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Темата за щастието винаги е въл-
нувала и ще вълнува човечеството. 
Още преди повече от 2300 г.  Аристотел 
заключава, че повече от всичко друго 
човек желае да е щастлив. Истината е, 
че животът предлага и тревожни момен-
ти, и тогава песни като тази  на Bobby 
McFerrin – „Don’t worry, be happy“, ни учи 
да не се фокусираме много върху тре-
вожното чувство, защото по този начин 
го удвояваме, а да погледнем към щас-
тието. Това е и  моето послание към вас. 

Оценявайки аудиторията като поли-
научна, обединяваща хора с различ-
ни изследователски интереси от различни научни сфери,  мисля 
накратко първо да визирам мястото на предучилищната педагогика 
в научното пространство. Няма да пропусна и постиженията на 
позитивната психология, без която теоретичните ни постановки 
за възпитанието на щастливи деца не могат да бъдат обосновани. 
Накрая ще се опитам да очертая иновационните моменти в теория-
та на предучилищното образование, правейки сравнителен анализ 
между две алтернативни педагогики: педагогиката на сила и власт 
и педагогиката на сътрудничество, с цел извеждане на профила на 
щастливото дете.

Педагогиката е наука с дълга история, наука с корени. Тя води 
своето начало от 17. век и се свързва с името на Ян Амос Коменски, 
останал в историята на педагогиката със своята „Велика дидактика“, 
третирана като „изкуството да се обучават всички и на всичко“. 
Следователно още с възникването си педагогиката се определя не 
само като наука, но тя е и изкуство. Очакванията от нея са не само да 
открива и изследва закономерностите на педагогическите явления, 
но и да твори, създавайки нови педагогически реалности. Доказа-
телство за устойчивото позициониране на педагогиката в научното 
пространство са обособените ù автономни дялове: педагогика на 
ранното детство, предучилищна педагогика, семейна педагогика, 
начална училищна педагогика, специална педагогика, социална 
педагогика, медицинска педагогика, превантивна педагогика, воен-
на педагогика, педагогика на творчеството, икономическа педа-
гогика, юридическа педагогика и т.н. Предвид настоящата тема на 
фокус е предучилищната педагогика, чийто предмет са закономер-
ностите на предучилищното образование, утвърдено за фундамен-
тално, поставящо основите на учене през целия живот на човека.

Съвременната предучилищна педагогика е продукт на ново 
педагогическо мислене, на разумен баланс между свободата на 
научните търсения и съхраняването на научните традиции. Тя е част 
от тази „позитивна революция, в която няма врагове, а структури, 
които правят нещата по-добри, което означава НЕ на агресивното и 
отбранително мислене, а развиване на конструктивно и творческо 
мислене“ [Е. Боно, 2001]. В този позитивно ориентиран контекст е и 
днешната тема, която търси отговор на въпроса: Как предучилищ-
ната педагогика, развивайки се като наука, създава, твори 
теории, ориентирани към възпитанието на щастливи деца?

Отговорът на този въпрос не може да избяга от постиженията 
на позитивната психология, чийто предмет е насочен към изслед-
ване на стимули, зареждащи света с повече позитивна енергия. 
Позитивната психология изучава положителните емоции като удов-
летвореност, щастие, надежда, които водят човека към щастлив и 
смислен живот. Създателят на съвременната позитивна психология 
Мартин Селигман, професор по психология, твърди, че щастливо 
живее този, който успява да се реализира като индивидуалност 
и това му носи истинско удовлетворение независимо дали се 
отнася за кариерата му, семейството, или неговото творчество [M. 
Seligman, 2006]. Позитивната психология се съсредоточава върху 
вътрешните сили, ценностите и факторите, помагащи на човека да 
постигне целите си и да изживее чувството на удовлетвореност 
от постигнатото. В тази посока са и теоретичните постановки на 
Михай Чиксентмихай, една от най-влиятелните фигури в съвремен-
ната психология, учен от унгарски произход, дългогодишен декан 
на Психологическия факултет на Чикагския университет.  Неговата 
книга „Поток“ осветява пътя към щастието, което той свързва 
с автотелното преживяване (от гр. аuto – себе си,  и telos – цел, 

намерение). М. Чиксентмихай развива теорията си за оптималното 
преживяване около концепцията за поток. Потокът – това е прилив 
на енергия, състояние, при което човек е така потопен в занима-
нието си, сякаш нищо друго няма значение. Самото преживяване 
доставя наслада, за която човек е готов да положи огромни усилия 
само за да я изпита отново. При автотелното преживяване „целта се 
самоосъществява, а дейността е собственото ни възнаграждение“. 
Автотелното преживяване е оптимално преживяване, състояние, 
при което се наблюдава покритие между онова, което човек тряб-
ва да направи, и онова, което може да направи. Това равновесие 
ражда ниво на съсредоточеност и удовлетворение. Следователно 
в потока хората са самостоятелни и съпричастни, те забравят себе 
си в дейността. За Чиксентмихай това е начин на живот, „житейска 
етика“. Важно е да се отбележи, че животът на малкото дете прели-
ва от автотелни преживявания, че децата се носят от един поток 
към друг, въодушевени от чувство на радост.

Друг изследовател – психологът Даниъл Пинк, когото аз позна-
вам от книгата му „Вътрешна мотивация“, създава теорията за само-
определянето (ТСО). Пинк различава два вида мотивация: външна 
и вътрешна. Външната мотивация е тази, която реагира на награди 
и наказания (методът на морковчето и тоягата), която работи при 
изпълнение на рутинни задачи, характерни за 20. век. Вътрешната 
мотивация авторът свързва с теорията на самоопределянето (ТСО). 
Този нов подход има три съществени елемента: самостоятелност 
– желанието и умението да ръководим живота си; майсторство – 
поривът да ставаме все по-добри в нещо значимо; цел – копнежът 
да правим онова, което правим, в служба на нещо по-голямо от 
самите нас. Докато при външната мотивация се ползва изказът „ако 
– то“, при вътрешната мотивация работи изказ от типа „след като“. 
Това предполага безусловна награда, след като задачата е изпъл-
нена. Според автора самостоятелността на човешката природа е 
главен, най-важен момент в ТСО. Самостоятелността е израз на сво-
боден избор, което значи, че можем да бъдем както самостоятелни, 
така и щастливо взаимносвързани с другите. Видно е, че щастливи-
ят живот е не само позитивни емоции, а най-вече той е смислен, 
изграден върху основата на общочовешките ценности. Това озна-
чава, че щастието е повече от позитивна емоция. То обединява и 
мисъл, и действие, и отношение, но преди всичко изисква вяра, че 
нещата ще се случат, вяра в себе си и вяра, адресирана към другия. 
В житейски план често се наблюдават случаи на дефицит на вяра. „В 
едно проучване сред студенти по психология 75% от тях  посочват 
като най-значим личен проблем липсата на увереност“ [N. Peale, 
2018].  Щастието пряко кореспондира с вярата. Доказателство за 
това е placebo ефектът, който оздравява хората в 55% от случаите  
и помага за преодоляване на симптомите на болестта. В сферата 
на образованието действа the pygmalion effect, който разкрива 
силата на вярата на учителя в детето. Тя се определя от собствения 
мисловен и емоционален опит на човека. Вярата е субективно 
преживяна визия за онова, което се очаква, което е в плановете 
на човека. В сферата на човешките отношения вярата се проявява 
в две измерения: вяра в себе си и вяра в другия, по-конкретно 
вяра в способностите – свои и на другия. Пословична е зависи-
мостта между вярата в себе си и вярата в другия. „Само онзи, който 
има вяра в самия себе си, е способен да бъде верен на другите“ 
[Е. From, 2000]. Учителят, вярвайки в способностите на детето, аван-
сирайки доверие в него, го научава и то да повярва на себе. Изво-
дът е, че вярата и позитивното мислене правят живота по-щастлив. 
Неслучайно великият философ и римски император Марк Авре-
лий, роден през далечната 121 г. сл. н. е., твърди, че „животът ни е 
онова, което го направят мислите ни“ [D. Carnegie, 1996]. 

Оказва се, че освен от позитивното мислене и вярата щастието 
зависи и от нашите възприятия. Тази зависимост между мислене и 
възприятия е научно доказана. Едуард де Боно твърди, че 85% от 
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нормалното мислене е въпрос на възприятия. Според експерта по 
щастие Шон Арчър щастието зависи съвсем малко от външните фак-
тори и много повече от нашите възприятия. Негова е констатацията, 
че животът е 10% това, което ти се случва, и 90% – как го възприе-
маш [http:hristov.bg, 2015]. Особеното и по-различното при детето е, 
че неговите мисли, чувства, поведение в голяма степен се опреде-
лят от мислите, чувствата и поведението на значимите за него хора. 
Както тревожната майка възпитава тревожно дете, така и педагогът 
с отрицателни очаквания възпитава негативно мислещо дете. По 
тази логика може да се изведе и твърдението, че песимистичните 
нагласи на педагога се предават и на неговите възпитаници, които 
през този период се отличават с особена сензитивност. Следовател-
но значимите за детето възрастни – родители и учители, са водещи 
фактори за възпитанието на щастливи деца. 

Важно е да се отбележи, че 
целта – осигуряване на щаст-
ливо детство, е и нормативно 
зададена в ДОС по предучилищ-
но образование (Наредба № 5) и 
намира потвърждение в теори-
ята на съвременното предучи-
лищно образование, преобразу-
ващо всички свои компоненти 
в духа на хуманно-личностния 
подход (педагогиката на сътруд-
ничеството). За реализиране на 
целта – възпитаване на щастли-
ви деца, предучилищната педа-
гогика поставя следните педаго-
гически условия.

Педагогическа любов – тя 
определя тона на взаимоот-
ношенията между педагога и 
детето. Педагогическата теория 
и практика приемат любовта за 
най-силното и магическо въз-
питателно средство. Тя решава 
проблемите и с най-трудните 
деца, стига да се знаят спосо-
бите ù за изразяване: зрителен 
контакт, физически контакт, 
съсредоточено внимание и дис-
циплина. Както пише учителят Петър Дънов: „Истинският метод на 
възпитание започва с любовта... Искате ли да възпитавате детето, 
трябва да го обичате“ [П. Дънов, 1994].

Свобода на избор – хуманистичното предучилищно образо-
вание освен обич дава на детето и право на избор. Упражняването 
на това право в ежедневните форми на педагогическия процес учи 
детето да поема отговорност за своето решение, учи го на самос-
тоятелност и на волево усилие. Практиката показва, че педагоги-
ческата интеракция има смисъл тогава, когато детето се поставя в 
ситуация на избор и на самостоятелни решения. Най-ценното въз-
питателно средство е личният опит на детето. Задачата на педагога 
е да създаде рамковите условия, достъпни за конкретното дете. В 
този смисъл автономността не е само свобода, а свобода в норма, 
която го учи да детерминира поведението си на общоутвърдените 
изисквания. В дадените му граници на автономност детето преодо-
лява трудности, преживява не само успехи, но и неуспехи, учейки 
се от грешките си.

Насърчаваща технология – тя се дистанцира от формите на 
негативното мислене и ги заменя с тези на позитивното. Примери 
за насърчаваща технология лесно могат да бъдат открити в моде-
ла на Т. Гордън и в модела „Ненасилствена комуникация“ (ННК) на 
М. Розенберг. И двата модела са ориентирани към качеството на 
взаимоотношенията. В тази връзка първото правило при избора и 
прилагане на методите на педагогическо взаимодействие е прие-
мане на детето такова, каквото е. „Приемането на детето“ е едновре-
менно възможност за себеактуализация и знак за помощ при нужда. 
Възприемането на познавателното съдържание се максимализира 
тогава, когато се създаде климат на уважение, съчувствие, честност, 

сътрудничество, взаимопомощ и доверие. Както пише Т. Гордън: „от 
съдбовно значение е качеството на взаимоотношенията, а не толко-
ва материалът, който се преподава“ [Т. Гордън, 2013].

Потребностно-мотивационна образователна среда – това е 
среда, която осигурява успешно развитие на детския ум, поддържа 
характерното за този възрастов период детско любопитство, удов-
летворява потребността на детето от игра и творчество с необхо-
димите вяра, надежда и любов. Културосъобразният характер на 
образователната среда, удовлетворяващ потребността на детето от 
общуване, от движение, от познание, от внимание и обич, от дове-
рие, го кара да се чувства прието и сигурно. Така създадена, образо-
вателната среда е мястото, където всяко дете удовлетворява собст-
вените си потребности и интереси и има възможността да бъде себе 

си. Очаква се тези деца да бъдат 
по-успешни и щастливи.

За да убедя аудиторията, 
че съвременната предучилищ-
на педагогика, развивайки се, 
имплантира позитивизъм в 
живота на детето, така че то да 
се чувства щастливо, предлагам 
да се сравнят две алтернатив-
ни педагогики: педагогиката на 
сила и власт и педагогиката на 
сътрудничество (вж. таблицата).

Сравнителният анализ 
показва преимуществата на 
педагогиката на сътрудничест-
вото по всеки един от показа-
телите, така че теоретичните 
ù постановки, апробирани и в 
педагогическата практика,  оси-
гуряват така желаното щастли-
во детство.

Въпреки че рецепти за 
щастие е трудно да се дадат, 
предучилищната педагогика в 
резултат на новото педагогиче-
ско мислене, съответстващо на 
съвременните социални тран-
сформации,  иновира характе-

ристиките на предучилищното образование в посока на възпи-
таване на автономни и щастливи деца. Деца, които притежават 
и достъпна за възрастта си емоционална интелигентност  (по Д. 
Голман, 2000): 

– Самочувствие (по-скоро ще успея, отколкото да не успея); 
– Любопитство (детето чувства удоволствие от научаване на 

нови неща);
– Целенасоченост (детето подчинява постъпките си на своя 

стремеж);
– Самоконтрол (детето е способно да контролира собствените 

си действия по начини, съответстващи на възрастта му);
– Обвързаност (детето се обвързва с тези, при които се чувства 

разбрано);
– Способност за общуване (детето има желание за вербална 

размяна на идеи, чувства и мисли);
– Желание за сътрудничество (детето е способно да хармонизи-

ра собствените си идеи с тези на другите).
Всички тези способности детето проявява първоначално в сфе-

рата на играта, която е поток от автотелни преживявания, изпълва-
щи с щастие неговия живот. 

Определено може да се твърди, че развитието на съвремен-
ната предучилищна педагогика, позитивно ориентирана, създава 
условия за възпитаване на щастливи деца, разчитайки и на учители 
с позитивни очаквания и позитивно мислене. Правейки аналог 
между щастието и автотелното преживяване, предлагам на вашето 
внимание едно изпълнение на Andre Rieu и BOND – „Victory“, за да се 
насладите на щастието като преживяване.

ЩАСТЛИВИ ДЕЦАЩАСТЛИВИ ДЕЦА

 Сравнителна таблица

Показатели Педагогика на сила и власт Педагогика на сътрудничество
Същност на 
педагогическото 
общуване

Педагогическо въздействие
S  О

„Прави като мен“

Взаимодействие (интеракция)
между педагог и дете

S  S

Цел на общуването Послушание Автономност (самостоятелност, 
асоциираност, проява на творчество)

Водеща парадигма 
в общуването

Субект-обектна (педагогът 
изисква, детето изпълнява)

Субект-субектна (равнопоставеност в 
общуването)

Формулата Знания, умения и навици
(ЗУН)

Знания, умения, отношения
(ЗУО)

Технология
на общуване

Рестриктивна (наставления, 
разяснения, наказания и забра-
ни, награди, похвали)

Насърчаваща (разбиране, приемане 
на детето; пасивно слушане; активно 
слушане; игров метод)

Тактика 
на общуване

Тактика на диктаторство 
и опекунство

Тактика на сътрудничество

Форми на
педагогическо
общуване

Регламентирани и задължителни 
ситуации от типа на училищния 
урок и нерегламентирани 
задължителни

Педагогическата ситуация като 
основна форма на педагогическо 
взаимодействие. Допълнителни, 
по инициатива на децата

Позиция на 
родителя

Формално и ограничено участие 
на родителя в образователния 
процес

Субектна позиция на родителя в обра-
зователното пространство

Педагогическият
резултат

Взаимно отчуждаване между 
възрастния и детето, външно 
заето дете, повече реактивно, 
отколкото инициативно, 
с двойствено поведение

Автономно и творчески мислещо 
дете, способно самостоятелно и 
адекватно да реагира на достъпни 
за него задачи, без страх от грешки 
(самоуверено)


