 1920 г. — главен 

архитект на Виена,  

Санаториум 

Пуркерсдорф, Виена, 

1904 г. 

Двореца Стокле в 

Брюксел, 1905 -1911 г. 

Резиденция Аст във 
Виена, 1909–1911 г. 

Жилищен комплекс 

―Klose-Hof‖ в Доблиг, 
1923-1925 г. 

Австрийски павилион 
за Венецианското 

биенале, 1934 г. 

16 Лев Влади-

мирович 
Ру́днев 

(1885-1956).  

Роден в 

Новгород, 

Русия [13]. 

Еклектика – 
ала боз-ар, 

Ар Деко, 

Работил в Русия, 

Полша. 

От 1918 г. преподава 

в Художствената 

академия. 

От 1924 г. ръководи  

архитектурната  

организация 
«Ленпроект».  

От 1934 г. ръководи 

–ателие в НКО 
СССР. 

В периода 1922—

1948 г. преподава в 
ЛВХТИ, ЛИЖСА 

В периода 1948—

1952 г. преподава в 
МАРХИ. 

Лауреат на 

Сталинска премии I 
степен. 

Военна академия 

(РККА им. Фрунзе) на 
Девиче поле 1938 г., 

(съвместно с В. Мунц) 

Народен комисариат на 

отбраната. 1939-1951 г. 

Адмиралтейството — 

Министерство на 
Военно-морския флот 

1945; г. 

Московски държавен 
университет, главна 

сграда, 1949-1953 г. (в 

съавторство) 

Дом на 

Азербайджанското 

Правителство, 1952 г., 
(в съавторство) 

Дворец на културата и 

науката, Варшава 1952-

1955 г. 

17 Иля Голосов 

(1883-1945) 
Роден в 

Москва, 

Работил в Русия, 

Москва  

В периода 1919-1945 

Градоустройствени 

проекти 

Дворец на Труда, 

 

ENGINEERING. TECHOLOGIES. EDUCATION. SECURITY. 2019

205



Русия [13]. 

Нео-класика, 

конструкти-

визъм,   

Ар Деко 

г. преподавател вкл. 
във Вхутемас- 

Вхутеин, МАРХИ 

От 1930 г. е 
ръководител  на 

архитектурно-

проектно ателие №4 
в Моспроект. 

Москва 1922 г.  

Дом на колектива, 

Иваново, 1930 г.  

Дом на работниците от  
военно-инженерната 

Академия, Москва. 

1934 г. 

18 Сергей 

Егорович 

Чернишов 
(1881-1963) 

Роден в 
Москва, 

Русия [14]. 

Еклектика, 
нео-класика, 

конструкти-

визъм,  

Ар Деко. 

Работил в Русия, 

Москва.  

Преподавател, вкл. 
във Вхутемас- 

Вхутеин (1918-1930), 
МАРХИ (1931-1950) 

В периода 1934-1941 

г. е главен архитект 
на Москва. 

Лауреат на мн. 

награди 

Институт „Ленин― на 

площад Тверски, 1926-

1927 г. 

Градоустройство-автор 

на Генералния план за 
реконструкция на 

Москва -1935 г. 

Главното здание на 
МГУ, 1953 г. (в 

съавторство)    

2

19 

Дмитрий 

Чечулин 

(1901-1981). 
Роден в 

Чернигов,  

Русия [14]. 

Нео-класика, 

конструкти-

визъм,       Ар 
Деко 

Работил в Русия, 

Москва.   

В периода 1940-1945 
г. е на длъжност 

началник на 

проектирането в 
Москва. От 1945 до 

1949 г. е главен 

архитект на Москва. 

Лауреат на три 

Сталински премии и 

мн.др. 

Павильон № 59, 

ВДНХА, 1939 г. 

Хотел «Пекин», 1954 г. 

Павильон «Украйна», 

ВДНХА, 1958 г.  

Сграда на бул. 
„Котельнической 

набережной―, 1938-

1940 г. 

Концертна зала „П. И. 

Чайковски―, 1940 г. 

4. Резултати и дискусия; 

Далеч не всички значими архитекти от изследвания период 

са пряко свързани с институциите, регулиращи строителството. 

Те могат да проявяват своите лидерски качества в други форми 

и направления (частни бюра, теоретични разработки, 

академична, преподавателска или строителна дейност и др.) 

Институционалните и административни форми, чрез които 

разглежданите архитекти от нас се изявяват, също са много и 

разнообразни. Отделни автори имат държавни (министерски 

или придворни) позиции и/или са водещи в професионалните 

обединения и общности. Те зависят от време, място, щатно и 

професионално устройство и др.  

Симбиозата на архитектите с властта определено влияе на 

професионалната им реализация. В повечето случаи, 

мащабните представителни обекти следват във времето 

заемането на ръководна позиция1. По правило, техните 

архитектурни реализации не са сред най-ярките художествени 

достижения на епохата. Но от друга страна тези сгради са  с 

ключово разположение, значими и представителни функции; те 

са структуроопределящи за въздействието на градското 

пространство. Индикатор за високия статус на архитекти и 

проекти са наградите, които получават. Това е очевидно за 

работещите през XX век автори. (Можем да предположим, че в 

предходния век формите за оценка и признание съществуват, 

но са различни). Близо половината от разглежданите автори 

имат международна практика – и едва ли този факт е случаен.  

Стиловата ориентация на архитектите от XIX и началото на 

XX век в нашата извадка е „консервативна―. Тя следва общата 

тенденция на епохата: историзъм, еклектика. Те са добри 

професионалисти, продукт на елитарното, висококачествено 

архитектурно образование в периода. Отделни архитекти се 

                                                                 
1 Понякога по-важните обекти се изпълняват и преди 

натоварването с административни функции на авторите (например -

Йозеф Хофман). 

изявяват и като университетски преподаватели. Обществената 

им ангажираност е предпоставка за разгръщане на 

визионерските им качества, (ако под визионерство разбираме 

пропагандирането на „голяма идея и ново виждане на нещата―). 

Дори когато тези качества не се изявяват в творческите им 

решения, те са съществен компонент от тяхната 

индивидуалност (характер и психология) и – същевременно, се 

отразяват в размаха и регистъра на дейностите им. 

Разглежданите архитекти са обществени двигатели в две 

направления: 

- Като въвеждащи нови знания и практики в периферни 

за Европа региони – например, Балканите; 

- Като новатори за отделни строителни функции и 

сградни типологии. 

5. Заключение  

От гледна точка на понятието лидер, в историята на 

изкуството и архитектурата могат да се разгледат много линии. 

Представената тук извадка от историческата конкретика не е 

пълна и изчерпателна, но разкрива някои общи закономерности 

в творческия и житейски път на архитектите: тя потвърждава 

важността на взаимоотношенията творчество/архитектура – 

власт/институции, но и отразява многообразието на 

спецификата им.  
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Abstract: The paper presents aspects of the current trends in the maritime domain in the context of the diversity management 

practices and gender perspective. The relevance of the problem increases by different processes like demographic change, labor market 

fluctuations, shortage of high qualified maritime personnel etc. The changing maritime environment itself is high dynamic and specific. The 

technological processes in the fast developing maritime industry makes the profession more demanding. Various circumstances in the 

current globalized and competitive maritime economy challenge the successful implementation of already established practices.Considering 

the high level of regulation of the seafaring profession the International Maritime Organisation (IMO) put a great value on the development 

and implementation of new leadership training framework including effective management of the mentioned trends.Change needs time 

especially when it comes to values, organizational culture or habits.The paper describes some approaches for establishing, managing and 

changing organisational culture in the shipping industry pursuing the diversity management and gender perspective in the maritime 

profession.The overview of the presented functional leadership techniques with respect of orientation and retain of female personnel in the 

seagoing services demonstrates the need to train additional team management skills in the specific maritime environment combining and 

expanding them on the basis of anti-discrimation, fare ressource provision and adequate promotion which seafarers pointed out as the most 

common problematic issues by carrying out the duties.       

Keywords: NAVAL FORCES, LEADERSHIP, MARITIME EDUCATION, TRAINING APPROACHES   

1.Introduction  

Based on the conducted large research on attitudes of 

different professional groups in the maritime domain some 

conclusions give us an intention to identify some challenges 

regarding the involvement of women in the seafaring profession. 

Especially, the most common obstacles occur by promoting female 

staff to leading positions. Although the question has many different 

sides and point of analyzis we will focus on some problems that are 

specifically valid in the maritime environment. The relevance of the 

problem increases by different trends and processes like 

demographic change, labor market fluctuations, shortage of high 

qualified maritime personnel etc. National or international 

perspective, promoting gender equality as a whole concept can not 

be applied overall despite some major common problems.  

 

The very specific maritime environment indicates some 

thoughts on existing constraints that need to be more detailed 

analyzed and understood. The management and the leadership 

include capabilities for effective management and/or participation 

in the deck team. The problem is not if men and women posses in 

the same way those capabilities - technical know-how about the 

ship, managing know-how and team work experience and pro-

active approach- but rather why they can not execute, apply and 

perform them equally. On the first sight it is because of the specific 

structure of the ship organization: hierarchical one with very clear 

chain of command. So, overcoming the obstacles being on lower 

level positions onboard opens the way to higher ones.  

 

You may posses all of the mental, personal and physical 

characteristics of the good leader but it does not mean that you will 

automatically ‘climb the lather” because you are prepaired for that. 

It is a statistically approved fact that exactly the age and the 

professional experience influence the attitudes to the gender 

perspective and equality problems onboard. Older professionals find 

it hard to accept the change in gender stereotypes in the maritime 

industry. The most common way of leading in the ship organization 

culture is a combination between authoritarian, bureaucratic and 

task-oriented leadership. So, does it mean that effective integration 

of female personnel onboard means to consider different leadership 

styles, namely the strategic leadership and the so called 

transformational leadership. The answer is no.  Good leaders often 

instinctively switch from style to style depending on the people who 

they manage and the work to be done. Furthermore, effectively 

promoting social justice and moral very often referrs to more 

„stronger” and decisive way of leading than to the very liberal and 

democratic one. So it is about applying different leadership 

techniques rather than fixing one or another style of managing the 

crew members. Current practices of techniques should be presented 

in view of diversity and gender management skills.[1] [2].  

2. Leadership approaches 
Help interpret the meaning of events: Helping people to 

discover the meaning of complex events is important, especially 

when the change is quick and practically touches every part of life. 

In this sense the gender perspective is definitely the case. On one 

hand, the maritime industry face various problems: shortage of 

management experience in such new relationships; the routine 

accumulations of the past; and deficit of prepared managers for 

effective diversity management of the overall transformation 

process. On the other, professional reliability, in general, is a result 

of not only professional competence (i.e. certain knowledge and 

skills required for performance), but also reliable functioning of a 

human organism and mentality. Thus the problem of reliability of 

professional activity is directly connected with reliability of the 

person's mentality, in other words - with psychological aspects of 

the human factor. People with a long record of service on sea-going 

vessels are characterised by narrowness and specialization of 

aspirations and interests, jealous attitude to their status, a peculiar 

emotional conservatism.[3] Maritime personnel shopuld be assisted 

in adapting to the new environment, to understand it correctly, and 

to change their behaviour (where meeded) in order to deal with it 

successfully.  

 

Consent on goals and strategies to achieve them: One 

of the most challenging processes especially when it comes to a 

heterogen groups with diverse structure. Effective collective activity 

requires agreement on what and how to do. The consensus in this 

case is particularly important for newly formed groups and for 

groups in crisis. It comes to the manager's particular ability to 

express strategic views about the organization's or individual 

substructure's purposes, and to motivate and persuade others to 

perceive these views. The potential ability to influence members of 

the organization, and even to make changes related to the 

organization's development and activity as well. The leader should 

be able to define and develop the organization's goal, the vision for 

its realization, the key strategies, the optimal structure, to identify 

the right people for the right positions, and to organize the most 

efficient processes to achieve the organization's success.The leader 
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should try to create an organizational structure, allocate resources to 

the organization, and express strategic views about the organization 

(about its development). An environment is created where members 

of the organization can predict its needs in the context of its work. 

This kind of leadership practice (so called functional strategic 

leadership) is the use of creativity, understanding and planning to 

help each member of the organization fulfill its goals and tasks. 

Leaders are people who can generate and express strategic views 

about the organization's development, assert them, and constantly 

lead their subordinates to their realization. 

 
Dedication and optimism: The execution of difficult, 

stressful tasks requires dedication and persistence in the face of 

obstacles and temporary defeats. There are several basic theories-

behavioral, random, distinctiveness, theories of power and influence 

etc. On the basis of all theories today, it is concluded that leaders 

must have different qualities that will bring benefits to them to be 

successful. In this context the gender problematic has important role 

because of the psychologically incorporated differences. Men and 

women could act instinctivelly different especially in sress 

situations which are very common onboard due to the specific 

environment. The know-how about physical, mental and social 

personal qualities is provided from the beginning of the maritime 

leadership training. Additionally the programs are updated in regard 

of the gender problematic in order to maintain common proper 

understanding of the personal motivation and dedication attitudes of 

seafarers.    

 

Physical 

characteristics 
Mentality/character 

Characteristics related to 

participation in the work 

process 

Powerfullness 

Resistance 

Self-confidence 

Honesty and integrity 

Enthusiasm 

Desire to lead 

Independance 

Striving to reach the outcome, 

to excellence 

Good faith in reaching the goals 

Ability to work with any 

difficulty, persistence 

Social 

requirements 

Social 

characteristics 
Mental abilities 

Education 

Mobility 

Contact manners, 

interpersonal relations 

Ability to attract 

people to cooperate 

Team work 

experience 

Таctic, dimplomatic 

manner 

Intellectual, cognitive abilities 

Knowledge 

Thoughtfulness 

Decisive manner 

 

Mutual trust and cooperation: Effective implementation 

of collective tasks requires cooperation and mutual trust that is 

possible when people are understood, tolerant to diversity, and 

capable of resolving their contradictions in a constructive way. In 

this context the masculinity-femininity social dimension among 

crew members plays an important role. A society is called 

„masculine” when emotional gender roles are clearly distinct: men 

are supposed to be assertive, tough and focused on material success. 

Whereas women are supposed to be more modest, tender, and 

concerned with the quality of life. A society is called „feminine” 

when emotional gender roles overlap: both men and women are 

supposed to be modest, tender, and concerned with the quality of 

life.[4] Such stereotypes are not changeable over night if ever but 

the issue should be discussed in the context of finding mutual 

understable way to cooperate in order to perform tasks together 

without isolation and division and finally to achieve the 

organizational goals.  

Building and strengthening of collective identity: The 

effectiveness of a group or organization requires at least a medium 

degree of collective identification. If not correctly managed 

diversities could split the team, respectively the crew. Again, the 

challenge of building the desired effective organizational culture 

needs more attention and clarification. Cultural values unite people 

around high ideals and common goals, create enthusiasm and direct 

the teams' action in line with strategic priorities in the organization's 

development. Achieving results is strongly dependent on the values 

of organizational culture and the economic performance of the 

organization.  Organizational culture management, based on Kurt 

Lewin's model [5], includes the following stages: 

a. "Unfreezing" - there is a disturbance of balance, there is a 

motivation for change. 

b. "Culture changing" - this is the process of learning new behavior, 

which is realized using the "error-proof" method or by the imitation 

of the behavior of others. 

c. "Re-Freezing" - this is the establishment of new behavior and 

views through obtaining confirmatory evidence. 

When an organization begins to change, it is not clear from the 

beginning whether it will need to change its culture or not. The 

question should be answered whether culture will contribute to the 

changes in the organization or in contrary will hinder them. That is 

why clear objectives for change are first formulated and then culture 

is evaluated.  

 

Organization and coordination of activities: Successful 

implementation of complex tasks requires the capacity to coordinate 

many different but interconnected activities in a way that makes 

effective use of people and resources. Since the goals we pursue are 

almost always more than what we can achieve with the available 

resources, an important issue of efficiency is which goal to choose, 

or, "what exactly" we want to do. Thus, effective resource 

management requires prioritization of goals. Another important 

problem of resource efficiency, which also follows from their 

limitations, is how to do what we have decided to do. This means 

that effective resource management also requires prioritization of 

resources and technologies. Last but not least, limited resources 

imply the distribution question "for whom". Many of the ship's 

resources are used to sustain the lives and motivation of the crew. 

How to distribute „fair” food, water, living space on the ship? How 

to distribute power? Should the female crew have more of this 

goods and how to distribute this between them as well?  

 

Encouraging and facilitating collective learning and 

providing the necessary resources and support: Continuous 

learning and innovation are essential to the survival and prosperity 

of the organization. Its members should collectively study good 

practices of working together to achieve the common goals. For 

most groups and organizations, survival and development require 

interaction with outside groups, people, organizations. Resources, 

endorsement, assistance and political support should be obtained 

from senior levels or from people outside the organization. In the 

context of the gender perspective we have good examples for 

supporting, legally, the problem. Various national and international 

doctrines, programs, regulations etc. set the necessary framework 

for the right approach. Not least the non-governmental sector, incl. 

the maritime industry, shows affection and initial support. More 

should be done from now to start implementing it in more concrete 

and pragmatic way.  
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  Developing and empowering people: To be successful, 

any group or organization usually needs active membership of their 

members in solving problems, making decisions, and making 

changes. The leader should help members of the organization 

develop appropriate skills to be ready for leadership roles, new 

responsibilities, and participation in changes. In this sense the 

concept of the transformational leadership could be very useful 

because we have a process of significant changes in the transition 

from one condition to another, subject to certain rules that will 

probably change.1 Again, we face the challenge of a routine 

accumulations from the past and respectively deficit of prepared 

managers for effective management of the overall transformation 

process.   

 

 Promoting social justice and morals: Satisfaction and 

dedication of members of the organization grows by creating a 

climate of honesty, compassion, and social responsibility. 

Establishing and maintaining it requires active efforts to protect 

individual rights, encourage social responsibility, and oppose 

unethical practice. Especially when dealing with diversity 

management the aspects of an ethical leadership are very important. 

Moral standards include the extent to which the leader's behavior: 

violates basic public laws; denies the rights of others; endangers the 

health and life of others; includes attempts to exploit others for 

personal gain. 

 

3. Conclusion 

  
Current reserach in the area of diversity management 

including the gender perspective shows more demand on re-

thinking of well-known and well-established approaches used in the 

leadership training programes on national and international level. 

The overview of ten functional techniques with respect of 

orientation and retain of female personell in the seagoing services 

demonstrates the need to train additional team management skills in 

the specific maritime environment combining and expanding them 

on the basis of anti-discrimation, fare ressource provision and 

adequate promotion which seafarers pointed out as the most 

common problematic issues by carrying out the duties.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 A process where leaders and followers help each other and interact 

on the way to the common goal. The process is based on high ethics 

and motivation that can not be achieved by the usual labor force 

exchange for its material equivalent. Transforming leaders make 

people pursue their personal interests, work for more goods; they 

are addressing the needs of their followers. In essence, this is an 

expression of a behavioral pattern of a fundamentally new type of 

leader, whose style goes beyond the old doctrine of strategy, 

structure and system, to a more flexible model built on the purpose, 

process, and people (Maslow Theory, MacGregor's Y theory, Chris 

Argyris Model, Two-Factor Theory of Frederick Herzberg, Bernard 

Bass Transformational Leadership Theory a.o. ).   
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1. Въведение 
„Мистерията” на софизмите започва още в дълбока 

древност – V в. пр. Хр. в Древна Гърция, когато тя се намира в 
период на политически, културен и стопански разцвет след 
гръко-персийските войни. Тогава платени пътуващи учители 
по мъдрост използвали различни психологически и логически 
уловки (софизми) при преподаване на философия, логика и по-
специално реторика. Чрез софизмите софистите успявали да 
постигнат основната си цел – да излязат победители от всеки 
интелектуален спор, да докажат всичко, което им е изгодно. 
Още древните философи Платон и Аристотел придавали 
негативен смисъл на софистиката, като я определяли като 
„мнима (привидна) мъдрост”. 

Синергетиката като ново междудисциплинно направление 
води своето начало едва от 70-те години на XX в., но за сметка 
на това в последните десетилетия се развива с много бързи 
темпове. Нейният основоположник – немският физик и матема-
тик Херман Хакен определя синергетиката не само като наука 
за общите закономерности на самоорганизацията, а и като 
теория за изучаване на съвместното действие на отворени, 
нелинейни и далеч от равновесието системи без значение на 
конкретната природа на елементите им (електрони, атоми, 
клетки, животни, хора, социални системи и т.н.). 

Какво е общото между софизмите и синергетиката? За да 
отговорим на този въпрос, първо чрез примери ще изясним 
софизмите и тяхното „разрешаване”. След това ще разгледаме 
връзката им с основните синергетични понятия и идеи. 

2. Примери за софизми 
Софизъм произхожда от гръцката дума σοφία („sophisma”), 

която буквално означава „мъдрост”, а преносно – „майстор-
ство, умение, хитро изобретение, главоблъсканица”. Под 
софизъм най-общо се разбира мнимо доказателство, в което 
обосноваването на заключенията се поражда от чисто субек-
тивни впечатления, предизвикани от недостатъчен логически 
или семантичен анализ. Накратко софизъм е умишлено 
нарушаване на законите на логиката или хитро и умело извър-
тане. Понятието софизъм трябва да се разграничава от понятие-
то парадокс по това, че последното възниква не в резултат на 
преднамерени грешки. Парадоксите са следствие от неяснота, 
неопределеност или противоречивост на изходни принципи и 
понятия на някоя наука или общоприети норми, начини и 
методи на познание като цяло. Накратко парадоксът е 
неочаквано или странно твърдение. Понятията парадокс и 
софизъм често се разглеждат като синоними, или едното поня-
тие се заменя с другото. Като потвърждение на последното, а и 
като пример за парадокс ще дадем един от най-древните 

парадокси – на Евбулид, наречен „рогат”: „Това, което не си 
загубил, го имаш. Рога не си губил. Следователно ти си рогат.”. 
В последното твърдение се крие логическа грешка и често се 
отнася и към софизмите. 

Известният американски популяризатор на математика 
Мартин Гарднер разглежда математическия софизъм като 
„твърдение, в чието доказателство се крият незабележими, а 
понякога и доста тънки грешки” [2, с. 112]. Кратък пример за 
математически софизъм е следният:  

73276)1:1(7)1:1(67:76:6 =⋅⇒=⇒=⇒= . 

Първият софизъм, който ще разгледаме е свързан с 
училищния курс по математика, по-конкретно с изучаване на 
понятието дефиниционно множество на рационални дроби в 8. 
клас. Примерът е подходящ и за пропедевтика на същото 
понятие в 7. клас след изучаване на формулите за съкратено 
умножение и разлагане на многочлени на множители. 

Софизъм 1. Ще „докажем”, че 
2
aa =  или по-общо всяко 

количество е равно на своята половина. 
Нека ba = . Умножаваме двете страни на равенството с a  

и получаваме aba =2 . Изваждаме 2b  от двете страни на 
последното равенство и имаме  

(1) 222 babba −=− . 
Разлагаме двете страни на (1) на множители, като вляво 

прилагаме формула за съкратено умножение, а вдясно изнасяме 
b  пред скоби. Получаваме:  

(2) )())(( babbaba −=+− . 

Делим двете страни на (2) с )( ba −  и се получава aba =+ . 
И тъй като сме предположили, че ba = , като заместим имаме 

aaa =+  или преобразувано aa =2 . Делим двете страни на 

последното уравнение на 2  и окончателно получаваме 
2
aa = . 

Обяснение. Грешният ход при „доказателството” на 
Софизъм 1 е делението с )( ba −  в равенството (2). Тъй като 
сме предположили в началото, че ba =  следва, че 0=−ba , а 
делението на нула е недопустимо действие в математиката.  

Вторият софизъм е от Висшата математика, по-конкретно е 
свързан с темата „Числови редове”. Изборът му е продиктуван, 
от една страна, от лесното му възприемане, не само от 
изучаващи дисциплината Висша математика, а и от интерес-
ните исторически факти, свързани с него. Този софизъм е част 
от многобройните софизми, свързани с темата „Безкрайни 
редове” („Редове”), които позволяват: 
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• от позицията на занимателната математика да се 
осмислят по-добре такива важни понятия в математиката като 
граница, сходимост, безкрайна сума и др.; 

• в най-голяма степен в сравнение с други теми в исто-
рически план да се види развитието и постиженията на матема-
тиката от „апориите на Зенон” до достигане на строгото 
обосноваване на безкрайните редове през средата на XIX в. 

Софизъм 2. Ще „докажем”, че 
2
110 == . 

Да разгледаме алтернативния (знакопроменлив) числов ред: 

(3)  ∑
∞

=

−=+−+−+−
0

)1(111111
n

n .  

Да означим сумата на горния ред с 
+−+−+−= 111111S . 

Най-напред групираме членовете на реда (3) по двойки, 
започвайки от първия, и получаваме за сумата  

0)11()11()11( =+−+−+−= S . 

След това групираме членовете на реда (3) по двойки, 
започвайки от втория член, и имаме за сумата на реда 

1)11()11(1 =++−++−+= S . 

И по трети начин, ако пресметнем сумата на реда (3), като 
го разгледаме като геометричен ред с частно 1−=q  и първи 

член 11 =a , получаваме 
2
1

)1(1
1

1
1 =

−−
=

−
=

q
aS . Така получих-

ме абсурдния резултат, че 
2
110 ===S . 

Подобни действия с редове са занимавали учените от 
началото на XVII в. до средата на XIX в., когато теорията на 
редовете е получила най-накрая своето строго обосноваване. 
„Жонглирането” с редове, без да се познава добре математи-
ческата им обосновка, довело до редица удивителни парадокси. 
Така математикът Гранди от университета в Пиза обяснявал 
действията в Софизъм 2 с волята на Господ, който веднъж 
взема Вселената с частите ѝ – събираемите в сумата (3) и 
получава нищо ( 0=S ). Втори път след прегрупиране на 
членовете в (3), Господ успява да създаде нещо ( 1=S ). Според 

Гранди правилното значение на реда (3) е 
2
1 , с което той 

подкрепял притчата за скъпоценния камък, който баща завещал 
на двамата си синове със задължителното условие камъкът 
ежегодно да се предава между синовете [3].  

Обяснението на Софизъм 2 е свързано най-напред с 
важното понятие сходимост на ред. Разглежданият ред (3) е 
геометричен ред с частно 1−=q , който не е сходящ. 
Следователно формулата за сумата на геометричен ред 

q
aS
−

=
1

1  не може да се приложи. Доказва се, че при абсолют-

но сходящите редове е в сила комутативният закон за събиране, 
при което не се изменя сумата на реда, т.е. абсолютната сходи-
мост гарантира, че свойствата на безкрайната сума са 
аналогични на крайните суми. Тъй като редът (3) не е абсолют-
но сходящ, то комутативното свойство, приложено в софизма 
води до грешките ( 10 ==S ). Всъщност получените две 
различни суми на (3) 0=S  и 1=S  са и частични суми на реда 
и обосновават защо той не е сходящ и е абсурдно да се говори 
за сума на този ред, т.е. S  не съществува. 

3. Основни синергетични понятия и идеи  
Основополагащи понятия в синергетиката, свързани с 

нейния предмет и с нейната основна цел са: 

• система – „всяко множество от обекти, което прите-
жава изразено системно свойство (свойства), т.е. свойство, 
което не притежава нито една от частите на системата и което 
не може да се изведе от свойствата на частите [1, с. 26]; 

• структура – съвкупност от относително устойчиви 
връзки или отношения между елементите на обект, чрез които 
се запазват основните му свойства при различни външни и 
вътрешни изменения; 

• самоорганизация – „процес, при който глобалните 
външни въздействия стимулират включването на вътрешни за 
системата механизми, благодарение на които в системата въз-
никват определени структури” [1, с. 32]. 

За описание на процесите на самоорганизация Хакен 
въвежда понятията: 

• „параметър на реда” – променлива, която описва 
поведението на отделните части (елементи) на системата; наз-
ванието на параметрите на реда е условно, тъй като те могат да 
представят и управляват и неподредени, хаотични състояния 
или да се управляват от такива;  

• „управляващ параметър” – променлива, която се 
налага на системата отвън и описва изменението на условията 
на околната среда.  

Важно звено в самоорганизацията са бифуркационните 
процеси. Бифуркацията е разклонение на еволюционния път в 
момент на неустойчивост (на системата), определяща граница-
та между старото и новото състояние. В точките на бифуркация 
решаващо значение имат флуктуациите. Флуктуацията е 
малко отклонение, колебание, което предизвиква изход на 
системата към едно от нехомогенните ѝ устойчиви стацио-
нарни състояния. Подходящо сравнение за тясната връзка 
между флуктуация и бифуркация прави Бушев: „флуктуациите 
действат като спусъчен механизъм за бифуркация към устой-
чиво състояние в структура с нов тип симетрия” [1, с. 187]. 
Друго ключово понятие в синергетиката е понятието 
атрактор (от англ. дума „attract” – притеглям и от лат. дума 
„attrahere” – привличам). Разглежда се като инструмент на 
теорията на хаоса, който представя област в пространството 
(геометрична структура) на възможните състояния, в които 
системата може да се движи, без да се откъсне от тях. Според 
Е. Н. Князева „структурите-атрактори, към които вървят проце-
сите в отворените нелинейни среди, по своята същност пред-
ставляват цели на еволюцията” [9, с. 46-47]. 

Една от основополагащите идеи в синергетичното виждане 
за развитие на процесите в заобикалящия ни свят е идеята за 
нелинейността. Нелинейността, както пише Ю. Данилов, е 
„всепроникваща и вездесъща, многолика и неизчерпаемо раз-
нообразна. Тя е навсякъде: в голямото и в малкото, в явленията 
от краткотрайните и дълготрайните епохи”. Нелинейността се 
проявява и в раждането на елементарните частици, и в гиган-
тското червено петно на Юпитер, и при биенето на сърцето, и 
във всепроникващия лъч на лазера и т.н. [8]. При нелинейните 
процеси се нарушава принципът на суперпозицията, т.е. 
резултатът от сумата на въздействията върху системата е 
различен от сумата на резултатите от тези въздействия. 

Междудисциплинарният характер на синергетиката се 
проявява: 

• в замисъла ѝ като метанаука – извлича и изучава 
системите от различните частни науки без да се интересува от 
тяхната природа със свои специфични средства, носещи общ, 
„интернационален” характер по отношение на частните науки;  

• в откритост и диалогичност към идеите на другите 
науки; плодотворен аспект на връзката между дисциплините е 
пренос на синергетични идеи от областите на точните науки 
към традиционно отдалечените от математиката хуманитарни 
дисциплини. 

Синергетиката има ново холистично виждане към 
проблема за цялото и частите. При синергетичните процеси 
цялото се характеризира със свойства, които не са присъщи на 
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нито една от частите. Цялото отразява свойствата на частите, 
но и частите отразяват свойствата на цялото. От позицията на 
синергетиката не може да се твърди, че цялото е по-сложно от 
частите, напротив то е нещо съвсем друго. 

Изходен пункт в теорията на синергетиката е идеята за 
самоорганизацията, като смяна на хаос и ред и може да се 
разглежда като универсален принцип за изграждане на света, за 
световен ред. 

Синергетиката внася ново разбиране за хаоса не като 
негативен, разрушителен или деструктивен, а като конструк-
тивно начало, същностен елемент на еволюцията. „Хаосът е 
път към иновацията. Потапяйки се периодично в хаоса, 
системата се самообновява.” [10, с.12]. Така изпъква синерге-
тичната идея за взаимната връзка между хаоса и реда. 
Хаосът изпълнява конструктивна роля в процесите на 
самоорганизация, тъй като:  

• от една страна той е разрушителен, понеже 
хаотичните малки флуктуации в определени условия водят до 
разрушаване на системата; 

• от друга страна той е съзидателен, понеже е в основа-
та на обединяване на простите структури в сложни, съгласу-
ване на темповете им на еволюция, извеждане на системата 
върху атрактора на нейното развитие. 

4. Връзка между софизмите и синергетиката 
Както посочва С. Гроздев в образованието „съществуват 

редица процеси и явления, чийто вътрешен механизъм е 
синергетичен. Без съмнение е необходимо разкриване на този 
механизъм, за да бъде той разбран, изучен и правилно 
използван” [7, с. 22]. Смятаме, че един от тези процеси е 
„разрешаването” на софизми.  

Математическото образование може да се тълкува като 
една от водещите степени на свобода в съвременната 
синергетична система на образование. Основната причина е, че 
математиката е наука, без която не могат да съществуват 
повечето други науки. Освен това основна цел на съвременното 
математическо образование е да възпитава умения за съставяне 
и изследване на адекватни математически модели при 
изучаване на явленията от реалния свят. Съвременното 
математическо образование се нуждае от нелинеен модел на 
обучение във връзка с [14]: 

• развиване у учащите се на навици за формулиране на 
проблеми; 

• моделиране; 
• оптимизация; 
• вземане на решения в условията на неопределеност; 
• умения за самостоятелно придобиване на знания 

(продължаващо образование). 
Смятаме, че един от важните компоненти на съвременното 

математическо образование за постигане на такъв нелинеен 
модел на обучение е използването на софизми. 

В цялостната система „софизъм-решаващ” можем да раз-
гледаме като: 

• управляващи параметри – формулировката на самия 
софизъм и отделните стъпки от „доказателството“, както и 
математическите понятия и твърдения, върху които те се 
базират; 

• параметри на реда – знанията, уменията, мисленето 
на решаващия („инварианти”), чрез които протича самооргани-
зацията при разрешаване на софизма. 

Разрешаването на софизмите може да се сравни с 
еволюционен процес, в който се проявяват синергетичните 
идеи за хаоса, бифуркациите, флуктуациите, резонансното 
въздействие, атракторите, неустойчивостта, неравновесността 
и др. В тази връзка можем да намерим аналогия между етапите 

при разрешаване на софизъм и етапите на еволюционен процес 
по отношение на бифуркациите: 

1) предбифуркационен етап – решаващият се адаптира 
към условието и стъпките от „доказателството” на софизма, 
като ги прочита внимателно; 

2) бифуркационен етап – преминавайки през управля-
ващите параметри на софизма, в мисленето на решаващия се 
получават флуктуации, при което се разкриват различни 
пътища за решение (бифуркации); 

3) постбифуркационен етап – в зависимост от прояв-
ленията на параметрите на реда в системата „софизъм-
решаващ”, тя преминава към определена структура (оптимален 
резултат в хомеостазата на решаване на софизма) или в хаотич-
но състояние (невъзможност за решаване, липса на резултат). 

При разрешаване на софизма отделните стъпки в търсене на 
грешния ход при „доказателството” са възможните атрактори 
на системата, към които тя се стреми (целите). 

Идеята за нелинейност в синергетиката има различни 
аспекти на проявление при софизмите: 

• многозначност при определяне на грешния ход в 
„доказателството” на софизма (възможния атрактор); 

• колебание при избора на верния отговор с оглед на 
различната степен на знания, умения, мислене при различните 
хора (параметрите на реда като променлива); 

• различни алтернативи при решаването (бифурка-
ционни разклонения), взаимно проникване на хаос и ред; 

• „очаквай неочакваното” – възможност за неочаквани 
изменения (неправилно решение) на посоката на протичане на 
параметрите на реда; 

• чрез софизмите се разрешава проблемна ситуация 
(възникване на хаос), при което се развива нешаблонно, 
оригинално, нелинейно мислене; причината е, че софизмите се 
различават от стандартните училищни задачи, които предпо-
лагат основно развиване на алгоритмичното мислене.  

Синергетиката, както и софизмите позволяват преход от 
линейно към нелинейно мислене – многомерно, творческо, 
нестандартно и вероятностно. За краен етап на развитие на 
нелинейното мислене се смята формирането на синергетичен 
стил на мислене, който анализира и възприема социалните и 
природните явления във взаимовръзка, кооперативно развитие 
и вероятностна интерпретация. 

В структурата на софизма откриваме проявление на 
синергетичното холистично виждане:  

• в твърдението на софизма, което на пръв поглед звучи 
абсурдно, а основните стъпки от „доказателството“ изглеждат 
правдоподобни, т.е. свойствата на цялото не са присъщи на 
нито една от частите; 

• при разрешаване на софизма цялото отразява 
правилно свойствата на частите, а те от своя страна правилно 
формират софизма като цяло; 

• в търсене на връзка между условието (твърдението) на 
софизма и „доказателството” – частите на едно цяло. 

Грешната формулировка в условието на софизма реализира 
основната синергетична идея за конструктивната роля на хаоса. 
Причината е, че тя предизвиква хаос в мисленето на решава-
щия, наличие на проблемна ситуация, неорганизирано и 
спонтанно действие. От своя страна доброто познаване на 
математическите понятия и твърдения води до самоорганиза-
ция и превръщане на хаотичната структура в ред след 
откриване на грешката в „доказателството” на софизма. За 
системата „софизъм-решаващ” се потвърждава твърдението на 
акад. И. В. Прангишвили за еволюцията в природата: 
„равновесието между хаос и ред като цяло за всички параметри 
на системата предполага тяхното неравенство за отделните 
части и за отделните параметри…. Увеличаването на реда и 
организацията в системата се дължи на увеличаване на реда на 
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определени системни параметри и увеличаване на хаоса в 
други параметри, а не се дължи на общия преход от хаос към 
ред или обратно във всички системни параметри” [13]. 
Грешката в условието на софизма флуктуира – усилва 
активността на решаващия и саморефлексията, стимулира 
мисленето, защото [4]: 

• възбужда интереса;  
• привлича вниманието; 
• поставя логически мост между играта и учебната 

дейност; 
• отнася се до познати обекти от зоната на актуалното 

развитие и зоната на близкото развитие, но с неочаквани 
особености и резултати. 

Междудисциплинарният характер на синергетиката се 
свързва със софизмите чрез: 

• интердисциплинарните връзки между математика, 
философия, логика, реторика и др. при софизмите; 

• хармонията между познание и развлечение, 
рационално и емоционално; 

• връзка с историята чрез разглеждане в исторически 
план на развитието и постиженията на математиката (като 
софизми, подобни на Софизъм 2); 

• в глобален аспект софизмите ни помагат да опознаем 
логиката и да я използваме правилно в света на информацион-
ните технологии, където все по-голям проблем е „да направим 
на глупаци наивниците” или „да заблудим наивниците”. 

При софизмите, решаващият често си задава въпроси, 
свързани с намирането на допуснатата грешка в „доказател-
ството”, при което се осъществява етапът „Поглед назад”. 
Последният е важно средство за придобиване на умения за 
контрол, самоконтрол, рефлексия и самоорганизация на 
собствената дейност и за осъществяване на така наречената 
„синергетична” (системна) рефлексия [12]. Рефлексията, от 
своя страна, е мощен механизъм за развиване на умствените 
способности и умственото възпитание, а също и на когнитив-
ните способности на учениците: обучаемост, интелигентност, 
креативност [5]. 

Софизмите са подходящ инструмент за обединяване на 
ейдетика (ясни, живи, нагледни образи), рефлексия (вътрешна 
активност на решаващия), синектика (оптимално съотношение 
между рационалното и емоционалното начало у човека) и 
синергетиката за формиране на така нареченото съвместно 
мислене, което може да се смята като „пространствено-времево 
изкуство” [6] и важна предпоставка за развитие на ноосферна 
личност. 

Казаното дотук може да се обобщи чрез Фиг. 1, на която е 
представен синергетичен модел на системата „софизъм-
решаващ”. 

 софизъм  управляващи    
параметри 

 решаващ    
софизма 

 параметри  
на реда 

 предбифуркационен  етап 
(адаптиране)  флуктуации  бифуркации 

 самоорганизация  постбифуркационен     
                етап 

 атрактори (възможни  
          състояния) 

 устойчиво състояние    
(оптимален резултат)  

хаос хаос ред

ред

хаос

хаос

 
Фигура 1. Синергетичен модел на системата  

„софизъм-решаващ”. 

5. Заключение 
Ще завършим в защита на нашата основна идея в този 

доклад с мислите на известни учени. Както пише В. И. Вернад-
ски „Развитието на научното знание от XX в. бързо премахва 
границите между отделните науки. Ние все повече се 
специализираме не по науки, а по проблеми.” . В негова подкре-
па Гюстав Флобер продължава „С течение на времето 
изкуството става все по-научно, а науката все по-художес-
твена; разделяйки се при основата, те ще се срещнат някога 
при върха.”. М. Бушев заключава: „Възможно е този връх да е 
още много далече, но един от подстъпите към него без съмне-
ние е синергетиката.” [1, с. 228]. В този ред на мисли, не по-
малко важен в днешния технологизиращ се свят, е основният 
синергетичен призив на И. Пригожин и И. Стенжер за нов 
съюз-диалог между Човека и Природата.  

6. Посвещение 
Посвещавам този доклад на светлата памет на моя 

преподавател и научен ръководител проф. д-р Марга Янкова 
Георгиева. 
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