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Въведение 

 „Възпитанието има за задача да засее в сърцата полезни и за индивида, и за 

обществото навици.” — Клод Адриан Хелвеций 

 В тази курсова работа ще поговорим за най-важния фактор за формиране на 

личността, а именно- възпитанието. 

 В днешно време, като че ли, приоритетът на родителите е да осигурят добро 

образование на децата си и подценяват възпитателния процес. Но възпитанието 

не се случва „от само себе си”, то се изгражда чрез въздействие. Възпитанието е 

сложен процес, който притежава своята специфика, особености, функции, 

закономерности, методи и пр., които предстои да обсъдим. 

 

Същност на възпитанието 

   Възпитанието е целенасочен процес, чрез който се осъществява 

формирането на личностни качества, отношение към света, норми и форми на 

поведение. В съвременния смисъл възпитанието се разглежда като процес на 

реализация на система от предварително организирани възпитателни дейности 

и резултат на процеса. Възпитателният процес в развитието на подрастващите 

продължава като в него се наблюдава постоянно изменение, движение и 

развитие. Възпитателният и образователният процес протичат успоредно и 

зависят един от друг. 

   Възпитанието бива: интелектуално, физическо, емоционално 

(нравствено), естетическо, здравно и трудово възпитание. 

   Според Ст. Чернев в началото на възпитателния процес стои усвояването на 

знания, последвано от формирането на убеждения и привички, разчленяването 

на етапите на възпитателния процес има условен характер. Възпитателния 

процес започва със „запознаването на децата с общите норми и изисквания на 

поведението”. Проявата на устойчивост в личността като в края на процеса е 

поставено „самовъзпитанието и самоусъвършенстването, самооценката и 
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самоконтрола на своята дейност и поведение”. Първо са знанията 

(информационен компонент), последвано от формиране на отношение към тях 

(оценъчен компонент) и трансформирането им в поведение на личността 

(поведенчески компонент) според М. Белова. 

   Има шест закономерности на възпитанието на децата: 

 Възпитателният резултат зависи от единодействието на факторите. 

 Възпитателният резултат зависи от мястото и ролята на играта като 

приоритетна в предучилищна възраст и формите ѝ на взаимодействие с 

другите видове дейности: обучение и труд. 

 Възпитателният резултат зависи от съдържанието и богатството на 

семейното и професионалното педагогическо общуване. 

 Възпитателният резултат зависи от съответствието между възпитателното 

въздействие и възрастовите и индивидуалните особености на детето. 

 Възпитателният резултат зависи от активното участие на възпитаника в 

педагогическия процес, както и в условията на семейната среда. 

 На последно място, но не по важност, възпитателният резултат зависи от 

съответствието между отделните компоненти на педагогическата система. 

Фактори на възпитанието 

   Основните фактори на възпитанието са: семейството, средствата за масова 

комуникация, училището и приятелската среда. 

Особености, функции и значение на факторите 

Семейството като възпитателен фактор 

   Като първото социално обкръжение на личността ролята на семейството е 

много значима и специфична. Семейната среда обхваща влиянието на 

утвърдените правила в семейната група, психическата атмосфера, 

взаимоотношенията и противоречията в семейството, организация на 

предметната среда (материалните ресурси в семейните условия) и цялостната 

вътрешна организация на семейния живот. Семейното възпитание създава своя 

собствена стратегия и технология на възпитание въз основа на хореография на 

отношенията в семейството и на база общо утвърдените изисквания на соц. 
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време и пространство. Това възпитание е базово, основно, фундаментално, 

полага основите за формиране на личността, както и за формиране на 

личностни качества: авторегулация (автономност на личността); акомодация 

(приспособяване); кооперация и емоционалност .  

   В семейството се изграждат първите социални отношения на детето. Друга 

изключително важна част от семейното възпитание е дисциплината. Според 

д-р Рос Кембъл дисциплината трябва да се обвързва с любовта, така че да се 

превърне в любяща дисциплина. Дисциплината е обучение в правила, което е 

целенасочено и организирано, осъществено с любов. Детето трябва да се 

почувства съконструктор на правилото. 

   Семейството играе много важна роля, защото в него се създават условия за 

разгръщане и развитие на потенциала на детето. В този ред на мисли, един 

от най-важните методи е насърчаването. То е вид позитивно послание, 

отразяващо не само крайния резултат, но и усилието към неговото постигане. 

Насърчаването формира вътрешна мотивация у детето и възможност да се 

сравнява със себе си, а не с другите. Често се бърка с похвалата, която е вид 

награда и е насочена единствено към крайния резултат. Важно е похвалата да 

се съчетава с насърчаване. 

   Семейното възпитание се основава на основния метод „родителска любов”. 

Тя е безусловна (приемане на детето такова, каквото е), безкористна, 

съзидателна (създава нов човешки живот). Тя е единство от обич към себе си и 

обич към другия. 

Наличие на интелектуална стимулация в семейството. 

Интелектуална стимулация, т.е наличност на книги, справочници, 

играчки, екскурзии, контакти с членовете на семейството и с други хора,  т.е 

родителското целенасочено „осигуряване” на възможности за учене вкъщи или 

навън от дома е несъмнен фактор за развитието на интелигентността. Особено 

значим компонент на интелектуалната стимулация в семейството е използвания 

от възпитаващите език. Родители от по-ниските социални слоеве имат по-беден 

речник и  прибягват до езика на тялото. 
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Отношение на родителите към образованието и интелектуалното 

развитие на техните деца. Когато родителят е заинтересован, това играе 

положителна роля. Според Н. Кент и Д. Дейвис има четири типа семейства – 

нормални, изискващи, прекалено загрижени и незаинтересовани. 

Стил на взаимоотношения в семейството. Авторитарен, либерален, 

демократичен. Установено е, че децата се развиват най-добре в демократична 

домашна атмосфера. Изключително важен е характерът на създаваната 

емоционална атмосфера, която е наситена с обич и емоционална сигурност. 

Социално-икономически статут на семейството. Нивото на образование 

на родителите, техните професии, доход, жилищна площ (дори стаите). Колкото 

е по-нисък социално-икономическият статус, толкова по трудно се развива 

детето в интелектуален и нравствен план. Ако семейният климат е с изразена 

конфликтност, тогава оказваната социална помощ не би била оптимална. 

   Средствата за масова комуникация като възпитателен фактор 

   Средствата за масова комуникация имат социализиращо-възпитателен 

характер със сериозен потенциал. Това са :радио, телевизия, интернет, кино, 

театър. Те могат да окажат както позитивно, така и негативно въздействие. 

Значимостта им се подчертава от количеството време отделяно от децата за 

прекарване пред монитора. Това става проблем, когато времето пред екрана се 

яви в качеството на заместващо други възможности за развитие било то 

интелектуални, нравствени или физически. Проблем става когато се зададе 

въпросът : Доколко възприетото съдейства за развитието и до каква степен 

личността деградира? 

   Други негативни влияния – неблагоприятно отражение върху здравословното 

(физическо и психическо състояние), пораждане на страхове, прекалено 

голямата продължителност на престой може да се превърне в „дигитална 

зависимост”, особено когато е на лице отсъствие на поведение от страна на 

родителите. Социалната мрежа се превръща в състезателно поле, в което се 

измерва „популярността”. Или повишаване на агресивността. Децата стават 

безразлични и апатични към актовете на насилие. Деградацията се постига, 
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когато децата започнат да изпитват удоволствие от зрелищата, дори може да се 

развие асоциален характер.  

   Проблематизирането на престоя на децата пред екрана е свързано с въпроса 

за начина на осмисляне на свободното време от страна на децата. Факт е, че в 

много семейства децата сами решават как да запълнят свободното си време. 

Съвременното поколение се начина „Net-поколение” като през ваканциите се 

стига до около седем-осем часа стоене пред монитора. Обаче съществува и 

това, че родителите невинаги осъзнават ролята на компютъра или друго 

средство за масова комуникация като заместващ живата и непосредствената 

връзка между . Това намалява времето за общуване със семейството и с 

останалите хора в обкръжението. Проблемите само се задълбочават, когато се 

игнорират. Телевизията привлича с това, че представя образи наготово, докато 

при четенето ние изграждаме свои образи. У децата трябва да се възпитат 

общочовешки етични норми като свобода и отговорност, както и да се поставят 

ясни граници. 

   Основните функции на средствата за масова комуникация са информационна, 

комуникативна, социализираща, развиваща, възпитаваща, образователна, 

развлекателна, хедонистична. 

Училището като възпитателен фактор 

   Извършва се целенасочен и съзнателно планиран процес от страна на 

учителя, с необходимост от ускоряване на процеса на развитие на личността. 

Предназначението на училището не може да бъде сведено само в контекста на 

преподаването и усвояването на знания. То има сериозни отговорности и по 

отношение на възпитанието на подрастващото поколение, формирането на 

ценности, мотиви, отношения – затова нито един компонент от училищната 

среда като персонал например или база не трябва да бъде пренебрегван. 

   Учителят е ръководител и организатор на учебно-възпитателния процес.Той 

опосредства връзката на детето с околната среда, прави по- достъпни знанията 

за възприемане. Педагогическата дейност е насочена към следното:регулиране 

на връзката със средата като му предава натрупан социален опит ;подпомага 
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изграждането на система от ценности у децата; полага основите на морална, 

физическа и психическа подготовка на детето; развива редица способности у 

детето; за да изпълни тези задачи, учителят трябва да има солидна теоретична и 

практическа подготовка, добре развит светоглед, хуманно отношение и 

адекватно поведение към децата и техните родители, да притежава 

педагогически такт и стил на работа. Неговата дейност се определя от целта и 

задачите на възпитанието и образованието в дадена възраст.Учителите 

притежават група качества ,които условно можем да разделим на следните 

подгрупи:  

 мирогледни качества: свързани са с потребността на обществото и 

отношението на учителите към обществото,природата и човека. 

 педагого-методологични качества:от тях зависи професионалния 

авторитет и резултатност на педагогическата дейност.Към тази група качества 

спадат,богата ерудиция и висока обществена култура,способност за 

самообразоване; уменията да разнообразява методите и стратегиите си за 

действие, да ръководи детската група,така и всяко отделно дете като правилно 

съчетава всички възпитателни и образователни цели и задачи. 

 професионално психични качества: тези качества позволяват учителят 

да твори и да проявява педагогическо майсторство. Качества:интерес на учителя 

към собствената си работа и любов към децата,възможност да разбира и оценява 

правилно детските особености ,да е сдържан, наблюдателен, любознателен, 

принципен; да притежава педагогически такт, чувство за мярка, 

съобразителност, рационален подход към конкретни възпитателни ситуации, да 

умее да общува с децата и да ги увлича. 

   Специфичните педагогически способности се разделят на 

следните видове: 

 дидактически-да разбира закономерностите на възпитателно- 

образователните процеси, успешно да прилага съвременните дидактически 

подходи, стратегии и методи, способност да планира, допълва и променя 
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програмния материал, да го прави достъпен и интересен за децата и да ги 

приучи към самостоятелни занимания. 

 конструктивни:способността да се прогнозира резултат от 

възпитателната работа и планира правилно дейността ,като се предугаждат 

реакциите на децата на различните ситуации. 

 перцептивни:способност за произвола на вниманието, адекватност на 

възприятието, помагащи на учителите да разберат душевността на децата и 

техните индивидуални особености. 

 комуникативни:за непринудено и тактично общуване с децата като при 

обмена на информация по между си се има предвид възрастта и индивидуалните 

особености на възпитаниците. 

 организационни:да умее да обедини детските интереси, желания и 

действия около някаква обща задача или перспектива, да убеждава децата , че 

трябва да изпълняват определени действия докрай. 

 експресивни: за външна изява на мисли, знания и чувства на учителите. 

 етико-педагогически и лични качества:взаимно се обуславят и 

допълват с останалите групи качества:честност, принцип, справедливост, 

скромност, чувство за собствено достойнство, дисциплинираност, сдържаност, 

приличен и адекватен външен вид, единство между думи и дела. 

Р. Диас класифицира 4 различни вида учители : 

·         Учители – „Диктатори” – за тях учениците са винаги виновни, когато има 

негативни събития в училището, не проявяват уважение и разбиране към 

околните, те са егоцентрични и често саркастични. 

·         Учители – „Майки” – „любители на популярността”, уважението на което се 

радват е привидно 

·         Учители – „Лекари” – тяхна цел е да приготвят професионалисти, и където 

свършва тяхната „академична работа” там свършват и техните задължения 

·         Учители – „Възпитатели” те допринасят за формирането на хората. 
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Също така съществуват правила за учителите и за учениците. Това, което се 

изисква към днешните учители е да бъдат естествени. Те трябва компенсират 

лошия ефект върху ученика от семейството, улицата и телевизора. 

 

Приятелската среда като възпитателен фактор 

   Личността взаимодейства с различни фактори в заобикалящата 

действителност, които действат системно или случайно, стихийно, епизодично. 

Групата (приятелската среда) е важен фактор за развитието на детето, тъй като 

човекът се движи в съвкупност от хора, които имат различни цели и  

интереси. Целта е постепенно тези цели да се сближат,т.е да се изгради от 

групата колектив, който е най- висшата форма в груповото развитие. 

   Специфични особености на колектива в детска възраст:практическо 

овладяване на нормите на поведение; неустойчивост в разбирането; оценката и 

чувството за колективизъм; мотивите за колективистично взаимодействие са 

слабо развити; общественото мнение има елементарен характер.Тъй като 

децата не разбират нравствения смисъл на постъпките. 
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