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Увод 

 

Психологическото развитие на детето и превръщането му в зряла 

личност е сложен процес, обусловен от взаимоотношението на генетично 

заложените тенденции с факторите на външната среда. Развитието на 

психиката на детето от три до седем години е непрекъснат прогресивен 

процес, който преминава през различни, ката в отделни стадии и 

структурни промени, като в отделни стадии ускорява хода си, в други го 

забавя. Всеки етап на развитието завършва с формирането на принципно 

нови качества, които стават основа за развитие на следващ етап. 

 

1. Играта – водеща дейност в предучилищна възраст. 

Мястото на играта в живота на детето през периода 3-7 годишна 

възраст се определя от подражателното му отношение към 

действителността, което на свой ред завист от спецификата на 

обществените отношения и което поражда синтетични особености през 

целия период на предучилищното детство, като съществено подготвя 

прехода към следващите възрастови периоди. 

Своеобразието на играта произтича от игровите мотиви и цели, които 

се съдържат в самия игров процес, докато при всяка друга дейност 

мотивирането е свързана с резултата. С други думи, детето играе заради 

самата игра, без да се интересува от резултата, който е важен за 

възрастните. Радостта от играта се крие във възможността на детето само 

да опознава света, но и да го „изменя”. Следователно чрез играта децата 

отразяват, действителността по пътя на нейното „активно преобразуване”, 

което води до неочакваното за непросветения възрастен съчетание между 

реалност и измислица. 
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Играта е една от основните форми, чрез която детето реализира 

своето присъствие в битието. Детето и играта са в такава близост, че 

трудно  могат да се мислят като нещо разделено. Една от най-дълбоките  

предпоставки за детето е свързана с играта. 

 

2. Развитие на личността в предучилищен период. 

Нагласите, които има за себе си детето от предучилищна възраст се 

изграждат чрез процесите на самосъзнанието и самооценката. На база на 

опита, който е добило детето от тази възраст, изградената от него „Аз-

концепция” запазва да влияе на неговия опит и на преживяванията, 

свързани с него.  

Аз-концепцията се изразява от нагласите, които детето има за себе 

си. Аз-концепцията е сложно образувание, което включва когнитивни, 

емоционални и поведенчески компоненти. Аз-концепцията се изгражда 

чрез процесите на самопознанието и самооценката. 

Аз-концепцията не е неизменна. Нейното формиране зависи от опита 

и от това как се интерпретира този опит. Но веднъж изградена, Аз-

концепцията започва да влияе на този опит и на преживяванията, свързани 

с него.  

Разпознаването на собствения образ е свързано с развитието на 

способността да се схване перманентността на обектите, което е едно от 

основните достижения в сензомоторния период. 

 

3. Развитие на чувствата и волята при децата от предучилищна 

възраст. 

Емоциите изразяват отношението на детето към свeтa и начина, по 

който възприема себе си. 

Интересът се изразява като очарование, любопитство, погълнатост, 

желание да се изследва, да се видят нещата в тяхното богатство, като 
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стремеж към едно непрекъснато разширяване на опита. Интересът е 

свърши с измененията в света и с необходимостта на детето да антиципира 

тези изменения, за да реализира своето деятелно отношение в него. 

Радостта се изразява чрез чувството на увереност и значимост, 

чувството, че си обичан и че можеш да обичаш. Увереността и 

значимостта, придобити в радостта, дават усещане за справяне с 

трудностите и принасят наслада в живота. 

Според Олпърт първата форма на преживяване на Аза е 

преживяването на собственото тяло. 

Азът получава непрекъснато усещания за вътрешните състояния на 

тялото. Тези усещания могат да се засилят, когато физическите 

потребности са фрустрирани. Това дава възможност на Аза да преживее и 

първите ограничения, свързани с тялото. Текущите усещания от 

собственото тяло се вливат в едно по-общо усещане, потвърждаващо 

собственото съществуване. Тези усещания се закрепват в едно по-общо 

усещане за Аза. При различните неразположения на тялото тези усещания 

се преживяват различно. 

Отношението към собственото тяло като част от съдържанието на 

физическия Аз-образ е различно: тялото може да се преживее като 

вместилище, място на въплъщение на Аза, и като външност, оценявана 

чрез въздействието, което оказва върху другите. Самото възприемане на 

външността зависи от образците, съществуващи в дадената култура, 

отразяващи идеята за привлекателност или непривлекателност на 

външността. Отношението към външност-та се открива още при 4-7-

годишните деца. 

Социалният Аз изразява стремежа на детето да изгради тест връзки с 

другите, да предизвика тяхното внимание и одобрение! 

 

 



4 

 

4. Развитие на речта. 

Речта  като средство за общуване придобиване нови възможности. 

Чрез нея децата се научават да правят съобщения, да оценяват, да 

осъществяват чутото, видяното. Ускорено се разширява словесното 

богатство  и достига до 3000-400 думи. Много повече са използваните 

глаголи, прилагателни, предлози. Децата си служат с местоимения. 

Овладяват граматични форми на езика Водеща става свързаната реч. 

Всичко това я прави по-ясна, по-пълна, по- логическа и изразителна. 

Постиженията в речта позволяват на децата да проявяват критично 

отношение към изразяването събеседници. Речта им придобива по- 

обобщен характер следствие на използването на по-абстрактни понятие 

(играчки, прибори, хора, животни и други). Богатството на пасивната реч 

се актуализира и преминава в активна. Задаваните въпроси не само стават 

повече, но още по-разнообразни и съдържателни. 

 

5. Умствено развитие и умствено възприемане в 

предучилищна възраст. 

Свързването на паметта с използването на отделните стратегии 

поставя един сериозен проблем - доколко изборът на определена стратегия 

е осъзнат акт. Съзнателен акт ли е използването на стратегията, или самото 

запомняне и възпроизвеждане е резултат от неосъзната и ненасочена 

асоциация? Ние можем да открием тези два типа активност в почти едни и 

същи ситуации. В една и съща ситуация могат да се използват различни 

стратегии. Следващите разсъждения на детето могат да бъдат добър 

пример за съзнателното използване на групирането, осигуряващо 

запомнянето и възпроизвеждането на съдържанието. 

Запомнянето се определя от няколко неща: 
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 Запомнянето се намира в непосредствена връзка с дейността, най-

добре детето може да запомни този материал, когато е цел на 

дейността или протичането на дейността е зависимо от този 

материал; това, което няма отношение към дейността, не е вписано 

в пространството на дейността, не се запомня ефективно. 

 Запомнянето е свързано с мотивите; в условията на различна 

мотивация продуктивността на запомнянето се променя. На деца 

се предлага да подберат към 10 дадени други думи, които да са в 

смислово отношение или да отразяват някакво свойство на 

обектите, изразени чрез тези думи. Тази задача се давала на 

децата, като се използва веднъж учебно-познавателна мотивация и 

след това - игрова мотивация. Оказва се, че в условията на игрова 

мотивация продуктивността на запомнянето е по-голяма. 

 Знаковото обозначаване на това, което трябва да се запомни, също 

оказва влияние, тази зависимост е показана ясно от Кармайкъл, 

Хоугьн, Уолтърс (1932). На участниците в изследването се 

показват изображения, обозначени като стимулни фигури, което е 

придружено с вербални описания. След кратко време участниците 

били помолени да нарисуват това, което са видели. Преди това 

тези участници били разделени на две групи. На всяка група били 

показани едни и същи стимулни фигури, но придружени с 

различни описания, например една от фигурите била обозначена 

веднъж като завеса на прозорец, а след това - като диамант в 

правоъгълник. 

 

6. Развитие на вниманието, паметта и въображението в пред 

училищна възраст. 

Вниманието се определя като психическо състояние на личността, 

изразено в съсредоточеност върху нещо и съпровожда психологически 
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процеси. Основна роля при поддържане на внимание играе речта и 

разумната съзнателна активна дейност. 

Паметта дава възможност на детето да организира своя вътрешен 

опит, да постигне „тържество над времето", ако използваме израза на П. 

Жане. Погледнато в генетичен план, не е трудно да се открие, че паметта 

претърпява сложно развитие. 

Безсъзнателната форма на паметта е свързана с вродените 

възможности на детето и способа на неговото битие. Безсъзнателната 

памет дава възможност на детето да изгради своите действия във времето, 

да обедини това, което още не е настъпило, с това, което е вече настъпило.  

С възрастта детето започва спонтанно да прибягва до повторението. 

Но за да използват тази стратегия, малките деца се нуждаят от подкрепата, 

от напомнянето на възрастния. В началото използването на повторението е 

спонтанно и твърде несъвършено. Малките деца повтарят определеното 

съдържание много по-малко, отколкото е необходимо за неговото 

съхраняване. 

Високата ефективност на непреднамереното запомняне се дължи на 

това, че този тип запомняне участва непосредствено в протичането на 

дейността, в която детето е вложило много усилия. 

Способността за организирането на материала се отразява и върху 

изменението на неговото съхранение в кратковременната и 

дълговременната памет. Тези изменения са свързани както с 

окрупняването на съдържанието, съхранявано в кратковременната памет, 

което е една от възможностите за увеличаване на нейния обем, така и с 

преминаването на материала в дълговременната памет, което увеличава 

възможностите на детето. 

Развитието на кратковременната и дълговременната памет започва 

още от ранното детство, но развитието на дълговременната памет 

продължава и в по-късните възрасти и това зависи от активностите, в 
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които детето е въвлечено, както и от стратегиите, с които се организира 

материалът в паметта. 

7. Психическа готовност на детето за училище. 

С понятието готовност за учене се отбелязва степента на развитие, на 

която детето притежава възможност да се справи с изучаване на дадено 

учебно съдържание. Фиксира се възраст, на която детето трябва да 

притежава тази специфична възможност. Сред факторите, които оказват 

влияние върху готовността за учене са: мотивацията, физическото 

развитие, интелектуалните възможности, емоционалната зрялост, 

здравословното състояние.  

С понятието готовност за училище се означава определен фиксиран 

стандарт на физическо, емоционално, интелектуално и социално развитие. 

Този стандарт включва специфични когнитивни, езикови и психомоторни 

умения, които децата, постъпващи в първи клас трябва да владеят. Целта е 

да се постигне плавен преход между детската градина и началното 

училище. Интелектуалната подготовка на детето за училище е свързана със 

стимулиране развитието на механизмите на учебната дейност и нейните 

елементи, с развитието на познавателните мотиви и интереси. Единството 

между богатият репертоар от житейски понятия, добре структурираният 

личен опит и усвоените елементарни научни понятия, т.е. всички промени, 

които се извършват у 5-7 годишното дете като субект на познание, са 

предпоставка за системно обучение в училище. 
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Заключение: 

Децата в предучилищна възраст се научават целенасочено, 

организирано и продължително да възприемат интересуващите ги обекти, 

което е показателно за възможността на възприятията да прерастват в 

наблюдателност. В предучилищна възраст става формирането на 

личностни отношения на детето. В тях се изграждат определени позиции, 

научават се да различават доброто от лошота в рамките на познатите им 

оценъчни съждения. Формираните в предучилищна възраст интереси към 

другарски отношения, към общи дейности се отразява положително на 

тяхното развитие. 
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КАЧЕСТВО И ФУНКЦИИ НА УПРАВЛЕНИЕ 

НА СЪВРЕМЕННИЯ ДИРЕКТОР  

В ПРЕДУЧИЛИЩНАТА СФЕРА   

 

  

  

С настъпването на ХХI век, в условията на бързи темпове на 

технологична промяна във всички аспекти на  организационния живот и 

променящи се ценности в обществото, е необходимо образованието да се 

преорентнира и да осъвремени основните си приоритети.  

Очертават се няколко организационни тенденции,  които 

определяме  като важни промени в областта управление на 

образованието:  

        Авторитарните управленски стилове стават все по-

неподходящи. 

        Засилва се процесът на прехвърляне на отговорност върху 

учителите. 

        Заплащането ще бъде по-директно свързано с изпълнение на 

работата и резултатите. 

        Ръководителите възприемат принципа на продължаващо 

обучение за  сметка на традиционната периодична подготовка. 

Директорът на детска градина е важен и значим представител на 

управленските кадри в образованието. За да се справи  със задачите, 
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стоящи пред него, ръководителят трябва да притежава комплекс от 

професионални и личностни качества. Умението да се ръководи не е 

присъщо на всеки. Един добър ръководител може да моделира 

педагогическия екип, а такъв, който не умее да ръководи – да разбира вече 

изграден такъв.  

Съобразявайки се със спецификата на труда на директора на детска 

градина, ще посочим три групи основни качества, необходими за 

успешното ръководство на този вид система: 

– Добра професионална подготовка. 

Директорът на детската градина трябва да има теоретична 

подготовка по организация и управление на образованието, 

предучилищна подготовка, обща и детска психология. Желанието е 

ръководителите непрекъснато да се квалификацират и усъвършенстват, 

да следят и внедряват новостите в педагогическия процес, да са 

информирани за начина на организация на образователния процес в 

други европейски страни.  

– Комуникативни качества. 

Много важно за един директор е да умее да общува диференцирано 

с хора, да ги разбира, да помага при решаване на техните проблеми. Да 

умее да въздейства, да порявява сдържаност и самообладание, да 

изслушва и признава друго мнение и да уважава опонентите си, са много 

ценни качества за един директор. 

– Нраствено-волеви качества. 

Има редица качества, които могат да се включват в тази група, но 

ние ще разгледаме най-важните. 

– добрият ръководител трябва да използва 

собствената си инициативност и умението да си усети нуждата от 

действие и след това да го предприеме. 

– това качество е свързано с представата на 

хората за тяхното място в обществото, със собствените им  амбиции. 
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Самоувереността обаче не трябва да бъде отблъскваща или агресивна, а 

да се изразява спокойно.  

ата си за другите. 

 

 

За да може да управлява ефективно, директорът на детска градина 

трябва да изпълнява четири основни практически функции. 

Изобразяването и групирането на управленската дейност е крачка към 

осмисляне на сложността на ръководната работа.  

– Организационни качества. 

Организирането е свързано със създаване на структура, в която 

екипът или работната група да могат да изпълняват  задачите си от 

ефективно. Директорът трябва да изгради мрежа от формални 

взаимоотношения, която е най-подходящата за целите на организацията. 

Възлагането на задачи на екипите или на колегията като цяло трябва да 

бъде съобразено с квалификацията и интересите им. Директорът 

определя отговорностите на всеки един от членовете на екипа, който 

трябва да взема решения и т.н. 

– Планиране. 

Планирането очертава времевите  граници на изпълнение на 

основните дейности. Свързано е с вземането на стратегически решения за 

бъдещото поведение на организацията, а така също и с ресурсното 

осигуряване на взетите решения. От умението на директора да прогнозира 

зависи адекватността и ефективността на планираните дейности. 

– Мотивиране. 

Мотивирането е свързано с използването на стимули 

(икономически, психологически и др.), чрез които се провокира в най-

голяма степен трудовата активност на членовете на педагогическия екип.  

Мотивацията зависи от това, какво очаква да получи работещият срещу 

своя труд. Основната мотивационна технология, прилагана от всяко 

ръководство, е възнаграждение за желано поведение и за резултатна 
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дейност. Ръководствата на детски градини у нас обаче не разполагат с 

възможността да поощряват материално. Това, което ръководителят на 

предучилищно възпитателно заведение може да направи с цел 

мотивиране на труда е така да организира работата в екипа, че оценката 

на отделния индивид да оказва емоционално въздействие върху 

личността му, да го подтиква към творчество, взискателност и 

самокритичност.  Желанието е директорът да поощрява положителните 

прояви и инициативи. 

– Контролиране.  

Контролът  осигурява необходимата информация за фактическото 

състояние на системата. Контролирането означава определяне на 

стандарти, според които да се измерват напредъкът или изпълнението. То 

включва и направляване на работата на останалите, без  това обезателно 

да означава директно наблюдение. Обективността и навременната 

информация, осигурена чрез системен контрол, дава възможност на 

директора на детска градина бързо да се ориентира в реалното 

състояние, да направи оценка на негативните явления и да набележи 

практически мерки за своевременното им отстраняване. 

Когато ръководителят осъществява контрол, той трябва да е 

обективен в своята оценка. Обективната оценка стимулира членовете на 

екипа, предразполага ги към творчество и самоусъвършенстване. 

Могат да се изброят още много неща, които по принцип са функции 

на ръководителя. 

Тревожността и конфликтите са типични за всяка една група или 

организация. Ако директорът на детската градина  успее да  създаде 

климат, в който конфликтите се решават конструктивно, екипът ще запази 

своето единство и ангажираност към проблемите.  

Директорът трябва да умее да понася критиката и да се справя с 

някои от неприятностите и напреженията, без да избухва. 

Въпросът за делегирането на права също е актуален. “Делегиране 

означава да се предоставят на някого правомощия да изпълнява задача 

или да вземе решения от ваше име” (3, с. 50). Това не означава просто 
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разтоварване от задачи, а по-скоро възлагане на дейности, който са 

подходящо предизвикателство за конкретния служител и които 

представляват възможност за неговото усъвършенстване. Директорът на 

детска градина трябва да помни – не може ли да делегира отговорност, тя 

си остава у него.  

Педагогическият екип и целият колектив на детската градина 

очакват от директора да им посочи пътя и да ми каже какво точно се 

изисква от тях, за да функционира организацията ефективно, да им се 

предоставят всички ресурси, от които се нуждаят. Очакват от директора 

гаранции, че ще получат възнаграждение за усилията си. Очакват още да 

вземе решения, да ги подкрепя и защитава, когато е необходимо. 

Ще завършим с “Кратък курс по лидерство” на Джон Адеър (1983 г.). 

Шестте най-важни думи: 

“Признавам, че наистина съм допуснал грешка” 

Петте най-важни думи: 

“Много се гордея с вас” 

Четирите най-важни думи: 

 

 

Трите най-важни думи: 

“Моля, ако обичате” 

Двете най-важни думи: 

“Благодаря  Ви” 

Най-важната дума: 

“Ние” 

И най-ненужната дума: 

“Аз” 
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