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Резюме:
През юни, 2008 г., министърът на образованието обяви за преглед
на предучилищното образование, който ще излезе през 2010 г. Целта на
настоящият доклад е да предостави база за данни, която да информира
този преглед.
Законодателната рамка за предучилищното образование (EYFS),
публикувана през март 2007 г. и осъществена през септември, 2008 г.
надгражда и замества незадължителното „Ръководство по въпросите от
раждането до три години”. (DfES, 2003 г.), учебната програма за
предучилищно образование за деца от три до четири (QCA, 2000 г), и
Националните стандарти за детска градина (Сигурно начало, 2003 г.)
Макар целта на този критичен преглед да не е разглеждането на
различните видове политиката спрямо деца и семейства, важно е да се
отбележи, че законодателната рамка от 2007 разполага с по-широк
контекст на социална политика и на моменти докладът ще се позовава на
това.
Цели и стратегия на прегледа
Обект на изследване в настоящата разработка е да бъдат разгледани
първоизточниците на развитието на децата заедно с техните критичните
прегледи. Вниманието е върху научните изследвания, публикувани след
2000 г., тъй като крайната цел е да се актуализира, а не да се повтаря базата
данни, на които законодателната рамка от 2007 г. първоначално се
основава. Това бе включено в критичния преглед „Въпросите от раждането
до три годишна възраст“ (Дейвид и др., 2003 г.).
Цели на прегледа
Конкретни цели бяха:

1)

Да се определят и прегледат данните относно процеса на

развитие на деца от раждането до петгодишната им възраст
Изследванията на когнитивното,

социалното, емоционалното и

мозъчното развитие бяха основните ориентири.
2)

Да се определят и прегледат данните за изводите, които

се отнасят към разпределението на развитието на децата в края на
учебната година, през която те навършват петгодишна възраст.
3)

Да се направи преглед на доказателствата, които

посочват най-благоприятните условия за ранното обучение и
развитие на децата. Ще се наблегне на взаимоотношенията и
взаимовръзките, както и на заобикалящата физическа среда.
4)

Да се определят, където е подходящо, международни

сравнителни доказателства във връзка с цели 1-3.
5)

Да се определят, където е подходящо, съществени

пропуски във връзка с цели 1-3.
6)

Да се направи връзка между изводите, обектите на

изследване от 1-5 и Целите на Ранното Обучение и областите на
обучение според законодателната рамка от 2007.
Прегледът бе извършен в следните етапи:
Етап А: Определяне на теми, на ключови думи, и ранни проучвания
на литература
Етап Б: Изучаване и преценка на литературата
Етап В: Синтезиране на значенията на изводите от прегледа спрямо
законодателната рамка от 2007.
Прегледът бе извършен в сътрудничество между Министерството на
образованието, Университета в Оксфорд и Уестминстърския институт на
образованието, Oxford Brookes Университет. Продължителността на

проучването бе три месеца (от април до юни 2009 г.). В допълнение, бяха
представени специализирани мнения, когато това бе уместно.

Теоретичен подход
Прегледът беше проведен в рамките на "Конструктивен подход към
развитието" (Рогов, 1990, 2003). Проучването бе обогатено от новите
изследвания на невропсихологията, които подобряват нашето разбиране
както за мозъчното развитие, така и за прилежащата му благоприятна
среда, която го подпомага (Блейкмор & Фрит, 2005). По този начин, в
доклада се признават последните данни за развитието, в които различните
области са взаимосвързани и се влияят една от друга.
Прегледът на документацията бе насочен предимно към научните
изследвания

в

областта

на

"взаимодействащата"

традиция,

която

възприема развитието като разположено в рамките на тясно свързани
социални условия (Бронфенбренер, 1979). Ето защо развитието е
ограничено и обусловено от културни условия, и от архитектурата на
мозъка. Тези тясно свързани социални условия включват влиянието на
близки

роднини

върху

развитието

и

следователно

подчертава

жизненоважната роля на родителите в подкрепата на обучението на децата.
По-нататъшните условия на външната среда се взимат предвид в
съответствие с доводите на Бронфенбренер. Важно влияние в последните
десетилетия е трудът на Виготски (1978), който подчертава ролята на
социалните и културните условия в развитието на децата. Настоящият
анализ не разглежда изрично неговите теории, тъй като те са вече добре
утвърдени. Въпреки това, влиянието на разсъжденията на Виготски за
социално-конструктивистичното
очевидно през целия анализ.

въздействие

върху

обучението,

бе

Фигура 1 представлява приетият теоретичен подход в проучването. В
съответствие с модела на Бронфенбренер, тук се показва развиващото се
дете в центъра; вътрешните и средните кръгове включват семейството на
детето, независимо дали контекстът на това са само родителите и
братя/сестри, по-разширен кръг от роднини или само един родител или
настойник. Външният кръг е околността/околната среда, където детето
едновременно живее и също така може да се обучава. Майерс (1992)
доразвива модела на Бронфенбренер като очертава факторите, които могат
да повлияят развитието на детето в рамките на, което и да е едно или на
всички, взети заедно, от тези релационни условия.
Те включват релационни фактори като типа на взаимодействия и
комуникация, които едно дете преживява и за какви фактори става въпрос
(приятели на семейството, лекуващи лекари, връстници и съседи). Майерс
също описва въздействието на физическата околна среда и наличните
възможности за подкрепа, като например пространството, удобствата и
материални възможности. Други аспекти на средата на обучение са
видовете рутинни и специалните събития, които оформят живота на
децата. Всичките те са повлияни от политическите условия и културни
характеристики (ценностни системи, вярвания и т.н.).
На фиг. 1 по-долу тези влияния са показани със стрелки, като могат
да се видят, действащи в рамките на всички екологични/околни сфери.
Например, ролята на взаимоотношенията е жизнено важна за социалноемоционалното развитие на децата, както и за тяхното лингвистично
развитие .

Фиг. 1 – условията за детското развитие
Структурна рамка на доклада
В съответствие с този теоретичен подход първата част на прегледа
изследва "развиващoтo се дете", намиращо се в центъра на редица от
взаимоотношения. По този начин се обхващат процесите на детското
когнитивно, социално, емоционално и мозъчно развитие от раждането до
навършването на пет години. Това включва раздел за всяка област на EYFS
(лично, социално и емоционално развитие, комуникация, език и
грамотност, способност за решаване на проблеми, разсъждение и
математическа грамотност, знания и разбиране за света, физическото и
творческо развитие). В рамките на всяка област и тема, като например
семейство, обстановка и околни пространства, международни сравнения и
мозъчно

развитие

се

визират

като

практическо

значение

във

взаимосвързаност. Проучвания върху мозъчното развитие са посочени в
разделите, в които оказват въздействие. Това разделение трябва да се
разглежда като организационно и то не предполага развитието да може да
бъде сегментно разглеждано толкова лесно. Нито може да се предполага,
че наблягането върху целите за развитие дава основания принципите на
EYFS да не са ключови за анализа на литературата. Очевидно единствено
дете; позитивни взаимоотношения; благоприятна среда и обучение и
развитие са концепции, които са заложени в този преглед, но те не са
използвани като негови организиращи принципи.
Втората част на прегледа се отнася до благоприятните условия за
развитие; това са взаимоотношенията, заобикалящите средства, и пошироки културни и социално-политически структури.

Ключови констатации и изводи в прегледа
Ключови констатации, свързани с детското развитие
Въпреки, че прегледите на литературата бяха проведени в
съответствие с "области" от детското развитие, налице е забележително
препокриване между основните изводи в различни области, особено що се
отнася до подкрепящите процеси за развитието. Повечето от тези
подкрепящи процеси се извършват във всички контексти на развитие,
например подходящата реакция към действията на децата, която е
конкретно приспособена към индивидуалността на детето. Някои
благоприятстващи процеси се извършват най-често в условията, създадени
през ранните години като например планирани дейности за игра, свързана
с история, споделена от цялата група. Друго препокриване се отнася до
EYFS област "творческо развитие". Макар да има малък и уникален обем
на изследвания спрямо специфични аспекти от тази област, беше решено
да се изследва креативността в рамките на няколко области, особено

„Знание и разбиране за света”

и „Способност за решаване на задачи,

разсъждаване и математическа грамотност”.
•

Децата се раждат без чувство за самосъзнание; то е

създадено чрез взаимоотношения с други (възрастни, братя и сестри,
връстници) и чрез тяхното отглеждане.
•

Децата благоденстват в сърдечни и положителни

взаимоотношения,

характеризирани

от

условни

реакции.

„Сърдечността” на отношенията не е нова концепция, но са налице
нови изследвания върху значението на реакцията на възрастен
спрямо действието на детето, често наричана „условна” реакция.
•

Играта е с първостепенно значение за развитието. Това

също не е нова концепция, но вече има изследвания върху
различните видове игри, особено начините, по които те могат да
бъдат обогатени с направление, планиране и изобретателност от
страна на по-зрелите около тях.
•

Разговорът е друго първостепенно условие за развитие

на езикът на децата, на тяхното мислене, но и на техните емоции.
Отново, тази жизненоважна роля на говоренето и разговорите не е
нова. Въпреки това, сега знаем повече за двата основни видове
разговор – единият служи като потвърждение за разбирането на
детето или неговите чувства, докато другият пояснява и разширява
това разбиране.
•

Описанието дава възможност на децата да създадат един

значим личен и социален свят, но също така е и „инструмент за
мислене”. То е най-ефективно, когато децата са насърчени да правят
свои собствени преценки, а не пасивно да приемат тези на
възрастните.

•

За да се повиши нивото на детското мислене е по-важно

да има стремеж към дълбочина, а не към широчина – дълбокото
разбиране е по-важно, отколкото повърхностното покритие.
•

Учебната програма за ранните години трябва да осигури

възможности за решаване на задачи, за да се развие логическоматематическо мислене, а не само да се набляга на елементи,
характерни за условията.
•

Фонологичните умения на децата са важни за това те да

се научат да четат, но също така важно е и словесното богатство.
Фонологичните умения на петгодишните са по-добри предикатори
по-скоро за това как ще четат, когато са на 7, отколкото когато са на
11. Словесното богатство на петгодишните е по-добър предикатор на
по-сложните задачи на четенето им, когато са на 11.
•

Теориите за развитието като тези на Пиаже (1983) са

линейни – децата следват сходни пътища към зрелостта. Новите
теории предполагат, че развитието протича в мрежа от множество
нишки –различни деца следват различни пътища.
•

Констатациите от неврологията, които се отнасят пряко

към EYFS все още са оскъдни; изникват многообещаващи
изследвания върху капацитета на малкото дете да разпознае сходство
между своите действия и действията, които вижда другите да правят.
Това е свързано с „огледалните неврони” на мозъка, които биват
проучвани от невролозите, специализирани в мозъчното развитие и
интересуващи се от невронната основа за разбирането на действия и
лица. Друга област на невронаучно проучване е тенденцията на
детския мозък да генерира правила въз основа на малки набори от
данни, правила, които са устойчиви към по-нататъшна промяна.

•

Детското

саморегулиране

изисква

развитието

на

контрол, който изисква много усилия, но в същото време и улеснява
вътрешното поемане на социалните правила.
•

В оформянето на условията за обучението на децата,

културните ниши и набори трябва да бъдат важни съображения.
•

Концепцията за детския „глас”

не е нова, но е

придобивала все по-голямо значение за изследванията.
Основни изводи и констатации, свързани с благоприятстващи
условия
Физическите условия за развитие като например условията на
средата или дома имат различни характеристики, които са важни: хора,
пространство, средства - и това са само няколко от многото. Открихме, че
благоприятстващите процеси в тези ситуации са често толкова сходни, че
имаше повече смисъл да се фокусираме върху процесите, които подкрепят
и благоприятстват, отколкото върху структурите, рутината и физическите
средства, които съставят специфични условия. Съсредоточихме се върху
тези подкрепящи и благоприятстващи процеси в Трета глава, а не върху
конкретните видове ситуации и условия, като например дали децата са с
детегледачки и дали ходят на детска градина през целия ден/през
половината от деня. Основни констатации, свързани с условията на
обучението и грижата могат да включват:
•

Подобряването на развитието на децата е занимание,

изискващо много умения и хората, които го практикуват се нуждаят
от обучение и професионална подкрепа, за да се справят добре. Това
включва вземането на решения за индивидуалните потребности на
децата и начините, по които може да се „придаде личен характер” на
тяхното обучение. Например тук се твърди, че решението за това
кога да се започне обучението на децата да четат трябва да бъде

взето от индивидуалните начални учители. Те ще се нуждаят от
специално обучение в тази област, както и от подкрепа от техните
училища и местните власти да вземат решения след оценяване на
нуждите на отделните деца.
•

„Да се говори за чувствата”

има благоприятно

въздействие. Макар това да е била очевидната истина от
десетилетия, нови проучвания за „Социалните и емоционалните
аспекти на обучението върху децата” показва колко това е от полза
за учащите от всички възрасти, дори за деца под четиригодишна
възраст.
•

Децата се учат да разбират себе си и своите светове чрез

два вида мисъл: наративна (разказвателна)

и изследователска

(„научно изследване”). Да се подкрепи това развитие означава да се
подкрепят двата вида на мислене. Значението на научното мислене е
известно от няколко десетилетия, докато това за подкрепянето на
наративното мислене е установено като значимо от много по-скоро.
•

Текущото

оценяване

ще

бъде

в

основата

на

предоставянето на подкрепяща и стимулираща среда за всяко дете.
Това може да изисква професионално развитие за практикуващите и
за връзка с частни лица и агенции извън средата.
•

Качеството на Домашната Учебна Среда (ДУС), както и

на условията, имат измерими и независими въздействия върху
развитието на децата. Качеството включа взаимоотношения и
взаимодействия, но също така и педагогически структури и практики
за обучение. Характеристиките на ДУС са различни, в зависимост от
социалната класа – така например семействата в неравностойно
положение, както и някои етнически малцинства имат по-ниски
резултати. Други проучвания описват специфични дейности, с които
по-облагодетелстваните

семейства

занимават

децата

си,

увеличавайки добре познатата разлика между социалните класи,
която разлика е свързана с доходите и образованието на родителите.
Основна тема, свързана с грамотността (но също така и в други
области на развитието) е „домашното обучение”, предоставена от пооблагодетелстваните родители. За деца, които не познават такъв вид
домашно поощряване, детската занималня може да компенсира, поне
частично, чрез директна работа с децата и чрез родителска подкрепа.
•

Изкуството на предучилищната практика улучва баланса

между направлявано и самостоятелно обучение, независимо дали то
е в дома или в друга обстановка. Винаги са съществували дебати за
този баланс, но никога не са били толкова разгорещени, колкото за
условията за ученето да се чете, както и за обучението на деца в
начален клас – този дебат обхваща вече три десетилетия.
•

Някои нови изследвания са съсредоточени върху

упражнения за свързване на дома и условията на обстановката, като
например споделени, собственоръчно направени книги, ДВД-та и
фотоалбуми. Това ново изследване показва предимствата на тези
упражнения.

Глава 1 - Въведение и методология
1.1 . Обосновка на изследването и основните изводи и
констатации
През юни, 2008 г., министърът на образованието обяви преглед на
предучилищното образование, който ще излезе през 2010 г. Целта на
настоящия доклад е да предостави база данни, която да предостави
информация за този преглед.

От 2000г. темпът на промените в предучилищното образование е
бърз: обхваща експанзия на предучилищното обучение и грижа като се
съсредоточава върху увеличаване на броя на местата и върху значителни
нововъведения за развитието на инициативите в учебния план на
предучилищното образование. По-конкретно, законодателната рамка на
EYFS, публикувана през март, 2007г. и осъществена през септември, 2008
г. надгражда и замества незадължителното „Ръководство по въпросите от
раждането до три години”. (DfES, 2003 г.), учебната програма за
предучилищно образование за деца от три до четири (QCA, 2000 г), и
Националните стандарти за детска градина (Сигурно начало, 2003 г.). Тези
промени са зададени в контекста на по-широка промяна в социалната
политика, което е довело до увеличаване на броя на местата за
финансирано и безплатно предучилищно обучение, достъпно за деца и
семейства, от по-ранна възраст. Тези развития, съчетани с нарастващ брой
деца, които започват училище в годината, в която навършат пет, повдигат
много въпроси за целесъобразността на възрастта за предложения учебен
план. В допълнение, множеството среди, където тази разпоредба е
достъпна и е през обслужващия и частния, доброволния и независимия
сектор, подвига допълнителни въпроси относно уместността на учебния
план в различни условия и способността на тези условия да поддържат
стойностни възможности за обучение на децата. Макар целта на този
критичен преглед да не е разглеждането на набора от социални политики
спрямо деца и семейства, важно е да се отбележи, че законодателната
рамка от 2007 разполага с по-широк контекст на социална политика и на
моменти докладът ще се позовава на това.
Основни изводи и констатации в прегледа
Основни констатации, свързани с детското развитие

Въпреки, че прегледите на литературата бяха проведени в
съответствие с "области" от детското развитие, налице е забележително
препокриване между констатациите в различни области, особено що се
отнася до подкрепящите процеси за развитието. Повечето от тези
подкрепящи процеси се извършват във всички контексти на развитие,
например подходяща реакция към действията на децата, която е
приспособена към индивидуалността на детето. Някои благоприятстващи
процеси се извършват най-често в условията, създадени през ранните
години като например планирани дейности за игра, свързана с история,
споделена от цялата група. Друго препокриване се отнася до EYFS област
"творческо развитие". Макар да има малък и уникален обем от изследвания
спрямо специфични аспекти от тази област, бе решено да се изследва
креативността в рамките на няколко области, особено „Знание и разбиране
за света”

и „Способност за решаване на задачи, разсъждаване и

математическа грамотност”.
•

Децата се раждат без чувство за самосъзнание; то е

създадено чрез взаимоотношения с други (възрастни, братя и сестри,
връстници) и чрез тяхното отглеждане.
•

Децата благоденстват в сърдечни и положителни

взаимоотношения,

характеризирани

от

условни

реакции.

„Сърдечността” на отношенията не е нова концепция, но са налице
нови изследвания върху значението на реакцията на възрастен
спрямо действието на детето, често наричана „условна” реакция.
•

Играта е с първостепенно значение за развитието. Това

също не е нова концепция, но вече има изследвания върху
различните видове игри, особено начините, по които те могат да
бъдат обогатени в направление, планиране и изобретателност от
страна на по-зрелите присъстващи около децата.

•

Разговорът е друго първостепенно условие за развитие

на езикът на децата, на тяхното мислене, както и на техните емоции.
Отново, тази жизненоважна роля на говоренето и разговорите не е
нова. Въпреки това, сега знаем повече за двата основни видове
разговор – единият служи като потвърждение за разбирането на
детето или неговите чувства, докато другият пояснява и разширява
това разбиране.
•

Описанието дава възможност на децата да създадат един

значим личен и социален свят, но също така е и „инструмент за
мислене”. То е най-ефективно, когато децата са насърчени да правят
свои собствени преценки, а не пасивно да приемат тези на
възрастните.
•

За да се повиши детското мислене е по-важно да има

стремеж към дълбочина, а не към широчина – дълбокото разбиране е
по-важно, отколкото повърхностното покритие.
•

Учебната програма за ранните години трябва да осигури

възможности за решаване на задачи, за да се развие логическоматематическо мислене, а не само да се набляга на елементи,
характерни за условията.
•

Фонологичните умения на децата са важни за това те да

се научат да четат, но също така важно е и словесното богатство.
Фонологичните умения на петгодишните са по-добри предикатори
по-скоро за това как ще четат, когато са на 7, отколкото когато са на
11. Словесното богатство на петгодишните е по-добър предикатор на
по-сложните задачи на четенето им, когато са на 11.
•

Теориите за развитието като тези на Пиаже (1983) са

линейни – децата следват сходни пътища към зрелостта. Новите
теории предполагат, че развитието протича в мрежа от множество
нишки – различни деца следват различни пътища.

•

Констатациите от неврологията, които се отнасят пряко

към EYFS все още са оскъдни; изникват многообещаващи
изследвания върху капацитета на малкото дете да разпознае сходство
между своите действия и действията, които вижда другите да правят.
Това е свързано с „огледалните неврони” на мозъка, които биват
проучвани от невролозите, специализирани в мозъчното развитие и
разглеждащи невронната основа за разбирането на действия и лица.
Друга област на невронаучно проучване е тенденцията на детския
мозък да генерира правила въз основа на малки набори от данни,
правила, които са устойчиви към по-нататъшна промяна.
•

Детското

саморегулиране

изисква

развитието

на

контрол, който изисква много усилия, но в същото време и улеснява
вътрешното приемане на социалните правила.
•

В оформянето на условията за обучението на децата,

културните ниши и набори трябва да бъдат важни съображения.
•

Концепцията за детския „глас” не е нова, но е придобила

все по-голямо значение в изследванията.
Основни изводи и констатации, свързани с благоприятстващи
условия
Физическите условия за развитие като например условията на
средата или дома имат различни характеристики, които са важни: хора,
пространство, средства - и това са само няколко от многото. Открихме, че
благоприятстващите процеси в тези ситуации са често толкова сходни, че
имаше повече смисъл да се фокусираме върху процесите, които подкрепят
и благоприятстват, отколкото върху структурите, рутината и физическите
средства, които съставят специфични условия. Съсредоточихме се върху
тези подкрепящи и благоприятстващи процеси в Трета глава, а не върху
конкретните видове ситуации и условия, като например дали децата са с

детегледачки и дали ходят на детска градина през целия ден/през
половината от деня. Основни констатации, свързани с условията на
обучението и грижата могат да включват:

•

Подобряването на развитието на децата е занимание,

изискващо много умения и тези, които го практикуват се нуждаят от
обучение и професионална подкрепа, за да се справят добре. Това
включва вземането на решения за индивидуалните потребности на
децата и начините, по които може да се „придаде личен характер” на
тяхното обучение. Например тук се твърди, че решението за това
кога да се започне обучението на децата да четат трябва да бъде
взето от индивидуалните начални учители. Те ще се нуждаят от
специално обучение в тази област, както и от подкрепа от техните
училища и местните власти да вземат решения след оценяване на
нуждите на отделните деца.
•

„Да се говори за чувствата”

има благоприятно

въздействие. Макар това да е била очевидната истина от
десетилетия, нови проучвания за „Социалните и емоционалните
аспекти на обучението върху децата” показва колко това е от полза
за учащите от всички възрасти, дори за деца под четиригодишна
възраст.
•

Децата се учат да разбират себе си и своите светове чрез

два вида мисъл: наративна (разказвателна)

и изследователска

(„научно изследване”). Да се подкрепи това развитие означава да се
подкрепят двата вида мислене. Значението на научното мислене е
известно от няколко десетилетия, докато това за подкрепянето на
наративното мислене е много по-ново.

•

Текущото

оценяване

ще

бъде

в

основата

на

предоставянето на подкрепяща и стимулираща среда за всяко дете.
Това може да изисква професионално развитие за практикуващите и
връзка с частни лица и агенции извън средата.
•

Качеството на Домашната Учебна Среда (ДУС), както и

на условията, имат измерими и независими въздействия върху
развитието на децата. Качеството включа взаимоотношения и
взаимодействия, но също така и педагогически структури и практики
за обучение. Характеристиките на ДУС са различни, в зависимост от
социалната класа – така например семействата от неравностойно
положение, както и някои етнически малцинства имат по-ниски
резултати. Други проучвания описват специфични дейности, с които
по-облагодетелстваните

семейства

занимават

децата

си,

увеличавайки добре познатата разлика между социалните класи,
която разлика е свързана с доходите и образованието на родителите.
Основна тема, свързана с грамотността (но също така и в други
области на развитието) е „домашното обучение”, предоставена от пооблагодетелстваните родители. За деца, които не познават такъв вид
домашно поощряване, детската занималня може да компенсира, поне
частично, чрез директна работа с децата и чрез родителска подкрепа.
•

Изкуството на предучилищната практика улучва баланса

между направлявано и самостоятелно обучение, независимо дали то
е в дома или в друга обстановка. Винаги са съществували дебати за
този баланс, но никога не са били толкова разгорещени, колкото за
условията за ученето да се чете, както и за обучението на деца в
начален клас – този дебат обхваща вече три десетилетия.
•

Някои нови изследвания са съсредоточени върху

упражнения за свързване на дома и условията на обстановката, като
например споделени, собственоръчно направени книги, ДВД-та и

фотоалбуми. Това ново изследване показва предимствата, които
дават тези упражнения.
1.2 Методология
Цели и стратегия на прегледа
Обект на изследване в настоящата разработка бе да се разгледат
първоизточниците на развитието на децата, както и критичните им
прегледи. Вниманието е върху научните изследвания, публикувани след
2000 г., тъй като крайната цел е да се актуализира, а не да се повтаря базата
данни, на които законодателната рамка от 2007 г. първоначално се
основава. Това включва критичният преглед на Въпросите от раждането до
три годишна възраст (Дейвид и др., 2003). Трябва да се отбележи, че някои
творчески публикации преди тази дата са били включени, както и когато е
уместно. Времевата рамка бе твърде кратка – три месеца – за да има
възможност за по- подробен

преглед на обемната първостепенна

литература. Ето защо бе приета една двойна стратегия, която да съчетае
главните проучвания на екипа с консултацията на опитни психолози,
специализирани в развитието (чрез Отдела за Развитието на британското
Дружеството на Психолозите ) и разбира се с помощта на частни
ръководители, които ни дадоха редица курсове за Ранно Детство (чрез
Образователната Мрежа за Предучилищно Обучение). По този начин
нашите проучвания в дадената литература бяха задълбочени и ръководени
от съвета на психолози, курсови ръководители и научни експерти, които са
работили

повече

от

десетилетие

изследователска литература.
Цели на прегледа
Конкретни цели бяха:

в

проучвания

на

такъв

тип

1)

Да се определят и прегледат данните относно процеса на

развитие на деца от раждането до петгодишна възраст Изследванията
на когнитивното, социалното, емоционалното и мозъчното развитие
бяха основните ориентири.
2)

Да се определят и прегледат данните за изводите, които

се отнасят за разпределението на развитието на децата в края на
академичната година, през която те навършват петгодишна възраст.
3)

Да се направи преглед на доказателствата, които

посочват най-благоприятните условия за ранното обучение и
развитие на децата. Ще се наблегне на взаимоотношенията и
взаимовръзките, както и на заобикалящата физическа среда.
4)

Да се определят, когато е подходящо, международни

сравнителни доказателства във връзка с цели 1-3.
5)

Да се определят, когато е подходящо, съществени

пропуски във връзка с цели 1-3.
6)

Да се направи връзка между изводите, обектите на

изследване от 1-5 и Целите на Ранното Обучение и областите на
обучение според законодателната рамка от 2007.
Методология
Прегледът бе извършен в следните етапи:
Етап А: Определяне на теми, на ключови думи, и ранни
проучвания на литература
1)

За да се формират основните теми на това изследване, бе

проведено предварително проучване на значими национални и
международни прегледи и публикации от ключово значение (Дейвид
и др. 2003; Бертрам § Паскал 2002; Александър, 2008; Шонкоф и
Филипс, 2000). Те бяха сверени със съществуваща терминология,
която се появи в документи на учебната програма за деца 0-5г. от

2000г. насам. От това предварително проучване бе предложен списък
с ключови думи.
2)

Този списък с думи бе споделен и съгласуван с

длъжностните лица по проекта.
3)
изпратен

Кратък от една страница въпросник (в Приложение А) бе
по

имейл

професионални

и

до

определени

академични

членове

организации

от

съответни

(като

например

Британското Дружество на Психолозите – Отдела за Развитието;
Групата със Специални Интереси на Британската Асоциация за
Педагогически

Изследвания;

Образователната

Мрежа

за

Предучилищно Обучение). Този въпросник има двойна цел: първо,
да извлече списък от важни научни статии от 2000г. насам и второ –
да се удостоверят ключовите думи, идентифицирани по-рано от
настоящия изследователски екип.
4)

Първоначално бяха планирани редица лични интервюта

с ключови национални и международни експерти и други основни
партньори. Въпреки това, впоследствие беше решено, че е поблагоприятно за проучването да се проведат телефонни интервюта и
кореспонденция чрез имейл, за да се даде възможност за
консултация с по-голям брой експерти. Общо нашият екип получи 12
отговора от консултациите на нашите експерти.
Етап Б: Изучаване и преценка на литературата
1)

Бе създаден образец, за да обобщи избраната литература

(Приложение Б).
2)

Веднъж на две седмици се провеждаха срещи между

членовете на екипа, за да се гарантира, че ключовите думи ни
позволяваха да изясним данните по най-добрия възможен начин.

3)

Бе използван общ модел, който да помогне за

оформянето на нашите размисли.
4)

Бяха

използвани

както

международни,

така

и

национални средства и бяха прегледани основните книги и списания
в областта на психологията на развитието, както и в областта на
Предучилищната Грижа и Обучение.
Етап В: Синтезиране значенията на изводите от прегледа
спрямо законодателната рамка от 2007.
1)

Синтезиране на новите изследователски доказателства

спрямо целите на предложението.
2)

Основните констатации бяха набелязани към областите

на ЕYFS.
3)

Бяха подчертани пропуските в изследването.

Прегледът бе извършен в сътрудничество между Министерството на
образованието, Университета в Оксфорд и Уестминстърския институт на
образованието, Oxford Brookes Университет. Продължителността на
проучването бе три месеца (от април до юни 2009 г.). В допълнение,
специализирани мнения бяха взети и приложени, когато бе уместно.
Теоретичен подход
Прегледът беше проведен в рамките на "конструктивния подход към
развитието" (Рогов, 1990, 2003). Той бе подобрен от новите изследвания на
невропсихологията, които обогатиха нашето разбиране както за мозъчното
развитие, така и за благоприятна среда, която да го подпомогне (Блейкмор
& Фрит, 2005). По този начин, в доклада се признават последните
разбирания за развитието, в които различните области на развитие са
взаимосвързани и се влияят една от друга.

Прегледът на документацията бе насочен предимно към научните
изследвания в рамките на "взаимодействащата" традиция, която възприема
развитието като разположено в рамките на тясно свързани социални
условия (Бронфенбренер, 1979). Ето защо развитието е ограничено и
обусловено от културните условия и от архитектурата на мозъка. Тези
тясно свързани социални условия включват влиянието на близки роднини
върху развитието и следователно подчертава жизненоважната роля на
родителите в подкрепата на обучението на децата. По-нататъшните
условия на околната среда бяха включени в съответствие с доводите на
Бронфенбренер.
Важно влияние в последните десетилетия оказва трудът на Виготски
(1978), който подчертава ролята на социалните и културните условия в
развитието на децата. Настоящият анализ не разглежда изрично неговите
теории, тъй като те са вече добре утвърдени. Въпреки това, влиянието на
разсъжденията на Виготски за социо-конструктивистичното въздействие
върху обучението, бе очевидно през целия анализ.
Фигура 2.1 представлява приетия теоретичен подход на проучването.
В съответствие с модела на Бронфенбренер, тя установява развиващото се
дете в центъра; вътрешните и средните кръгове включват семейството на
детето, независимо дали контекстът на това са само родителите и
братя/сестри, по-разширен кръг от роднини или само един родител или
настойник. Външният кръг е околността/околната среда, където детето
едновременно живее и също така може да се обучава. Майерс (1992)
доразвива модела на Бронфенбренер като очертава факторите, които могат
да повлияят на развитието на детето в рамките на, което и да е едно, или
всички заедно, от тези релационни условия.
Те включват релационни фактори като типа на взаимодействия и
комуникация, които едно дете преживява и за какви хора става въпрос

(приятели на семейството, лекуващи лекари, връстници и съседи). Майерс
също описва въздействието на физическата околна среда и наличните
възможности за подкрепа, като например пространството, удобствата и
материални възможности. Други аспекти на средата на обучение са
видовете рутинни и специалните събития, които оформят живота на
децата. Всички те са повлияни от социалните политики и културни
характеристики (ценностни системи, вярвания и т.н.).
На Фигура 2.1 по-долу тези влияния са показани със стрелки, които
могат да се видят, действащи в рамките на всички социално-екологични
сфери. Например, ролята на взаимоотношенията е жизнено важна за
социално-емоционалното развитие на децата, както и за тяхното
лингвистично развитие.

Околна
среда/средства

Култури и
политики

Взаимоотношения

Фиг. 2.1 – Условията за детското развитие

Структура на доклада
В съответствие с този теоретичен подход първата част на прегледа
изследва "развиващoтo се дете" в центъра на редица от взаимоотношения.
По този начин тя обхваща процесите на детското когнитивно, социално,
емоционално и мозъчно развитие от раждането до края на периода, в който
те навършват пет. Това включва раздел за всяка област на EYFS (лично,
социално и емоционално развитие, комуникация, език и грамотност,
способност за решаване на проблеми, разсъждение и математическа
грамотност, знания и разбиране за света, физическото и творческо

развитие). В рамките на всяка област и тема , като например семейство,
обстановка и околни пространства, международни сравнения и мозъчно
развитие влизат практически значеними фактори. Проучвания върху
мозъчното развитие са посочени в областите, върху които те оказват
въздействие. Това разделение трябва да се разглежда като организационно
и не предполага, че развитието може да бъде сегментирано на
области толкова лесно. Нито може да се предполага, че наблягането върху
целите за развитие намеква, че принципите на EYFS не са ключови за
анализа

на

литературата.

Очевидно

единствено

дете;

позитивни

взаимоотношения; благоприятна среда и обучение и развитие са
концепции, които са заложени в този преглед, но не са използвани като
негови организиращи принципи.
Втората част на прегледа се отнася до благоприятните условия за
развитие; това са взаимоотношенията, заобикалящите средства, и пошироки културни и политически структури.

Глава 2 – Развиващото се дете
Този преглед взима предвид цялостната представа за развитието на
детето. Макар да са структурирани по областите на EYFS, твърденията за
развитието в тази глава (раздели 2.1 до 2.6) трябва да се четат като взаимно
допълващи се и свързани помежду си, а не взети по отделно. Неизбежно
обхватът на литературните данни след 2000г. е причина за относителния
обсег на всеки раздел, но нито редът, нито дължината на тези раздели
показва някаква значима йерархичност.
Всеки раздел започва с представяне на съществуващите изисквания
на EYFS. То е последвано от резюме на скорошната литература, свързана с
тези изисквания. Основните констатации са подчертани в рамките на всяка
област и част. Това ще улесни планирания самостоятелен преглед, за да се

определи дали има повтаряеми становища или възможни необходими
промени в изискванията.
2.1 Личностно, Социално и Емоционално Развитие
„Децата трябва да бъдат подсигурени с опит и подкрепа, които ще
им помогнат да развиват позитивно чувство за себе си и за другите,
уважение към околните, социални умения и положителна нагласа за
учене. Тези, които осигуряват този опит и подкрепа, трябва да
поддържат и емоционалното благосъстояние на децата, за да могат те
да опознаят себе си и това, което могат да постигнат" (EYFS, стр. 22).
http://www.standards.dfes.gov.uk/eyfs/resources/downloads/card4_5.pdf
Когнитивното и лингвистичното развитие, както и социалното и
емоционално развитие са описани отделно в този доклад с цел
организационна леснота, но е важно да се запомни, че развитието на детето
е всъщност цялостно по характер. В стремежа да се разбере социалното
поведение на децата има значително взаимодействие между емоция и
познание (Лемериз и Арсенио 2000;.. Халберщад и сътр, 2001а, 2001б;.
Денъм и др, 2002). В раздел 2.4 на този доклад, например, доколко бебета
изглеждат предразположени да реагират и да се свързват с хората около
тях, е посочено в описания на детското развитие в Теория за Разума
(Мелцов, 2004). Гопник и др. (1999, стр 194) предлагат, че мозъкът може да
се разглежда като "социален мозък". В книгата си "Как бебетата си мислят"
те представят резюме от констатации, които разкриват, че от раждането си
бебетата могат да различават човешки лица и гласове от други сетивни
дразнители и бебета предпочитат тези човешки качества пред други
дразнители. В рамките на няколко дни след раждането си, те могат да
различават познати хора, като например майка си. До 12 месечна възраст
те очевидно вече могат да обозначават и имитират действията на тези
около тях – като например вглеждане и сочене. Такива наблюдения

предполагат взаимност между различните аспекти на развитието и според
последните проучвания във връзка с детското личностно, социално и
емоционално развитие, което ще последва, това е очевидно по много и
различни начини.
Както с всички области на развитие, включени в този доклад,
потенциалната литературна база е огромна и проучванията, и подчертаните
констатации са обобщаващи и показателни, а не изчерпателни. Отчетът
започва с препратка към мащабната теория за Привързаността (Бауби,
1953, 1969, 1973 & 1980), като се съсредоточава върху значението на
ранните взаимоотношения спрямо развитието на малките деца. Набляга се
и върху скорошни открития във връзка със значението на тази теория
спрямо детски градини, забавачници и т.н. Следващите раздели
разглеждат изследвания относно емоционалното развитие на децата,
развитието на техния капацитет за саморегулиране на емоциите както и
поведението им, а също и нарастващото разграничаване на себе си от
другите. Има кратка дискусия за детското развитие на Теория за Разума,
неговото социално познание, което се съсредоточава върху социалноемоционалното съзнание спрямо другите. След това е взето под внимание
как това се превръща в тяхно взаимоотношение с връстници. Последният
раздел представлява общ преглед на различните начини, по които са
изследвани както идеи и взаимоотношенията на детето, така и на тези
около него. Това може да има значение за начините, по които грижата и
обучението на нашите малки деца са структурирани и приложими.

Привързаност
Една от изначалните теории на развитието в ранна детска възраст е
Теорията за Привързаността на Бауби (1953, 1969, 1973 & 1980). Бауби
разглежда привързаността като еволюционно основан и вроден процес,

при който развитието на силна грижовна връзка между майка и дете се
оформя още в най-ранното детство. До 7-9 месечна възраст е добре
установена и силно се проявява в тревогата при раздяла, която децата на
тази възраст проявяват, когато са отделени от човека, който се грижи за
тях най-много. Като допълнение към това се твърди още, че тази първа
важна връзка на привързаност служи за осигуряване на детето на една
основна и сигурна емоционална стабилност, която може да окаже
значително влияние върху бъдещото му емоционално и социално развитие
(Ейнсъурт

и

сътр.,

1978).

Макар

че

литературата,

свързана

с

привързаността главно набляга на връзката между майка и дете – и
наистина това така силно значение често е използвано за критика на
теорията за привързаността, главни нейни поддръжници са признали и
възможността за други фигури, към които детето да се привърже в живота
си (Ейнсуърт и сътр., 1978).
Въпреки различни критики и преразглеждания, значението на
теорията

за

привързаността

като

„велика

теория”

за

развитието

продължава да бъде признавано (Уотърс & Къмингс, 2000). Освен това
тази теория е и на преден план в литературния преглед, основен за
законодателната рамка на „Въпроси от Раждането до 3г.” (Дейвид и сътр.,
2003).
Влиянието на привързаността върху развитието
Сигурността в привързаността между майката и детето е свързана с
редица

социално-емоционални

последствия,

включително

ранното

развитие на съзнанието (Лайбъл & Томпсън, 2000), емоционалното
разбиране (Кочанска, 2001а; Де Родни & Харис, 2002), просоциалните
разбирания и саморегулирането (Кочанска, 2002; Кочанска и др., 2004).
Белски и Ферън (2002) затвърждават значението на ранната сигурност и
привързаност между майка и бебе по отношение на набор от последствия,

свързани с готовността за обучение и социалност. Те също така обаче
показват, че една нестабилна, несигурна привързаност може да бъде
смекчена от последвала високо-чувствителна майчинска грижа. Това
предполага, че по-късни опитности могат да намалят въздействието на поранни.
Динамичният характер на сигурността в привързаността е подчертан
от Томпсън (2000). Той твърди, че вместо да е с фиксирано измерение, той
е по-добре концептуализиран като „развиваща се представа”, която може
да помогне на детето да подобри винаги разширяващото разбиране за
социалния си свят. Това може да е резултат от конкретни събития, като
например появата на нов брат или сестра или по-общо – от все поусъвършенстващото се

разбиране за социалните връзки и социалните

норми в по-късните предучилищни години.
Издръжливост
Сигурното привързване е свързано с развитието на детето, на
самосъзнанието (и себеуважението) му, но и в частност с важната
концепция за неговата издръжливост. Дейвид и сътр. (2003, стр. 20)
описват устойчивостта като идеята до каква степен „някои деца са в
състояние да преодолеят въздействията на негативни събития и
преживявания”. В техния литературен преглед, Дейвид и сътр. стигат до
заключението, че присъствието на поне една „много подкрепяща и
грижовна връзка” е ключов фактор, който дава възможност на децата да
преодоляват беди и предизвикателни житейски ситуации.
От 2003г. се докладва за едно значимо американско дългосрочно
проучване, „Проучване на Минесота за риск и приспособяване от
раждането до зряла възраст” (Сруф и сърт., 2005). Обхватът му е 30
години и изследва 180 деца, родени в бедност от раждането си. Достига се
до заключението, че устойчивостта в лицето на беда не е някаква

„неуязвимост или друго магическо качество” (стр. 225), а по-скоро е
продукт на „позитивна основа или балансиране на подкрепа“, която ще е
достъпна по-късно (стр. 227). Ранното детство е определено като важен
период на развитие и е очевидно, че ранните преживявания с хората, които
се грижат за тях, могат да оформят позитивна основа за децата. Именно на
тази основа авторите се позовават при възникването на устойчивостта.
Въпреки това, подчертано е, че при дадени „балансирани опори” отвъд
ранното детство, може да бъде възможно да се смекчат отрицателните
въздействия при началото на неблагоприятни условия впоследствие.
Потенциалът за преодоляване на ранното лишаване – да се прояви
устойчивост – също е бил демонстриран в проучвания за румънски деца,
които през 90те са били изоставени в домове в родината си и по-късно са
били осиновени във Великобритания (Рътър и др., 2007).
Потенциално значимо е, че осиновяванията са били настъпили
сравнително рано в живота им (преди възрастта от 42 месеца), но понататъшни проучвания за възрасти 4, 6 и 11 са показали „подчертани
догонвания” в тяхното психологическо статукво/благосъстояние. На други
места Рътър (1999) отбелязва промяната в индивидуалната податливост
към евентуален психо-социален риск. Което предполага, че разликите в
темперамента и познанието при индивидите могат да допринесат за това.
Той обаче отбелязва, че нови преживявания могат да предложат позитивни
„повратни точки” за деца, дори и за възрастни, които в миналото са
претърпели

значителни

нещастия

–

особено

там,

където

новите

преживявания „директно конфронтират, или компенсират даден рисков
фактор” (Рътър, 1999, стр. 129). Освен това способността да се преодолеят
несгодите е засилена, когато децата имат набор от стратегии за справяне,
които да „призоват” и това може да бъде нещо, което те са способни да
развият с подкрепа и насоки от други. Рътър (2006) също предполага, че

„контролираното излагане на риск” може да подпомогне насърчаването на
способността за справяне с бъдещи беди.
Привързаността и дебата за занималните
Значението на теорията за привързаността върху предоставянето на
грижи, които не идват от семейството, особено за бебета и много малки
деца, продължава да предизвиква широко разпространени и доста спорни
твърдения за възможността от дълготрайни отрицателни въздействия
върху децата (Белски, 2001). От 2000г. насам, Белски и неговите колеги са
включени в анализа на констатациите от Проучването за Ранна Детска
Грижа в Съединените Щати на Държавния Институт за Детско Здраве и
Човешко Развитие (ДИДЗЧР). Това мащабно проучване проследява над
1000 деца от раждането им до училищна възраст. Екипът на Белски
(Белски, 2006; Белски и сътр., 2007) докладват, че има преимущества от
ранната детска грижа, свързани с лингвистичните и когнитивните
резултати, но също така има връзка между по-голямото излагане на
грижите в някой център (детска градина, занималня), както и (според
учителите) рискове от „екстернализирани” (антисоциални и агресивни)
поведения на децата, когато те достигнат училищна възраст. При
разглеждането на взаимовръзката между „количеството” на грижите за
децата от хора, които не са членове на семейството, и тяхното поведение,
се появиха данни (Белски и сътр., 2007), които независимо от определения
брой часове отдадена грижа на седмица, показват, че няма конкретна
взаимовръзка между докладванията от учителите за екстернализирани или
проблемни поведения на деца на 54 месечна възраст и увеличаване на
предишни грижи за децата. Въпреки това, по времето, в което тези деца
достигат 6ти клас в училище, това въздействие е намаляло до толкова, че
вече е станало незначително. Също така е интересно да се добави, че
рискът не е на клинично ниво, както и че има по-сложни взаимовръзки

между качеството, количеството и вида детски грижи, които са получени.
Завършеното проучване на ДИДЗЧР отново подчертава този интерактивен
аспект, наблягайки на това, че: „слабо се вниква в детското развитие само
от знанието дали то е получавало или не е получавало вид грижа,
различна

от

майчинската.

Деца,

които

са

получавали

грижи

изключително само от майките си, не се развиват различно от тези, за
които са се грижели и други.” (ДИЧ, ДИДЗЧР, 2006, абстракция).
В границите на Обединеното кралство възникват сходни общи
констатации

от

проучването

на

Ефикасното

Предоставяне

на

Предучилищно Образование (ЕППО) (Силва и сътр., 2008), а социалните
последствия от предучилищното образование са по-скоро по-малко
благоприятни от отбелязаните положителни лингвистични и когнитивни
въздействия. Това е особено вярно за момчета в неравностойно социално
положение. Въпреки това, важен елемент на ЕППО и констатациите от
свързаната с него Изследователска Ефективна Педагогика на Ранното
Детство (ИЕПРД) (Сираж-Блачфорд и сътр., 2002), е значението на
взаимовръзките между възрастни и деца като индикатор на качеството в
най-ефективните условия. Тук отново има известна връзка с проучването
на ДИДЗЧР, в което се отбелязва значението на положителна грижа от
страна на „по-образования” персонал в детските градини/занималните,
който персонал има „по-застъпващи се за децата разбирания спрямо
тяхното отглеждане” (ДИДЗЧР, 2000).

Множество възпитатели
При литературния преглед за взаимовръзките с привързване отвъд
традиционната двойка майка-дете, Хоус (1999) посочва, че основните
определящи фактори спрямо това дали едно дете ще оформи връзка с
възпитател, различен от майката са:

1)

Дали възпитателят предоставя физическа и емоционална

грижа
2)

Дали този човек е стабилно присъстващ в социалната

група на детето
3)

Дали възпитателят има емоционална съпричастност-

инвестиция към детето.
В контекста на грижите, предоставени от хора, различни от
членовете на семейството, Хоус посочва, че има по-голяма предсказуемост
в модела на взаимоотношения, когато възпитателят е постоянно
присъствие за по-дълги периоди от време. По подобен начин Лангстън
(2006, стр. 9) подчертава, че не може да се надцени колко важна е за едно
дете

„една

оформена

втора

или

допълнителна

положителна

взаимовръзка”.
Подхода за „ключови фигури” в детския живот
Един от отговорите към последиците от теорията за привързаността
и значението на емоционалната сърдечност и стабилност за малките деца е
да се препоръча назначаването на „ключови фигури” в заобикалящата
среда (Елфър и др., 2003), като например да се назначат конкретни
грижещи се лица към конкретни деца. Трябва да се отбележи обаче, че
приемането на този подход за ключови фигури може понякога да бъде
проблематичен, като например, в случай че лицата от персонала в детската
градина/занималнята са прекалено съсредоточени върху техните поверени
„ключови” деца, в сравнение с другите деца в групата; или ако ключовата
фигура на едно дете напусне градината/занималнята. Може също така да се
появят емоционални последици за тези фигури, и дори за семействата им,
при оформянето на една толкова силна емоционална връзка с дадено дете
(Елфър, 2007а). Ето защо Елфър посочва необходимостта от предпазливо
продължително професионално развитие на лицата от заобикалящия

персонал, който подкрепя емоционалните нужди на малки деца и на самите
себе си като професионалисти (Елфър, 2007б).
Сърдечност и възнаграждаване във взаимоотношенията
Идеята за възнаграждение и отзивчивост е очевидна, що се отнася до
емоционалното

развитие

на

едно

дете.

Описвайки

типичните

преживявания на едно дете през първата година от живота му, Робинсън
(2003) отбелязва, че „начинът, по който другите влияят на нашите
чувства въздейства върху това как ние ги изразяваме и през ранното
детство това въздействие е могъщо” (стр. 36). Смисълът тук е, че
емоционалната сърдечност е дори по-могъща, когато е искрено отзивчива
към емоциите на самото дете. Робинсън допълнително набляга върху
значението на „установен ред, близки отношения и присъствието на
грижовни възрастни” за предоставяне на едно „убежище” за детето (стр.
180). Коментирайки съвременната литература за областта на ранната
социализация, Лайбъл и Томпсън (2007) предлагат по-нататъшна подкрепа
за силата на една топла и взаимно отзивчива връзка с възрастни, както и
важността от структура за малки деца, „които търсят предсказуемост и
контрол във всекидневните си преживявания” (стр. 194).
Основното значение на емоционалната сърдечност и обич в
развитието на малките деца е повтаряща се тема (Робъртс, 2002; Даулинг,
2005). Някои автори, като например Герхарт (2004), имат особено
забележителни

твърдения

за

централното

място,

което

заемат

емоционалните преживявания в етапа на развитието на децата. Герхарт
предлага

като

пример,

че

„когнитивните

процеси

доразвиват

емоционалните, но не могат да съществуват без тях” (стр. 6). Освен това
тя твърди, че бебетата се нуждаят от „възпитател, който да проявява
разбиране до такава степен, че потребностите на бебето се усещат
като негови” (стр. 23). Позовавайки се на концепцията за емоционалния

поток, Герхарт прави връзки с проучванията върху развитието на мозъка,
за да подкрепи своите твърдения за значението на любовта в детското
развитие. Тя се позовава на редица подкрепящи твърдението й
изследвания, които предлагат, че невронните връзки в мозъка са
значително свързани с емоционалните преживявания и в частност – тези
преживявания през втората половина на първата година от живота на
детето. Тези изследвания също така предполагат различните области на
мозъка да са особено засегнати от социално-емоционалните преживявания
през различни периоди на ранното детство.
По този начин ранните преживявания могат да послужат за
установяване на физиологични модели за емоционална отзивчивост в
мозъка на детето. Герхарт твърди, че те могат дори да повлияят върху
формирането на важни структури, като например амоновия рог. Амоновия
рог (хипокампа) е част от лимбичната система в човешкия мозък; за нея се
смята, че има важна функция, свързана с паметта и емоцията. Герхарт
твърди, че от третата година на живота на детето, амоновия рог ще започне
да има ключова функция в регулацията на стреса и по този начин ранните
емоционални преживявания следователно могат да имат необратими
въздействия върху по-нататъшната способност на детето да реагира към и
да се справя със стреса.
На други места в литературата, изследователите са по-малко убедени
в установения характер на такива връзки и тяхната необратимост.
Блейкмор и Фрит (2005) например, отбелязват, че има някои пообещаващи открития, свързващи емоционалните реакции с биологията на
мозъка, но че тези открития са по-скоро във връзка със социалноемоционалните разстройства като аутизма или Синдрома на дефицит на
вниманието и хиперактивност (ХРНВ), а не като средство да се обясни похарактерното развитие. Независимо от това, възможни взаимовръзки

между емоционалното и неврологичното развитие вече предизвиква някои
забележителни запитвания. Откритието на огледалните неврони (раздел
2.4) например подсказва за социално-емоционалните преживявания на
ранното познание на децата на техния свят (Госуами & Браянт, 2007).
Емоционална компетентност
Сега е общоприето (Банерджи, 1997; Денъм и сътр., 2002), че децата
придобиват разбиране на основни емоции като щастие, тъга и гняв още по
време на ранното детство, както и че по-релационни или социални емоции
като емпатия, чувство на вина или срам не се развиват до по-късни
предучилищни години. Денъм и сътр. (2002) допълнително отбелязват, че
по време на предучилищните години, детето се изправя пред ключовата
задача да управлява собствената си емоционална възбуда в условията на
една разширяваща се социална група, която се простира отвъд
семейството. Така например те трябва да овладеят социалните правила
спрямо това кои емоционални прояви са подходящи и според тези правила
те развиват механизми за регулиране (или „сверяване”) на емоциите.
Блеър и сътр. (2004) са проучили 153 деца на предучилищна възраст
за период от три години. Те установяват, че извън и над индивидуалните
различия на темперамента, способността да се справят с емоциите е
значителна за насърчаването към развитие на различни видове поведение в
полза на социалността. Всъщност авторите са открили, че „да се изправят
срещу” емоционалните си проблеми е ползотворно за развитието на
конструктивните умения за емоционална регулация на децата. Те
предполагат редица възможни намеси от страна на лицата, полагащи
грижи, които намеси могат да включват: децата да бъдат окуражавани да
комуникират и да обсъждат емоциите, като се използват истории и други
фикционални ситуации, за да се подпомогне разбирането на емоционална
подготовка на други. Предполага се, че подобни дейности също насърчават

изпълнени с доверие взаимоотношения между децата и техните
възпитатели, които влияят положително на емоционалното осъзнанаване и
саморегулиране на децата.
Айсенбърг и Спинрад (2004) подчертават необходимостта от
различаване между емоционално регулиране, което произтича от другите,
и това, което се осъществява самостоятелно от детето. Кампос и сътр.
(2004) правят подобно наблюдение, като подчертават, че за кърмачетата
емоционалното регулиране се извършва предимно в самостоятелните
връзки с главните си възпитатели и, че на този ранен етап,
саморегулирането на детето е до голяма степен контролирано от други.
Предполага се, че това се дължи отчасти на относителните моторни
ограничения на бебето. Кампос и сътр. изтъкват концепцията за „социално
референциране(свързване)”, където се наблюдава как бебетата се уповават
изрично на своите главни възпитатели за указания как да реагират
социално и емоционално. Авторите също така обсъждат значението на
„биологична социална обратна връзка”, която се отнася до начина, по
който преувеличаването и имитирането на това как се изразява детето от
възрастните, които са му най-близки, може да му помогне не само да
утвърди, но и да оформи детското саморегулиране. В допълнение те
обръщат внимание на функцията, която езика може да има в предаването
на важни културни послания за уместността на емоционални прояви и
поведения.
Преминаването от състоянието на зависимост от другите към
саморегулиране както на емоции, така и на поведения, е важен преход в
развитието в предучилищните години. Това не означава, че възрастните
нямат никаква роля в подпомагането на децата да управляват и регулират
своите емоции, докато те наближават училищна възраст. По-скоро те посъзнателно подкрепят такова развитие. Въз основа на тяхната емпирична

работа с 3-4 годишни деца, Денъм и сътр. (2003) например предполагат, че
„може да бъде особено полезно за децата на възраст 4 години и по-малко
да им бъдат обяснени чувствата” (стр. 253). В по-нататъшен литературен
преглед, свързан с емоционалните и социалните компетенции, Денъм
(2007) подчертава отново предимствата на родители и несемейни
възпитатели, които изрично продължават да помагат на оформянето на
нарастващото детско самосъзнание по отношение на другите, като отново
се набляга на важността на това да се обсъждат емоциите.
Саморегулиране и развитие на морално разбиране
Като обръща саморегулирането на емоцията към поведенческо
саморегулиране, Кочанска е завела екип от изследователи в поредица от
значими и влиятелни проучвания. Въз основа на голямо дългосрочно
изследване
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108

деца,

се

изследва

развитието

на

саморегулирането през първите четири години от живота, Кочанска, Кой и
Мъри (2001б) идентифицират разграничаване между ситуационното и
„обвързаното” послушание на децата. Макар и двете да изискват спазване
на

правила

от

страна

на

детето,

ситуационното

послушание

е

повърхностно спазване на правилата на възрастните, обикновено докато те
присъстват; докато при обвързаното послушание детето е приело или е
придало субективен характер на външни планове и се държи по съответния
начин, независимо от това дали възрастен присъства. Кочанска и сътр.
твърдят, че обвързаното послушание е в крайна сметка по-силно, тъй като
„детето приема дневния ред на възпитателя и по този начин изпитва
послушанието като породено от себе си, а не като пречка към стремежа
за самостоятелност”. Затова по-вероятно е то да води „доброволно,
внимателно, адаптивно и ефективно саморегулиране” (стр. 1108).
Обикновено има преход от ситуационно към обвързано послушание по
време на първите три години от живота. Важно е да се отбележи, както

Шейфър (2006, стр. 200) е изтъкнал, че известна степен на непослушание
може също да бъде важна за развитието, особено през втората година от
живота, когато децата се учат да предявят собствената си самостоятелност
и независимост.
Има предположение (Кочанска и сътр., 2005), че предаването на
субективен характер на правилата формира значителен аспект в развитието
на съвестта. В последвалия анализ на своите заключения, Кочанска и сътр.
откриват доказателства, че взаимно отзивчивата връзка между майка и
дете насърчава развитието на обвързано послушание у децата и в крайна
сметка – развитието на съвестта.
В допълнителни дългосрочни проучвания на 106 деца от 22-месечна
възраст до 73-месечна възраст, Кочанска и Наак (2003) изследват
явлението на „старателен контрол”. Първоначално предложен от Ротбарт и
колегите му през 90те години, старателният контрол се определя като
„възможността да се подтисне доминантна реакция, за да се извърши
субдоминантна реакция” (цитирано в Кочанска и Наак, 2003). Примери за
това са: да отложи очаквано удоволствие, умишлено да забави дейностите
си или да чака своя ред. Констатациите на Кочанска и Наак показват, че
здрав усилен контрол може да послужи при регулирането и смекчаването
на емоции и поведения. Също така е констатирано, че по-слаб усилен
контрол между възрастите две и четири год. е свързан с по-голям риск за
липсата на контрол в по-късни етапи. Елементът на усиления контрол
изглежда е здраво установен до около 45-месечна възраст. Макар да не е
възможно в това проучване да бъдат определени причините за по-слаб
усилен контрол, има доказателства, че налагането на майчинската власт
нарушава способността на детето за усилен контрол. Последващ анализ на
данните (Аскан & Кочанска, 2004) предполага, че може да има и основа,
зависеща от темперамента за усиления контрол, тъй като бебета, които

показват предпазливост и задръжки в лицето на нови ситуации са склонни
да бъдат по-малко импулсивни и да демонстрират по-здрав усилен
контрол. Освен това има предположения, че възпитателите могат да
засилят тези наклонности още в началото на развитието на детето.
Обобщавайки техните различни дългосрочни проекти през 2006,
Кочанска и Аксан постулират следните основни позиции:
•

Моралните емоции и поведения се появяват още до

втория рожден ден на детето и могат да бъдат наблюдавани,
например в тъгата на детето заради престъпване на правилата.
•

Съвестта на детето и неговото обвързано послушание са

сравнително постоянни независимо от ситуациите и времето;
•

Съвестта може да бъде частично оформена чрез

характерни черти, особено плахост/ ниска импулсивност;
•

Усиленият контрол възниква през втората година и

предшества поведение от субективен характер (вътрешни видове
поведения);
•

Взаимно-отзивчива взаимовръзка между родител и дете

оказва положително влияние върху моралното развитие;
•

Налагането на прекомерна майчинска власт може да

наруши моралното поведение на детето.
При преглед на литературата, свързана със социализацията, Бат и
Пети (2007) стигат до заключението, че необходимостта от внимателни
взаимоотношения между едно дете и неговия възпитател е съдбоносно
важна за деца, при които има високо негативна емоционалност. Освен
това, те поясняват, че едно сериозно и направляващо родителско влияние
може да попречи на развитието на просоциални поведенчески задръжки
при по-раздразнителните деца, както и че едно по-безчувствено и грубо

родителско влияние повишава риска за антисоциални и агресивни
(екстернализиращи) поведения при такива деца.
Сложното взаимодействие между моделите на видовете поведение
на възрастни и деца, както и на детското разбиране за мястото им в един
социален свят, може да бъде видяно в едно интересно проучване,
проведено от Лайбъл и сътр. (2008). Проучването включва наблюдателен
анализ на 64 майки и техните деца, видяни в два отделни случая с интервал
от шест месеца (децата били на 30-месечна възраст при първия етап на
проучването, и после на 36 месеца при втория). Майките съобщавали за
силата на привързаността и темперамента на техните деца. Проучвайки
нивата на конфликт, наблюдавани между майката и детето, те установяват,
че не нивото на конфликта се оказва най-значимо по отношение на сигурна
привързаност, а по-скоро относно начина, по който такъв конфликт накрая
бива разрешен. Това включва равнищата на обосновка и компромисите.
Въпреки че проучването е съсредоточено върху взаимоотношенията между
майката и детето, може да има интересни последици и за други значими
възпитатели, които последици трябва да бъдат взети предвид за
подпомагането на децата да преодоляват конфликти.
Трябва обаче да има разграничаване между морални преценки и
социалните норми. Както Хеуиг и Туриел (2002) подчертават, двете могат
да не бъдат синонимни и едно твърде силно наблягане на спазването на
социалните норми не е задължително индикатор на моралното развитие.
Важно е да се има предвид „социалното положение на развитието на
децата” (Хедегард & Флиър, 2008, стр. 1). Това, което се счита за уместно
поведение, уместна родителска грижа и т.н. зависи от различните социални
и културни разбирания.
Собственото аз и другите

Хартър (1999) отново изтъква продължителното разграничаване в
разбирането за Аз-ът между Аз-ът като посредник между света и То
(личностният Аз) и Аз-ът като същността, която е позната на другите
(социалният Аз). Бандура (1997) твърди, че новороденото „пристига на
този свят без никакво самосъзнане” (стр. 164). Постепенно обаче, по
време на първата година от живота, бебетата започват да придобиват
чувство за самосъзнание (на Аз-ът) чрез посредничеството между своята
неосъзната, импулсивна част и света, в рамките на заобикалчщата среда.
Високи нива на условни отклици от страна на възрастните около тях могат
да подпомогнат това. До около 18-месечна възраст децата започват да
разпознават себе си като отделни от другите около тях и следователно
могат да започнат да зачитат себе си във връзка с другите (социалното Аз).
Бандура (1997) прави обзор на редица предходни изследвания и
предлага, че невръстните деца, които са осигурени с ранни и чести
преживявания на собствена власт, развиват по-сигурно чувство на
самосъзнание. Като акцентират на изследване, включващо 75 деца и
техните майки, Кели и Бронуел и сътр. (2000) показват, че майчината
обратна връзка е важна за изграждането на чувство за власт и
самочувствие при деца между две и три годишна възраст. По същия начин
в едно новозеландско проучване, включващо деца между пет и
шестгодишна възраст (Рийз и сътр., 2007), е доказана значимостта на това
възрастните да водят с децата си разговори с положителна ориентация,
които разговори да утвърждават чувствата на техните деца. Така те
допринасят за развитието на детското самочувствие.
Чувство за лична идентичност на „Аз-ът”, което да съществува във
времето е известна като „временно разширеният Аз” (ВРА). Мур и Лемон
(2001) окачествяват това като „наративният Аз” и според Нилсън (2001)
неговото развитие зависи изключително от това да се предоставят

възможности на детето да говори за себе си и да открива по-широката
концепция за идентичността чрез говорене и споделяне на истории на
други хора, дори и измислени герои. Както Файвъш (2001) заявява, това
означава повече от просто разказване. Необходимо е възрастните
съвместно да оценяват и да се отдават на спомените за минали събития,
включващи и малките деца, както и да включат тези деца при
предвижданията за бъдещи събития (Хъдсън, 2001). Това може да се
подкрепи чрез използването на подсказки като снимки и фотографии на
детето, както и чрез дейности, като например да се позволи на детето да
рисува това, което е от личностна значимост за тях (Атанс и О’Нийл,
2001).
Бареси (2001) прави връзка между чувството за ВРА и Теорията на
Разума. Той предполага, че възможността човек да различи себе си от
собствените си желания възниква на около тригодишна възраст, както и че
между три и четиригодишна възраст съществува развиващо се чувство за
определеност, първо на собствените желания на човека и по-късно от
неговите собствени вярвания, от вярванията и желанията на други хора.
Въпреки това, както следващия раздел показва, може да се наложи да бъде
преразгледано намирането на точния момент на появата на Теорията за
Разума.
Социални когнитивни способности и Теория за Разума
Традиционно изследване за Теория за Разума е подчертало детското
разбиране за чужди вярвания, но най-често потвърждава, че те са
ограничени при децата от предучилищна възраст (Раздел 2.4). Въпреки
това през последните десет години екип от изследователи, които работят за
Уелман (Уелман & Филипс, 2000; Уелман & Лагута; Ла Баунти & сътр.,
2008) е провел набор от проучвания относно детското разбиране по-скоро
за намеренията и желанията на другите, а не на техните вярвания. Сега

изглежда, че до две години и половина, децата са в състояние да си правят
изводи спрямо намеренията и желанията на другите (Уелман & Филипс,
2000), като по този начин се формира важна основа за придобиването на
цялостна теория за разума или „социално познание”.
В този контекст Уелман и Лагута (2004) предлагат, че „обяснението
има основна функция в обучението на децата” (стр. 494), както и че
обяснението трябва да бъде включено като по този начин дава на децата
конкретни възможности да изследват, обясняват и да разсъждават върху
чувствата и намеренията на другите. Данни от допълнително проучване,
включващо 106 деца и техните родители в два различни етапа – когато
децата са били на три и половина години и после, когато са били на пет
години (Ла Баунти и сътр., 2008) – това проучване показва положителна
взаимовръзка между отношението на един възрастен спрямо емоциите и
емоционалната причинно-следствена връзка в разговорите, които са били
наблюдавани докато се споделяли детски книжки на по-ранната възраст и
едновременното, и последователното емоционално разбиране на децата.
Такива проучвания потвърждават по-утвърдената идея, че „децата се
чувстват ангажирани в това да говорят за себе си и за други” (Бач &
Уелман, 1995, стр. 215) , както и, че това оформя естествена отправна
точка за структурирането на техните идеи относно другите и също
реакциите им към тях.
Важно е да се отбележи, че децата не са просто зрители или
наблюдатели на техния социален свят (Астингтън и Барьо, 2001). Те са
активни участници още от раждането си. Това ранно социално
предпочитание на бебетата е описано в раздели 2.2 и 2.4 на този доклад.
Трудно е да се вникне зад явния интерес на бебето за собствения му
социален свят, но Астингтън и Барьо допълнително предлагат, че е ясно,
че до деветмесечна възраст, има преднамереност в ангажираността на

бебето с тези около него, както и в склонността да прави справка с други
преди да оформи собствения си отговор. Например, ако майката проявява
страх от външно влияние, детето ще реагира по същия начин.
Както способността на детето да използва речта и символично да
означава нещата възниква между една и тригодишна възраст, така се
появява и способността да се развива по-разширено разбиране за света.
Това е моментът, в който разговорите за чувствата могат да бъдат особено
полезни. По същия начин може да бъде полезно и въвличането в игри с
преструване, чрез която детето създава сравнително безопасна арена, в
която да изследва потенциалните чувства и намерения на другите. Друг
силен начин да се подобри детското разбиране за другите е „споделената
преднамереност” (Томазело и сътр., 2005), която може да бъде
преживявана и насърчавана в социални срещи. Обсъждането, също както и
играта, оформят явни среди за споделената преднамереност.
Сарни (2001а, 2001б) предлага,че децата се учат да осмислят
социалните си условия и съпътстващите ги емоции чрез мислени образи
или „сценарии” за конкретни ситуации. Освен това тя предполага, че
докато малките деца правят тези неща по подразбиране (имплицитно),
може също така да им се даде възможност да разберат социални и
емоционални преживявания чрез техните обсъждания и описания. При
това е важно е да се признаят различните културни набори на
индивидуални деца и семейства, както и на значението на това да се
разсъждава върху тях и те да се поддържат в рамките на обстановката
(Рогов, 2003л; Хедегард & Флиър, 2008).
Аз-ът и връзките с връстниците
Дън (2007) продължава да демонстрира важността на братята и
сестрите като източници на емоционална подкрепа и в развитието на
социалната роля. Тя също така отбелязва нарастващото въздействие на

приятелствата в живота на децата в предучилищна възраст (Дън, 2006). В
едно интересно проучване на социалните норми, включващо 43 деца на
четиригодишна

възраст

(Кътинг

&

Дън,

2007),

са

отбелязани

поразителните връзки между социалните когнитивни умения на децата и
тяхната успешна комуникация както с братя и сестри, така и с приятели.
Изглежда особено благоприятно при социалните взаимоотношения за
малките деца да имат възможността да се включат както в съвместен
разговор, така и в съвместна игра. Грюсек и Хейстингс (2007а)
предполагат по същия начин, че игровото взаимодействие предоставя една
важна условност за децата да се ангажират в социална взаимност.
Като

ключова

емоционалното

фигура

разбиране,

в

това

Айсенберг

емпирично

изследване

за

(2005)

подчертал,

че

е

емоционалните фактори са „поне толкова важни, колкото са чисто
рационалните фактори в обяснението на моралната мотивация и
поведение.” В подробен преглед на собственият си труд, както и на този на
други в областта, Айсенберг дава силни доводи за необходимостта от това
да се обмислят начините, по които малките деца могат да бъдат
насърчавани да развият емпатия към другите. Прегледаните проучвания
ясно демонстрират връзки между тази способност, моралното разбиране и
набор от поведения, в полза на социалността – като например споделяне и
предлагане на утеха на други. Лайбъл и Томпсън (2007) показват, че един
ефикасен метод може да бъде това малките деца да се въвличат в разговор
за социалните очаквания и за чувствата – собствените им и тези на други.
Те предполагат, че един „сложен описателен стил”, включващ отворени
въпроси например, вероятно е най-ефикасният начин.
В литературен преглед за просоциалните поведения от Грюсек,
Давидов и Линдъл (2002), набелязаха някои констатации, съответстващи
на предходни отчети. Трябва да се отбележи важността от насърчаването

на една грижовна насока от страна на и у децата, която след това да стане
част от вътрешното отношение (да се интернализира), както също е
поставено и значението на сърдечни и одобрителни взаимоотношения от
главните възпитатели.
Модели на взаимодействия между възрастни и деца
Както бе обсъдено на други места в този доклад, концепцията за
детето като активен участник в неговото/нейното собствено развитие вече
е широко приета. В рамките на личностната, социалната и емоционалната
област ние виждаме признание на това, именно чрез нарастващото
одобрение на идеята, че темпераментът на едно индивидуално дете ще
повлияе на редица от социалните му типове поведение. Сансън и сътр.
(2002) правят препратка към по-ранен преглед от Ротбарт и Бейтс (1998),
който признава увеличаващата се степен на приемане на биологичната
основа на детския темперамент.
Въпреки това, те също така подчертават, че въздействието на детския
темперамент върху социалното развитие на детето е силно относително
поради социалната среда. Като повтарят многократно модела на
статистическия критерий, предложен от Томас и Чес (1977), Сансън и сътр.
стигат до заключението, че степента, до която детето и неговата социална
среда

са

„организирани

съответстващо”

ще

има

главна

роля

в

положителното социално развитие на детето. В замисъла, че детето и
родителят взаимно си взаимодействат и постепенно оформят реакциите на
другите, е задействан Транзакционния Модел на развитие, предложен от
Самеров (1975).
Все повече се набляга

на двупосочността на взаимодействията

предвид социализацията на децата (Макоби, 2007; Грюсек & Хейстингс,
2007б). Трябва да се отбележи обаче, че едни съпричастни родителски
грижи могат да варират дори спрямо едно и също дете, в зависимост от

характера или „областта” на тези взаимодействия, тъй като – както Болю и
Бюжантал (2007) предполагат, може да има случаи, в които родители и
възпитатели трябва да изпълняват различни роли. Понякога като
защитници, а понякога в по-йерархична дисциплинираща роля. В други
случаи може да се наложи да действат като регулатори на групови
ситуации или за насърчаване на споделените разбирания с детето.
Значението на динамичната система
Динамичната система е идея за развитието, която е станала известна
през последните петнадесет години. Първоначално произлязла от
конекционалистичното моделиране на процесите на развитие и учене,
обхватът на идеята за многофункционално-свързан характер на развитието
е разширен, за да покрие набор от аспекти на личностно, социално и
емоционално развитие (Луис & Граник, 2000). Теориите за динамичната
система обръщат внимание на факта, че индивидите са съставени от
динамични и свързани помежду си аспекти. Следователно е по-логично да
се гледа на развитието не просто като на всеобхватно, за разлика от
конкретността за някоя област, но също така да се признае, че
нарастващото

въздействие

на различни

елементи

е по-важно

от

индивидуалните аспекти. С по-прости думи, сумата от частите е повече от
цялото. Тази Метафора за динамичната система може да бъде разширена
извън индивида, за да може да обхване семейството, или дори условията на
ранното детство. И семействата, и условията ще имат уникална и
постоянно развиваща се идентичност, тъй като многообразната и сложна
динамика на личността на индивидуалните членове, както и личните и
съвкупните им истории, образуват и преобразуват взаимодействия
помежду им.
Значението на обществото и отглеждането

Социално-конструктивисткото обяснение на развитието, извлечено
от труда на Виготски (Виготски, 1978) подчертава съвместното изграждане
на разбиране между деца и възрастни, и това е доразвито в подробни
изследвания на деца и родители из целия свят, които изследвания са
оформили идеята на Рогов за развитието като процес на направляващо
участие (Рогов, 1993).
Значението на връзките в социалното и емоционалното разбиране е
допълнително изтъкнато от скорошни доклади за централното място, което
заемат взаимовръзките в аспекти като социализацията. Както Лайбъл, така
и Томпсън (2007) и Кучински и Паркин (2007) предполагат, че процесите
на социализацията са най-добре представени в „социален относителен
модел”.
Друга важна съставна част от теорията на Виготски е значимостта на
отглеждането в развитието. Наскоро бе вдъхнат нов живот на тези идеи от
проникновеното изследване на Рогов (2003) и Хадегард и Флиър (2008).
Това включва необходимостта да се обмислят схващанията спрямо
отглеждането на детето – какво е и какво не е нормативно поведенческо
развитие.
Обобщение
Три основни теми се появяват от този преглед на скорошната
актуална литература относно Личностното, Социалното и Емоционалното
развитие. Многократно се среща като основна тема значението на
развитието на детето, както и на това, дали то усеща сърдечност и
стабилност

в

неговите

основни

взаимоотношения.

Тази

сърдечна

отзивчивост трябва да бъде зависима от нуждите на детето и това
предполага, че може да е необходимо възрастните да коригират техните
реакции в съответствие с променящите се потребности на детето.

Това значение от зависими реакции към малките деца е втората
основна тема в този преглед. Последната ключова тема е значението на
подробни разговори и оценъчно размишление в това да се помогне на
детето да разбере своя емоционален и социален свят, както и собсвеното
му място в него. Концепцията за подробния разказ – за разлика от
описателния разказ – е структуриращ елемент в развитието на детското
познание за собствената същност и за тази на другите. Тя се поддържа от
въвличането в разговор и игра. Следва да се отбележи, че това е тема,
която се повтаря и на други места в този доклад.
2.2 Комуникация, език и грамотност
„Трябва да бъдат подкрепени и разширени възможностите на
децата да учат, техните компетенции в общуването, говоренето и
слушането, да им се чете и да започнат да четат и пишат. Трябва да им
бъде предоставена възможност и насърчение да използват своите умения
в набор от ситуации и за редица цели, както и да бъдат подкрепяни в
развитието на своята увереност и склонност да ги използват.” EYFS,
стр. 39 http://www.standards.dfes.gov.uk/eyfs/resources/downloads/card4_6.pdf
Този раздел започва с описание на начините, по които бебетата
успяват общуват в рамките на своите семейства и обществото. Те
придобиват комуникативни умения чрез адаптивни взаимодействия с тези,
които се грижат за тях. Ранната комуникация поставя основите както на
развитието на словесното богатство, така и на разбирането на езика. Те от
своя страна осигуряват трамплина, от който децата изграждат своята
грамотност. Разделът след това се обръща към основните ранни умения на
грамотност и функцията, която те имат за развитието на речта и
писмеността.

В

последната

част

на

този

раздел

се

разглеждат

предучилищните условия, в които малките деца научават базисните
умения на грамотността. Тези въпроси са спорни и дебатът относно

методите за преподаване на четене се разглежда от гледна точка на
научната литература - уменията на работната сила и професионалните
решения на началните учители.
Развитието на общуването и устния език
Общуване и взаимоотношения
Брунер посочва, че е „очевидно, че огромна част от дейностите на
детето през първата година и половина от живота му са изключително
социални и комуникативни. Дори в началните седмици от живота си
бебето е в състояние да имитира жестове на лицето и на ръцете... и
проявява чувствителност към начина на изразяване на майката като
издават звуци.” (1983, стр. 27).
В много информативната Рамка на „Въпроси от раждането до три
годишна възраст”, Дейвид, Гуалч, Пауъл и Абът (2003) подчертават, че за
да могат да общуват по-ловко бебетата и децата имат нужда да
взаимодействат с възпитатели, които са важни за тях и с които имат
сърдечна и любяща връзка. Именно чрез тези взаимодействия децата
успяват да станат компетентни в боравенето с езика. Според Кармилов и
Кармилов-Смит (2001), през последните си месеци в утробата, плода става
чувствителен към уникалните качества на майчиния глас и ритмите на
родния език. Учените са установили, че бебетата, които са още на четири
дни или дори по-малки, могат да направят разлика между родния си език и
непознати езици. Така например френски изследователи установяват, че
бебетата сучат по-силно (а това е мярка за техния интерес), когато слушат
френска реч, отколкото когато слушат руска, но няма разлика между
силата на сучене, когато чуват руски и английски (вж. Кармилов и
Кармилов – Смит, 2001).
Навсякъде по света децата започват да усвояват езика по сходни
начини, тъй като изграждат представи за звуците, които чуват (Хоф, 2005).

Според Хендъл (2005), тези представи постепенно добиват формата и
очертанията на техния роден език. До тримесечна възраст едно бебе, което
издава звуци и получава ответна реакция ще повиши своята вокализация
като по този начин става ясно, че бебето е настроено към човешкия глас и
откликва бързо към него (Дейвид и сътр., 2003).. Сноу (2006) посочва, че
майките обикновено променят своята реч за бебетата като опростяват
граматиката и съдържанието й, както и чрез използването на повторение и
изразителна интонация.
Децата научават езика първо чрез комбиниране на звуци в думи, а
след това и чрез комбиниране на думи в изречения. Звуците, които децата
чуват имат значения, които са прикрепени към тях, и така се включват в
речника им (Бакедано-Лопес, 2003). Децата произнасят първите си думи
между 10 и 15-месечна вързраст, като обикновено използват всяка дума
като отделна единица. Голдин-Мийдол (2006) заявява, че след това те
напредват в две посоки: научаване (1), че думата може да бъде разделена
на по-малки смислени части (морфология), и (2) – че думата е градивен
елемент на по-големи, значими фрази и изречения (синтаксис). В найранните етапи на развитие, децата често използват поредица от
последователни звуци, за да изразят някакъв определен смисъл, но
последователността няма прилика със звученето на каквато и да е дума от
техния език (Бейтс, 1976). „Първични думи” като тези, както и реални
думи често са свързани с конкретен контекст. Но скоро думите стават
свободни от този специфичен контекст, като по този начин бележат етап,
наречен „езикова експлозия”, през който словното богатство на децата се
увеличава значително. Този етап настъпва на около 15-месечна възраст. На
около 18-месечна възраст, децата вече могат да се изразяват с изречения от
две думи (Блум, 1979).

Първите три години допринасят съществено за това децата да станат
изключително опитни в боравенето на езика, което (а) е в основата на
тяхното общуване с други и (б) започва да ръководи тяхното собствено
мислене. Тъй като езика се учи на различни нива едновременно, децата се
запознават с изумителна скорост с това как да използват езика, с
фонологията, лексиката, граматиката и дискурса (Кармилов & Кармилов –
Смит, 2001; Дейвид и др., 2003). Уайтхед (2004) подчертава, че първата
дума на детето се основава на наблюдаване, слушане и експериментиране
със звуци, както и на подбрано подражаване на познати хора в познати
условия.
При анализ на музикалността на игрите с рими, Тревартън (2000)
установява, че едни и същи модели се повтарят (например дължината на
изказите на възрастния). След това бебето „дава своя принос” в една
спокойна, приятна и за двете страни игра на повторение на звуци. Играта
на „Ку-ку” е друга игра, в която бебетата научават правилото за редуването
в един разговор (Брунер, 1983).
Докато децата научават езика на своите общности, те установяват и
проверяват предположения за правилата на езика чрез езиковата обратна
връзка, която получават. Проучвания показват, че децата, които са
изложени на разнообразие от езици, развиват фонологични системи на тези
езици най-напред в тяхната способност да правят разлика между звуците
на всеки език, а след това и да се изразяват чрез него (Хоф, 2005; Сарах &
Сподек, 2007). Във всички езикови групи децата използват своя език да
изразяват, да придават, да управляват и да посредничат между своите
действия, чувства и знания за обществото. Езикът свързва детето с хора от
неговия свят, но също така и с идеи, и усещания за културата.
Интересно е, че определен начин на говорене при бебетата не е
някакво умение, което обикновено се „учи”, но въпреки това той е

културно заучено поведение и то такова поведение, което доминира
ранните взаимодействия (Дейвид и др., 2003). Наблюдението на Брунер
(1986), че майките и възпитателите заедно създават модели на
взаимодействие, като така заедно изграждат своите собствени светове, ни
напомня, че познанието е „енкултуриращ процес” (Хилтън, 1996), както и
че бебетата се научават как да се държат в определена социална
обстановка, в неизказано съгласуване с възрастните, братята и/или
сестрите около тях. Първият културен допир на едно бебе е чрез света на
своето семейството.
В

структурата

на

доклада

„Въпросите

от

раждането

до

тригодишна възраст” (Дейвид и др., 2003) се обобщават основните идеи
за „общителните бебета”:
•

Бебетата са общителни още от раждането си, като

използват различни средства за привличане на вниманието.
•

Бебетата правят социален контакт чрез изрази на лицето,

модели на движение, жестове и думи.
Много изследвания показват, че бебетата се нуждаят от спокойни,
игриви и любящи разговори още от раждането. Освен това родителите и
възпитателите ще си помогнат чрез участието в „разговори” с техните
бебета. По този начин би се повишило детското езиково развитие, така че
до времето, в което са навършили тригодишна възраст, децата ще бъдат
умели в това да се редуват при разговор и да взимат участие в социални
взаимодействия, които включват говорене. Други основни послания на
доклада по „Въпроси от раждането до тригодишна възраст”, които
могат да бъдат полезни в „практиката” са, че бебетата се нуждаят да и/или
изглежда, че обичат:
•

Модели на взаимодействие, които включват редуване.

•

Отзивчиви и окуражаващи взаимодействия

•

Да няма твърде много страничен шум (като например от

телевизията).
Намирането на собствения си „глас”
Бебетата са родени любознателни учащи с фино настроени умове,
които да внимават за звуците около тях и да ги преработват като част от
тяхното развиващо се разбиране за света. Бебетата „откриват глас”, в
смисъла на устна компетентност, но също така и от гледна точка на личен
и индивидуален начин на изразяване.
Гукането обикновено започва на около тримесечна възраст и
реакцията на възрастният може да действа като „награда” в тези ранни
опити за издаване на звуци и взаимодействие (Кармилов – Смит, 2004).
Няколко месеца по-късно започва да се появява бърборенето (повтаряне на
един и същ звук отново и отново) – това се случва особено, когато бебетата
са сами. Всички бебета бърборят, дори и тези с тежки слухови загуби и то
дори когато не получават подкрепа, различна от звука на собствените си
усилия (Дейвид и др., 2003).
В едно дългосрочно изследване, включващо 21 бебета и техните
родители, Маркъс и др. (2000) установяват, че речта на 18-месечните е
свързана с различия при съвместни моменти на внимание от страна на
предишни детски възпитатели (честотата, качеството, отзивчивостта и
продължителността на тези етапи). Те също така съобщават за връзка
между това откриване на 18 месеца и по-нататъшните резултати на Запас
за Комуникативното развитие на МакАртър и Скалата на детско развитие
на Бейли на 21 и 24-месечна възраст. Авторите стигат до заключението, че
колкото повече бебетата познават споделения разговор и споделената
дейност, толкова по-членоразделни говорители стават.
Освен това едно проучване на Кокинаки и Кугимуцакис (2000), в
което се наблюдават взаимодействията между петнадесет деца на възраст

между два и шест месеца, и техните родители, не открили разлики при
звуковите имитации на децата на който и да е родител от гледна точка на
честотата, паузите и общата продължителност на взаимодействията.
Въпреки това съществуват разлики в характера на някои от имитираните
звуци. При взаимодействие с бащите момчетата, както и момичетата на
около две годишна възраст са склонни да използват повече речеви актове.
От друга страна при взаимодействие с майките си те използват повече
изрази за техните реакции спрямо обекти и събития. Това показва, че
децата използват езика по различен начин при различни хора за
постигането на различни цели (Дейвид и др., 2003).
Структурната рамка на „Въпроси от раждането до тригодишна
възраст” (Дейвид и др., 2003) предполага следната последователност на
развитието докато децата започват да боравят с езика все по-компетентно:
•

Бебетата се радват да експериментират и да използват

звуци и думи, за да означат предметите около тях.
•

Малките деца използват изказвания от по една или две

думи, за да предадат по-прости или по-сложни послания.
•

Децата използват речта като мощно средство за

споделяне на чувства, преживявания и мисли, както и за
разширяване на контактите.

Осмисляне

на

света

чрез

речта

и

експресивните/изобразителните изкуства
Бебетата могат активно да анализират звуците, които чуват дълго
преди да разберат думите или граматиката. Кармилов и Кармилов – Смит
(2001) обясняват, че проучвания показват, че способността за речевото
възприятие на

плода, новороденото

или

много

малкото

дете

е

впечатлителен. Но авторите правят разграничение между речевото
възприятие и езика, като твърдят, че разграничаването на речта не
предполага „език”, когато има много повече фактори към ученето на езика
от способността да се разпознава човешкия глас или да се сегментира хода
на речта. Децата учат езика чрез случайни условия за учене, които не
изглеждат дидактични и все пак предоставят ценни възможности за учене.
Сарах и Сподек заявяват, че „се изисква да се научат не само езикови
особености и познание за езика, но едновременно с това да се изучи
социалните познание, които са необходими за ефективно участие в
обществения дискурс” (1993, стр. 6). Познанието на децата за собствения
им език се развива чрез редица разговори с разнообразие от възрастни и
връстници. Наред с познанието за словесното богатство и граматиката,
децата научават набор от правила за пораждане на реч, които правила са
съответстващи към социалната ситуация. Според Брунер „социалните
действителности не са тухли, които да преобърнем или на които да се
нараним докато ги ритаме, а значенията, които постигаме чрез
споделяне на човешки познания” (1986, стр. 122).
Според Харт и Райсли (2003), индивидуалните взаимоотношения
между възрастни и малки деца имат повсеместни въздействия върху
езиковото развитие. Малките деца научават как да подразбират и да
осмислят случващото се около тях именно чрез нарастващото познание на
езика - познание от схващането на намеците, дадени от „по-знаещите
възрастни”, както и моделите, които те предлагат (Брунер, 1986).
Изследванията непрекъснато подчертават значението на осмислянето
на езиково развитие за децата, Макюън и Бек (2005) твърдят, че децата ще
успеят в развитието на езика, когато имат езиково взаимодействие, за
разлика от обикновено излагане на езикова информация (като например
гледането на телевизия). Процесът на езиково развитие е подчертан от

Харт и Райзли (1995; 1999; 2003) в едно дългосрочно изследване. В
първото си изследване, Харт и Райзли (1995) се съсредоточават върху деца,
които се учат да говорят. Те записват тяхното излагане на речта, както и
тяхното участие, като започват още от първите им думи. Наблюденията им
показват, че излагането на децата на едно голямо и сложно словесно
богатство у дома прави значителна разлика за тяхното езиково развитие на
тригодишна възраст, както и развитието на тяхната грамотност на
деветгодишна възраст. Във второто си проучване Харт и Райзли (1999)
преразглеждат данните в по-голяма дълбочина и стигат до заключението,
че реципрочните разговорни взаимодействия

между децата и техните

родители влияят на вербалните и познавателните компетенции на децата.
Те откриват, че когато децата участват в разговори, те са мотивирани да
реагират и да тренират подходящи отговори в конкретни ситуации, като по
този начин осигуряват отговор с един изказ, който прави възможно
продължаването на разговора. Харт и Райзли (1999) отбелязват, че децата,
които успешно са участвали в разговори, могли да се изяснят, да съобщят
своите нужди и желания, да интерпретират това, което другите са казали и
да им отговорят, да се редуват по време на разговора. Набляга се и на
редуването в детските игри с възпитателите. Децата научават правилата за
разговорния обмен чрез игри с възпитателите, в които са лице в лице и се
редуват. Те също така научават за социалната реципрочност (Сингър,
2001).
Дън (1984) подчертава ролята на братята и сестрите в подкрепата на
процеса на осмисляне на бебетата и на малките деца. В нейното проучване
(с по-големи деца), Грегъри (2001) описва „потенциала за синергичност”
(Дейвид и др., 2003) между братя и сестри докато играят заедно с по-малки
деца като повтарят, имитират, слушат, подражават, предизвикват и така
нататък. Въпреки това, в такива случаи, по-големите деца също учат чрез
съзнателно упражняване на това, което знаят и чрез превеждането на

официалните значения в лични смисли за/към по-малките деца (Грегъри,
2001). В тези взаимодействия, взаимността на възможностите за учене
помагат както на по-големите, така и на по-малките деца.
Може да се има предвид възможностите децата под тригодишна
възраст да могат да използват други начини на себеизразяване, като
например чрез движение и танц, пеене и други изразителни изкуства
(Дейвид и др., 2003; Дейвис, 2002). Процесът на учене да се намира
смисъл, се основава на специализирани слухови знания (Дейвид и др.,
2003), които знания се проявяват още в утробата и се развиват докато
детето усвоява звуците, ритъма и основните градивни елементи на думите
и граматиката (Кармилов & Кармилов – Смит, 2001).
Докато децата растат, стават по-независими и в състояние да
изразяват мнение, те придобиват способността да забелязват и избират
възможности за по-нататъшно езиково развитие. Децата се нуждаят да
влязат в допир с език, който включва подчинени изречения, пасивни
конструкции, неизвестни изрази и непознати идиоми. Макюън и Бек (2005)
предполагат, че е важно за децата да се научат да използват обяснение и
пояснение в техните отговори, както и да разказват своите идеи в диалог.
Това е съществен фактор, който помага на децата да развият и използват
език, който е различен от настоящо време и място (т.е. извън контекста).
Разбирането на език извън контекста е основния източник на абстрактното
познание (Макюън & Бек, 2005). Социалната игра може да предостави
ценно естествено условие за децата да излизат отвъд настоящото време и
място и във въображаеми сфери, особено както Харис (2000) предлага –
играта с преструване често е моста между абстрактния начин на мислене,
т.е. значения, които надхвърлят настоящето.
Значението на словесното богатство

Словесното богатство е едно от най-стабилните дългосрочни
предикатори

за

добро

развитие

на

грамотността

(Сноу,

2006).

Изследванията показват, че децата с богат лексика едва ли ще имат
проблеми при ученето на четивност (Сноу, 2006; Харт & Райзли, 1995) –
заключение, което подчертава огромните разлики в социалните класи
спрямо размера на лексикалния речник на децата в предучилищна възраст.
Това става особено важно към края на началното училище. В някои
проучвания, словесното богатство е свързано по-силно с глобалното
разбиране, отколкото с въпроса за четенето на думите (Мютър, Хюм,
Сноулинг, & Стивънсън, 2004). В други проучвания обаче (например Сноу,
Тейбърс, Никълсън и Кърлард, 1995) връзката между словесното богатство
и разпознаването на думите също е доста силно.
Най-явното заключение е, че лексикалните умения, особено тези,
свързани с изразяването, са свързани с развитието на четенето (за справка,
вж. Уолф & Бауър, 1999; Уолф 1999). Госвами (2001) предлага, че
фонологичното осъзнаване е силно и повишава повече познанието за
думите,

тъй като то предоставя ценна възможност за по-прецизно

сравнение на звуците, които отличават фонетично сходни думи (например
пот и под, ритъм и ритам, но също и нотариален и натурален,
компактен и контактен, фрактура и фактура). По този начин
фонологичното осъзнаване и словесното богатство си взаимодействат в
развитието на четенето на децата, като едното подкрепя другото. Така
словното богатство е важно само по себе си, но и в неговото
взаимодействие с фонологичното развитие.
Разговорът е най-ефективният начин за децата да упражняват и
усъвършенстват езиковите си умения, включително и словесното
богатство. Растящият вербален обмен предоставя полезни възможности за
говорене и слушане и детето получава незабавна обратна връзка. Дъдли-

Марлинг и Сърл (1991) препоръчват нещата да се обсъждат вместо да се
използва формалната рутина със задаване и отговаряне на въпроси. Важно
е, децата в предучилищна възраст да придобият опит в рецептивен и
експресивен език, включително детската поезия, разказването на истории,
и творчески рулеви игри (Нод, Преториъс & Вильоен, 2003)
Основните начални умения за ограмотяване
Преди да са имали каквото и да е формално обучение за четене,
малките деца развиват много умения, които са пряко свързани с понататъшното развитие на грамотност. Има всеобщо съгласие, че ранно
проявяващите се умения, свързани с грамотността включват известно
познаване на азбуката, способността да се прави връзка между звукове и
букви, да се обозначават и пишат някои от буквите (може би дори
собственото име), да се разпознават знаците и буквите в заобикалящата
среда, в която се намират; или дори по подходящ начин да се отнасят към
книгите и другите предмети в дома, които съдържат някакво послание,
което да могат те да разчетат.
Според Сноу (2006) първите стъпки към грамотността включват това
децата да умеят да разпознават някои от книгите по кориците им, да знаят
как правилно да държат книгите и да обръщат страници, да слушат докато
им се чете, да очакват да могат да разберат картинките в книгите, да ги
различават от текста, да разпознават някои букви и да могат да правят
някакви смислено-изглеждащи драсканици. След това децата научават, че
текста в книгите е различен от записки или списъци. Могат да започнат да
драскат или да се преструват, че пишат или да рисуват със съобщителна
цел. След като са усвоили тези умения, децата преминават към
познаването на заглавията и авторите на книгите, проследяването на
текста, когато им се чете от познати лесни книги, наименуването и
изписването на повечето от буквите, способността да разпознават и

изричат на някои прости думи буква по буква, непринудено да поставят
под въпрос събитията в истории и образователни книжки, и да използват
(главно) изписването на непознати думи.
В миналото теориите за детското развитие са били в полза на
линейният напредък и не са разглеждали детското развитие като
индивидуализирано (Пиаже, 1983; Фишър и сътр., 1997). За разлика от тези
линейни модели, Аюб и Фишър (2006) предполагат, че едно дете се
развива според мрежа от множество нишки, както и че различните
личности се развиват по различни начини. В рамките на тази нова теория
за развитието, децата ще придобият и овладеят възникващите умения за
писменост в различни възрасти и според индивидуални нелинейни модели.
Ранни възникващи възможности, които изглежда идейно са свързани
с грамотността може и да не бъдат силни предикатори на по-нататъшно
развитие на грамотността (Сноу, 2006). Мета-анализи на дългосрочни
изследвания на развитието на грамотността (например Скарбороу, 1998)
уточняват,
осъзнаване)

че
са

ранните

възникващи

по-надеждни

умения

предикатори

(като

на

ранно

фонологичното
развитие

на

грамотността, отколкото други (като например познанието на буквите).
Според Сноу (2006), важно е да се има предвид, че ранните умения за
разпознаване ще подкрепят ранното ограмотяване, но словното богатство
изглежда по-важно за по-късни грамотни постижения, особено що се
отнася до разбирането на текстове.
„Чуването” на звуците в думите: Фонологично осъзнаване
Има

една особено

важна

съставна част

за развитието

на

грамотността, за която е доказано, че е по-свързана с четенето, отколкото
със словесното богатство у децата от предучилищна възраст и начален
клас. Това е фонологичното осъзнаване (Сноу, 2006; Антъни & Лониган,
2004; Шацшнайдер, Флечър, Франсис, Карлсон & Форман, 2004). Дълго

преди да могат да разпознават печатни букви, децата се учат да правят
разлика между звуците, които създават значение в техния език и именно
тези деца, които са най-умели в това различаване, се превръщат в добри
читатели. Развитието на фонологичното осъзнаване може да бъде
насърчено от много ежедневни дейности, в които децата от предучилищна
възраст участват, като например рецитирането и научаването на рими
(Браянт, МакЛейн & Брадли, 1990; Бий и Бойд, 2007), или игрите с думи
(Серпел & Хатано, 1997). Като определят факторите, които насърчават
детската грамотност, Уилямс и Раск (2003) посочват, че е изключително
важно за децата да „чуват” (различават) звуците в думите, за да проявят
осъзнаване на звуците, които съставят думите. Ранните игри и детски
стихчета могат по този начин да допринесат за по-нататъшния успех в
четенето. Фишър и Уилямс по подобен начин твърдят, че поемите и
повторението на детските стихове помагат на децата да научат звуците на
своя език и да повишат своето фонологично осъзнаване като се научават да
„чуват” отделните фонеми в думите.
Има известни доказателства, че фонологичното осъзнаване може да
се тренира в децата, които не са умели в него. Констатациите от
проучвания в Германия, Скандинавия и САЩ (Рон-Нелсън, Бенър &
Гонзалес, 2005) доказват, че ако децата са обучени във фонологичното
осъзнаване през предучилищната си възраст, тяхната способност да четат в
начален клас са по-силни. Все пак, това е сложен въпрос – макар да има
широко съгласие за ранно „преподаване” на устната реч, като например
различаването на звуците, съществува горещ спор за това, кога е найуместно да се преподават взаимовръзките между буквения знак и буквения
звук.
Свързването на буквени звуци с буквени знаци

Бий и Бойд (2007) твърдят, че не е необходимо детето да развива
фонологично осъзнаване в предучилищните си години, тъй като
фонологичните умения могат да бъдат научени в началното училище чрез
формално обучение. Въпреки това, много изследователи са посочили, че
колкото повече детето е изложено на фонологично обучение преди
училище, толкова по-бързо се учи то да чете (Седжерс & Верховен, 2004).
В допълнение към това, между четвъртата и петата година на детето
настъпва голям напредък във фонологичното осъзнаване

(Джъстис,

Инверници, Гелар, Съливан & Уелш, 2005). В заключение, взаимовръзката
между фонологичното осъзнаване и степента на ограмотяване в ранните
детски години може да бъде открита дори в езици като китайския
(МакБрайд-Чанг & Хо, 2000), така че тази взаимовръзка може би е
всеобщо необходимо условие за четене.
Има два вида фонологични умения: способността да се разлагат
думи в срички и способността да се разлагат думи в най-малките неделими
частици – фонемите. Приносът на фонологичното осъзнаване към четенето
на децата е довел до призиви в САЩ, за систематично преподаване в
правенето на връзки между буквените знаци и буквените звуци
(Национален Институт за Здраве и Човешко Развитие, 2000). Такава учебна
програма обаче в някои случаи е довела до идеята, че фонологичното
осъзнаване е самоцелно, а не основа за подобрена грамотност. Все пак има
доказателства, че общо около двайсет часа от пълно обучение в четенето и
писането са достатъчни, за да има положително въздействие за почти
всички деца. Тези доказателства са взети от мета-анализа на Национална
група от консултанти по четенето (Ери, Нюнас, Уилолс, Валеска-Шустър,
Якоб-Зада & Шанахан, 2001), който включва деца на възраст между две и
шест от различните социално-икономически обществени положения. Също
така има доказателства, че участието на децата в дейности, включващи
повече игри, като например игрите с думи и разлагането на непознати

думи на букви (стратегия, която децата използват, когато се опитват да
пишат), довежда до фонологично осъзнаване, както и повишаване на
уменията в четенето и писането. Невъзможно е да се уточни възраст, в
която подробно обучение в четенето и писането да е най-ефективно. Това
зависи от устния език на всяко дете, както и на познавателните му умения,
залегнали в основата на грамотността (например краткосрочната памет и
опита в грамотността, който получават в обстановката на дома).
В една голяма извадка от 13 609 деца в САЩ, Зу и Майзълс (2004)
откриват, че постиженията в сферата на грамотността са значително повече
за децата на предучилищна възраст (и от богати и от бедни семейства),
когато преподавателите съобщили, че използват „интегрирани езикови
изкуства”, заедно с обучението за четене. Обучението в „интегрирани
езикови изкуства” включва съчиняването и писането на истории,
изпълнението на ролеви игри, записването на истории в дневник,
преразказването на сюжети, четенето на глас, правенето на предположения
въз основа на някой текст, устното съобщаване на цялостни идеи,
научаването на нова лексика, групово четене, както и писане с насърчение
да се използва предположен правопис при непознатите думи ако се налага.
В допълнение към това, проучването показва, че децата, които
първоначално са имали ниски постижения, имат по-малка полза от
„интегрираните езикови изкуства” в сравнение с деца, които имали подобри езикови умения в началото на годината. Това е оценено чрез
конкретни критерии за постижения, както и от други аспекти, свързани с
обучението за четене.
Най-добрият подход към четенето изглежда са непринудените
дейности в условията на някоя игра, която помага на децата да направят
връзка между звуците и буквите. Това би следвало да стане (за повечето
деца) преди петгодишна възраст. От голямо значение е умението на

практикуващия преподавател да направи това по по-игрив начин, както и
да използва своята професионална преценка за това кога е уместно да се
случва това. По този начин обучението в четенето може да бъде
подходящо за EYFS за някои – но не всички – деца. Този въпрос е
преразгледан в края на раздела за Общуване, Език и Грамотност.
Споделено четене и писане
„Споделеното четене” предоставя начин за подобряването на
ежедневното четене с помощта на „големи книги” (Уайтхед, 2004). В
честите общи сесии на четене, практикуващият преподавател показва
всички умения и тънкости, които един опитен читател внася в текста.
Децата ще се занимават по-задълбочено с текста в последвали четения, и
обсъжданията на сюжета и героят ще развият уменията на децата не само в
критическото четене, но и в тяхното разбиране на текста (Браун, 2009;
Сноу и Джуел, 2005). Според Уайтхед (2004), осигурява се още позадълбочен фокус върху текста, когато възрастният привлича детското
внимание към повтарящи се имена, повтарящи се фрази, рими и думи
(някои, от които децата може вече да познават от предишни четения на
книги и заобикалящи ги писмени послания). Такъв задълбочен акцент
върху текста също така помага на децата и възрастните да говорят за
характера и функциите на пунктуацията, докато се сблъскват с
механизмите, които залягат в литературата.
„Споделено писане” се наричат подходите, включващи предаването
на значение на думите, обсъждането и създаването на писмени задачи, в
които задачи учителят участва активно (Уайтхед, 2004). Споделеното
писане може да под формата на практикуващите преподаватели с малки
групи от деца, които заедно да създават обща книга, която може да бъде
основана на лични преживявания, приключенията на техния любим
приказен герой, или някои любими класни проучвания. Мейкин и Уайтхед

(2004) твърдят, че този подход увеличава творческите идеи на децата,
както и подобрява техните умения да съчиняват. Също дава възможност на
преподавателя да сподели процесите и нормите на писане с няколко деца
едновременно.
Игра, език и грамотност
Проучвания доказват, че ограмотяването на малките деца може найдобре да бъде насърчено в игрови условия. Като се включат ограмотяващи
дейности в обстановката на играта, децата избират и използват свои
езикови умения, които са особено важни за развиването на грамотността в
едни

социални

условия.

Социалните

условия

се

превръщат

в

непосредствени заобикалящи среди за запознаване на децата с познание и
практика на грамотността. В тях децата развиват своята реч и писменост
чрез ежедневните си социални дейности. Децата използват играта като
важен източник за изследването на своите развиващи се представи за
целите и характеристиките на текста в предучилищната възраст
(Айнарсдотир, 2000). Други изследователи посочват, че децата участват в
дейностите четене и писане именно чрез игра (Берген & Мауер, 2000;
Сарачо, 2003; Кендрик, 2005).
По време на игра децата придобиват по-голяма осведоменост за
различни гледни точки (своята собствена и тази на другите), което им
помага в общуването с връстниците си и възрастните. В допълнение към
това, те добиват повече познание за своя физически свят като приемат
различни роли и използват своите предмети, за да изразят идеите и
чувствата си за социалния свят (Сарачо & Сподек, 2006). Например децата
замислят игрите чрез обсъждане и подробно уговаряне на правилата, на
взаимовръзките и ролите (като например „ти ще си бебето, аз ще съм
майката”, Туи, 2000). Кац (2001) описва развитието на детския език чрез
игра. Тя посочва, че по време на игра децата общуват помежду си, както и

с възрастни, участват в наименуването, обсъждат действия чрез разговор и
организират редица игрови събития в конкретна последователност. В
проучване, включващо 3-4 годишни деца по време на непринудена игра с
телефон, Гилън (2002) открива, че децата избират подходящ род и езиков
дискурс и стимулират възможностите си да боравят с необходимите
умения за дадена технология. Според Бакедано-Лопес (2003) това е
акцентът на учението на децата във връзка с техните дейности, действия и
обяснение

на

социалната

реалност.

Кендрик

(2005)

анализира

разказвателна игра в ролевите игри като изследва взаимовръзката между
грамотност и идентичността в социалния и културния свят на едно малко
момиче, което израства в многоезично и много образовано семейство в
Канада. Кендрик (2005) стига до заключението, че систематични
изследвания в разказвателните игри на децата имат влияние върху
ограмотяването и изграждането на същността в ранното детско обучение.
По време на игра малките деца използват езика по грамотни начини,
като използват тази определена грамотност както я виждат да се използва
от възрастните (Сарачо & Сподек, 2006). Роскос и Кристи (2001) правят
критичен анализ на 20

текущи проучвания, които се занимават с

взаимодействията между грамотността и играта. Те откриват, че
констатациите на дванадесет от двадесет от тези проучвания подкрепят
идеята, че играта може да подпомогне ограмотяването като предоставя
условия, които повишават дейности, умения и стратегии, свързани с
грамотността. Играта също така служи за придобиване на езиков опит,
който може да изгради връзки между устните и писмените форми на
изразяване като едновременно предоставя възможности за обучение и
научаване на грамотността. Също така изследванията показват, че
подкрепата на възрастните по време на социално-драматизирана игра
повишава езиковото развитие на детето (МакДжий, 2003).

Изследването на Вуклич (1994) за значението на това как на децата
да бъдат предоставени възможности да играят в една богата на писмени
послания среда с насоки спрямо ограмотяването от преподавателя, има
показателни резултати. Това ще рече, че участващите деца разпознават
думите от списък без изписването или условията на игровата обстановка.
Сарачо и Сподек (1998) подчертават значението на родителската намеса в
развитието на грамотността на децата чрез игри. По време на тези
взаимодействия родителите използват материали, стратегии и дейности,
свързани с ограмотяването (като например четенето и разказването на
приказки; ангажирането на децата с това да правят предположения спрямо
последователността в тези приказки; да разширят словното богатство на
децата чрез историите и дори да използват кукли за предаването им;
слушането на разказите на децата; четенето на поезия; „драматизацията”,
обсъждането и писането на истории).
Съществува наблюдение, че способностите, свързани с грамотността
на децата на предучилищна възраст – както и в програми за различни
възрасти – се развиват именно чрез игра, като се залагат потребности,
свързани с грамотността в условията на играта. Резултатите от тези
проучвания показват увеличаване на използването на грамотността у
децата, както и на участието им в дейности, свързани с грамотността (Крес,
2003; Айнарсдотир, 2000; Кендрик, 2005). Едно дългосрочно проучване
посочва, че децата в предучилищна възраст, които разполагат с голямо
количество материали, свързани с грамотността, на петгодишна възраст
успяват инстинктивно да четат знаци и по-лесно предполагат как се
изричат нови/непознати думи в дейностите, които „изграждат структура”
(Бъргън & Мауър, 2000). В това проучване е открита взаимовръзка между
въображаемата игра и развитието на развиващото се фонологичното
осъзнаване на децата през ранните години. Авторите съобщават, че по

време на играта децата използват речта и изолират звуците на речта от
нейното семантично значение.

Дейности, подкрепящи четенето и първите стъпки в писането
Фигура 2.2 показва три поддържащи стълба в развитието на
грамотността.
Стълбове на грамотността

Фиг. 2.2 – Дейности, които подкрепят трите стълба
на

грамотността

Източник: Адаптиран от Ханън, П. (1995), Дом и Училище: Изследване и
практика при

обучението

по

грамотност с родители. Лондон:

Издателство Фалмър.
Разказване на приказки и споделяне на книги чрез слушане и
говорене
Много от подходите, отнасящи се към грамотността в ранна възраст,
започват със споделянето на книги с картинки с малките деца и тези книги
със сигурност предоставят съществен опит в слушането на разказвана
приказка, запознаването и слушането на езика в книгите, и онагледяването
на история, показана както в картинки, така и чрез текст. Според Уайтхед
(2004) е важно връзките между книгата и света на детето да се изгражда
чрез уместни разговори в подходящото време. За да се разкрият
постепенно слоевете на историята и да се придаде значение, е необходимо
децата да имат възможността да разговарят за книгите и историите, както

и време за да ги разучат внимателно, и да определят чувствата, които имат
и мненията, които си изграждат за тях.
Научаването да се разчитат картинки е сложно умение, което
продължава да се развива като част от общата способност да се
„разтълкува” филм, изкуство и телевизионни изображения (Уайтхед,2004).
Но може би най-впечатляващото развитие в грамотността по време на
ранните етапи на обучение, се появяват, когато децата започват да се
потапят в света на книгите. Например вълнението от знанието, че „Моята
баба има една от тези”, или „Избягах в супермаркета веднъж!” осигурява
мотивацията да се продължи прегледът на книги, докато те се превръщат
значими в живота на човек.
Споделянето на значения, обаче, е изключително сложна черта от
човешкото поведение и изисква повече от обикновено четене и оценяване
на книги. Преживяванията, които децата носят със себе си в училище и
групови среди, и новите изживявания, които имат там трябва да се
пресъздадат по различни символични начини, като например чрез пеене,
танцуване, създаване на музика, рисуване и живопис, ролеви игри,
изграждане на знания и умения, въображаеми игри и характерни предмети
(Уайтхед,2004; Браун, 2009). Възможностите за споделяне на мисли и
учене на децата с ключови фигури в детския живот, им дава възможност да
се чувстват като у дома си в света и културата на училището и групата, и
също им се предоставя поле за изява, където да направят своя собствен
принос към това.
Първи стъпки в писането
Бий и Бойд (2007) казват ясно, че някои от стратегиите използвани
да се научат децата да четат, помагат също и при научаването на децата да
пишат. Обучение, касаещо връзките между звук и символ, например

помага на децата да се научат да четат и да пишат. Доброто писане обаче е
много повече от способността да се произнасят думи буква по буква– за
него се изискват инструкции и практика, точно както при четенето. Според
Греам и Харис (2000) в допълнение към писмената активност, важно е
децата да се запознаят и с езиковите механизми, като например правилната
употреба на думи и граматични окончания, както и как да редактират както
собствените си работи, така и тези на другите. Тези умения се преподават
най-добре през първата година на обучение, въпреки че известен брой деца
в началния етап може вече да ги притежават.
Фокс и Сарачо (1990) казват, че като резултат от помагането на
децата да обръщат внимание на печатаните думи и фрази в заобикалящата
ги среда, може да бъде поява на по-голяма чувствителност към писмената
форма на езика в ежедневните им дейности. От друга страна споделянето
на книги може да доведе до това децата да получават знания, свързани със
структурата на историите и функцията на печата.
Преходът от неграмотност към умело писане с пълен контрол върху
азбучната система за писмената реч, се осъществява в широкия контекст на
взаимодействието на децата с техните домове, грижите, положени за тях и
средата, в която се намират в училище. Следователно Бий и Бойд (2007)
стигат до заключението, че е важно да се наблюдава поведението на
малките деца, докато се занимават с писане и да се обръща внимание на
коментарите, които правят - те отразяват писмените им произведения.
Писането и четенето на послания
От съществено значение е приносът на децата под формата на
истории, анекдоти и разкази да стане важен компонент на програмата за
грамотност в ранна възраст. Често пъти семействата са склонни да
направят опростени книги за техните деца и ежедневието им. Много

училища са развили като обичай да канят родителите точно с тази цел
(Уайтхед, 2004). Този подход се е доказал като много силен стимул за
семейства от различни култури, за да направят те своите езици и думи част
от ограмотяването и създаването на многоезични книги през първите
години. (Кенър,2000)
Най-значимата част от писането, носещо истински смисъл за малките
деца е тяхното малко име (Хал и Робинсън, 2003). Според Уайтхед (2004)
игрите с имена могат да бъдат мощно начало на писането и
комуникирането в ранна детска възраст. Интересът на децата към важните
думи и думи, наситени със значение и чувства, обикновено е придружен
от желанието да ги напишат или да ги създадат (Макин и Уайтхед, 2004).
Децата правят знаци, отпечатък на мокър пясък с кал, с глина или пък с
бои, с моливи и пастели или на различни места, като например детски
площадки и т.н. Това може да не е някоя стандартна форма, но все пак да е
съставна част от някакво послание. Според Лийроп (1985),

тази

привързаност към буквите на едно име често се изразява като истинска
обич. Това е напомняне, че изучаването на грамотността е свързано с
чувства и емоции.
Уайтхед (2004) е на мнение, че разнообразното, но информативно
описване на децата относно и в заобикалящата ги среда не бива да се
пренебрегва. Малките деца може да са се научили да четат и пишат вкъщи,
като изследват подобни материали и като задават въпроси за тях.
Уайтхед (2004) твърди, че откритията на децата могат да бъдат
обогатени от възпитатели и заобикалящите ги условия по много различни
начини. Тя казва, че това може да стане с малко повече усилие, както и с
участието на семействата и по-голямата част от общността. Родителите и
през ранните години може да правят набор от опаковки и кутии, които

децата да могат да четат, за да приготвяне на храна или отглеждане на
растения, да споделят детската радост в познати реклами, чанти за покупки
в магазините, римуващи се и повтарящи се лозунги и добре познати видове
търговски марки и знаци. Този вид материали създават връзка между дома
и образователната среда в ранна възраст, тъй като те насърчават децата да
говорят и да играят, и осигуряват значими прозрения в отношението
между символ и звук от азбуката.
От съществено значение е да се създаде голямо разнообразие от
преживявания в началото на ограмотяването. Докато някои от децата
пишат имената си и си играят с пластмасови букви, други създават цели
страници, преструвайки се че пишат истински текстове и прегъват
листовете,

създавайки

брошури.

През

най-ранните

етапи

на

ограмотяването много деца ще станат наясно с буквите, защото
семействата често купуват на децата си книги с картинки, плакати и карти
(Уайтхед, 2004; Шоу, 2006). Важно е наборът от букви в образователната
среда да бъде разнообразен, атрактивен и възможно най-целесъобразен.
Всички тези предложения, представени от Уайтхед (2004) отразяват
разнообразните

интереси

и

етапи,

през

които

минават

децата.

Превръщането на децата в пишещи и четящи възрастни е много лично
преживяване и начините то да се реализира са индивидуални, като зависят
от културните, етническите и религиозните условия, в които децата
започват развитието си.
Съвместни подходи за грамотност
Първоначално възрастните играят важна поддържаща роля като
езикови информатори и читатели, но след като уменията на самите деца в
грамотността се развиват, те могат да упражняват и

да разширяват

познанията си с помощта на възрастните. Браун (2009) твърди, че е

възможно уменията на децата да четат и пишат да се увеличат до голяма
степен, като се насърчават да споделят с връстниците си както познанието
им свързано с писането, така и уменията, които притежават в четенето.
Децата могат да четат едно на друго, докато са в кътовете с книги в
класните стаи, библиотеки и площадки за игра. Децата също могат да
включват елементи подобни на ограмотяване в ролевите игри. Един в
добър набор от игри, обогатени със знания свързани с грамотността може
да насърчи децата да играят заедно в социално-драматизиращи или ролеви
игри, като по този начин взаимно увеличават грамотността си (Хал и
Робинсън, 2003; Макин и Уайтхед, 2004).
Насърчаване

на

независимостта/самостоятелността

в

четенето и писането
Изключително важен аспект за ограмотяването в ранната възраст е
личната самостоятелност – ясно установеното чувство за контрол върху
собствените възможности за четене. Според Уайтхед (2004), напредъкът в
писането е обвързан с чувството за самостоятелност и още от самото
начало децата имат нуждата да бъдат научени да оформят мнения и
възгледи относно собствените си успехи и трудности в писането. Тя
предполага, че това е възможно да се случи, като се създава обратна връзка
с децата относно работата им, а също и чрез груповото обсъждане на
ефективността на писането им. По подобен начин, Браун (2009) отбелязва,
че като част от процеса на насърчаване на самостоятелното четене, е важно
през първите години възпитателите да намерят начини да развият у децата
стратегии за самостоятелно поправяне. Тя смята, че всичко зависи от
професионалното съображение и преценка на учителя относно това да не
се прибързва твърде скоро с изискването за съвършена грамотност, но
едновременно с това, да не се допуска детето да застоява твърде дълго на
едно място, защото така нивото на увереност и смисъл спадат. Шноу и

Джул (2005), както и Уайтхед (2004) предлагат, че трябва да бъдат
вложени значително обмисляне и гъвкавост в подходите за „изслушване”
на младите читатели от учителите в началните класове.
Четенето на глас пред други възрастни хора или връстници ще
помогне,

когато

децата

са

нетърпеливи

да

практикуват

тяхната

нововъзникваща компетентност. Авторите акцентират върху споделянето
на преживявания, богати както на устна реч, така и на текстове.
Дебати

относно

общуването,

езика

и

грамотността:

заключителна бележка
Идентифицирахме решаващи характеристики на образованието в
ранна детска възраст, отнасящи се най-вече до разговор и игри с
възпитатели. Значението на игрите, включващи взимане и даване, на това
децата да намерят начин да изразяват себе си и да се чувстват уверени в
това – тези неща

трябва да ръководят организационните модели на

средата и да допринасят за създаването на персонални структури, за да се
подкрепят сърдечни и индивидуални лични взаимоотношения, които да
помогнат на децата при осмислянето на заобикалящия ги свят. Тази област
на изследване е безспорна.
Въпреки това, един от най-важните въпроси в рамките на този
преглед е на каква възраст децата трябва да се запознаят с правилата за
четене. Това изследване не дава ясен отговор на въпроса и е интересно да
се отбележи, че избраната комисия към Министерството на образованието
(Парламентът,2009) препоръчва отпадане на петте цели за ранно
образование от EYFS, които се занимават изключително само с четене и
писане. Правителството отговори на Парламента (DCSF, 2009), че не
одобрява препоръката им относно петте цели за ранното образование и е
твърдо убедено, че трябва да се продължи по този начин поне до

официалния преглед на EYFS през 2010 година. Опровержението беше :
Правителството смята, че много от децата в началния клас са били готови
за подходяща работа по четене, и наистина би същесвувала полза от това.
Няма съмнение, че позицията на правителството се дължи в голяма степен
на Независимия преглед върху учебния план на началното училище, който
е публикуван по-рано от сър Джим Роуз (2009). Изборът на политики е
съвсем ясен, но какво казва изследването?
1.

Солидното

количество

експериментална

литература.

Съществува огромно количество литература (разгледана в дълбочина и с
прецизност в Независимата оценка на обучението свързано с четене в
ранна възраст– Прегледът на Роуз, 2006), отнасяща се до ефективността на
обучението по четене в ранна възраст. Прегледът, който прави Роуз
разглежда

обемната

литература,

която

показва,

че

малките,

експериментални програми в преподаването по четене водят до по-добри
резултати в уменията за четене при деца, които са разпределени на случаен
принцип в експериментални групи и контролни групи. Децата в
контролните групи обикновено следват нормалната учебна практика,
въпреки че някои от тези групи са преминали през специфична практика,
засягаща богатствата на „целия език”, но са лишени от системното
обучение свързано с отношенията между букви и звуци.
По-голямата

част

от

експерименталната

литература

върху

ефективността на обучението по четене се отнася до деца между
четиригодишна възраст и деца над пет години, деца достигнали възрастта
необходима на началното училище в Англия. Няма съмнение относно
дадените резултатите, защото проучването след проучването показва
сходни, полезни краткотрайни ефекти. Това, което трябва да бъде
разгадано е тяхното значение относно националната система на

образование, по-широкия кодекс на мотивация като резултат и приноса
към четенето, който има образователната среда у дома.
2. Ефектите от обучението по четене в дългосрочен план,
включително и мотивация. Тесните експериментални проучвания,
където на децата са разпределени инструкции на случаен принцип (като
например иновацията направена от Браянт и Брадли,1985) показват ясни
ползи от обучението по четене. Съществуват също и неекспериментални
проекти, където развитието на децата се изучава „естествено” в среда с
широк обхват от учебни практики. В тези по-мащабни изследвания децата
са проверени няколко години по-късно, така че да могат да бъдат оценени
постиженията им в четенето и да се свържат с определения тип обучение
по четене, през който са преминали. Важно изследване от този тип е
извършено от Зу и Мийзълс (2004). Те са открили, че са имали най-голяма
полза от педагогика, която включва обучение по четене и „езикови
изкуства”. Въпреки това по-способните деца изглежда имат по-голяма
полза от езиковите изкуства в комбинация с изучаване на четенето, докато
децата с по-ограничение възможности имат по-голяма полза от обучението
по четене. Това прави съвсем ясен факта, че не е задължително поспособните деца, и тези, които изпитват затруднение да имат сходни
методи на обучение. Обаче, в експерименталната литература не се обръща
много внимание на дългосрочните постижения на децата или тяхната
мотивация да четат. В повечето изследвания резултатите от обучението са
под формата на ограничени критерии за четене, без да се взема предвид
мотивацията на децата да четат, или тяхната психологическа настройка
към

училището.

Необходими

са

ни

повече

проучвания

относно

въздействията в дългосрочен план, които обучението по четене има върху
мотивацията – особено при деца, които са много малки (Национална група
от консултанти по четенето, 2000).

3. Разширяване на експерименталните открития до една
национална система? Пресли и сътр. (2001) е извършил майсторски
преглед на интервенциите, свързани с четенето. Той посочва проблеми,
като прави заключението, че програми с обучения, доказали своята
ефективност в малки, експериментални проучвания, непременно ще имат
същите резултати, когато са приложени по закон/наредба към национална
образователна система. Ученето и обучението не се случват във вакуум, те
са вградени в социални и културни системи, които включват работна сила
(с дълбоко вградени ценности и разнородни професионални умения),
родителите и техните очаквания/родителски умения, и система на
социална класа, която е силно наслоена, като тази във Великобритания
Пресли и сътр. (2006) ни предупреждава:
Въпреки, че признаваме, че е налице голям напредък в
изучаването на относително прости интервенции (т.е. обучение
на деца как да произнасят думи … ние също сме наясно, че
инструкциите

базирани

на

основата

на

доказателства,

представени в училищата са съставени от много компоненти,
които могат да се проявят през годините на обучение, някои от
които са ратифицирани от фундаментални изследвания, а други
– не. Необходими са научни анализи на подобни интервенции,
защото това са намеси, които имат значение в живота на
децата… Общността за образователна интервенция ще трябва
да се изправи пред предизвикателствата, свързани с анализиране
на сложни, многогодишни разработки, по начини, които са
методично и етично защитими. (стр.13)
Добавената сложност на една образователна система заобикаляща
всяка класна стая, ни кара да бъдем предпазливи към обобщаването на
резултатите от различните системи. Тези проучвания доказват по

безспорен начин, че програми от по-малък мащаб с отдадени, учители ,
които често са доброволци може да доведе до голям положителен
напредък в тесен кръг от тестове. Работата на Пресли ни предупреждава,
че не можем да пренесем ползите, наблюдавани в експерименталните
изследвания към практиката в цялата страна, в която от практикуващите
учители се изисква да прилагат педагогически подход, с който те може да
не са съгласни. Критиците преди 2000та година (датата на прекъсването на
това изследване) са били срещу прилагането към националната система.
По-нови изследвания, като направеното мащабно проучване от Пресли, се
поставят в една аналитична рамка, достатъчно голяма, за да обхване
системата, в която е поставена класната стая. В тази по-широка рамка,
ползите от ранното и систематично обучение по четене за повечето деца на
четири и пет години, не са доказани убедително. Има по-малко съмнения
относно важността на обучението при повечето деца на петгодишна
възраст.
4. Възраст на приемане и инструкции за звуков аналитикосинтетичен метод. Въпросите относно правилата за звуковия аналитикосинтетичен метод в подготвителното училище са били неразривно
свързани с възрастта на приемане в училище. Децата са били приемани в
начален клас преди 25 години на петгодишна възраст и на пет и няколко
месеца. Днес децата влизат в начален клас на много ранна възраст от 4
години (чиито рожден може да бъде през август) до деца, които току-що са
навършили 5. Това е много по-различен възрастов профил от този , когато
британската традиция в обучението по четене в началната година е
започнала да се създава. Скорошен обзор върху ефектите от рождената
дата направен от Група на образованието към Кеймбридж (Сайкс и сътр.,
2009) казва, че много деца на възраст около 4 години може да не са готови
за средата, която срещат в началния клас, особено децата до

четиригодишна

възраст,

ако

техните

умения

за

комуникация

и

концентрация са слаби. Прегледа на Роуз върху ранното четене ясно
показва, че практикуващите учители трябва да използват тяхната
професионална преценка при обучението по четене за деца под 5 години.
Въпреки това, доказателства, представени на подбран комитет (съставен от
инспектори, директори, родители) показват, че техниките за четене са
представени на почти всички деца в началния клас, където малцина
учители използват професионалната си преценка, за да се въздържат от
обучаването на четене на деца, които все още не са готови. Това може би е
недостатък при прилагането на националната политика и няма място в
самата политика. Необходими са допълнителни изследвания относно
обстоятелствата, когато практикуващият учител взема решение да се
съсредоточи върху устната реч, а не върху букви и звуци, и колко често е
избирана тази опция.
Една обширна и ценна част от литературата стига да заключението,
че много (мнозинството) от децата през началната година щастливо и
успешно ще се научат да четат в една богата учебна среда, която включва
работа с книги от високо качество и с акцент върху устната реч.
Истинската същина на въпроса засяга тези деца (може би мнозинството в
класните стаи на деца в неравностойно положение), чийто възможности за
устната реч и капацитет за концентрация не биха им помогнали в гладкото
и ефикасно усвояване на правилата за четене. Сайкс и сътр. (2009)
доказват, че ефектите от рождените дати (където най-малките деца в която
и да е възрастова група се справят не толкова добре, колкото по-големите
деца, в по-късното академично развитие) са били по-малки в страни, които
започват формално обучение на шестгодишна възраст и по-големи, както в
скандинавските страни. Това предполага, че забавянето на началото на
формалното образование до шест години може да направи успехът на

малките деца във възрастовата им група фактически съществуващ, докато
тези деца ще се справят не толкова добре в системите, които започват с
формалните инструкции на петгодишна възраст. Отново, идеята за
отстраняване ефектите от датата на рождение не е нова, но доказателствата
от други страни по темата се натрупват след 2000та година. Освен това, помалкото отделяно внимание на четенето в началния клас би осигурило
повече време за други аспекти на учебния план, особено за игри на открито
и дейности свързани с устната реч.
5. Неравенствата в средата на домашното обучение. Много
проучвания върху учебната среда у дома (например Мелхюш и др., 2008)
показват, че ранните дейности за учене вкъщи ясно предсказват
академичните постижения на децата по-късно в началното училище.
Проучването

ЕППО („Ефективно Предоставяне на Предучилищно

Образование”) убедително показва, че повече родителите от средна класа
(определени по професионалния им статус и родителска квалификация)
осигуряват богати учебни дейности у дома, включително ежедневно четене
с децата, водят ги в библиотеки, занимават ги с устни езикови игри и
песни , и ги учат на буквите и цифрите, чрез материали като пластмасови
букви поставени на хладилника. Тези дейности са били много по-рядко
срещани при семейства от неравностойно положение, и ЕППО предполага,
че децата в неравностойно положение влизат в предучилищно (около 3) и
основно училище ( около 4 +) много по неподготвени и способни да
започнат формалното изучаване на четенето. По-детайлно проучване
направено от Фой и сътр. (2003) показва, че родителските дейности,
отнасящи се до приказки и книги били свързани с разбирането на рими, но
не и с разбиране за четенето. Въпреки това, съзнанието за това точно как се
чете е било свързано с конкретни родителски усилия в насоките за четене.
По този начин, родители, които четат на децата си може да стимулират

фонемна осведоменост за звуците в езика, като рима например, докато
свързването на звуците с единици на значение, особено текст, изисква
повече съзнателни указателни дейности като употребата на пластмасови
букви.
Фой и Ман (2003) откриват, че осъзнаването на фонемите изглежда
е в по-тясна връзка с аспектите на обучението в домашната среда на
грамотност, която действа предимно като обогатява речника и знанието за
буквите. По този начин, ние виждаме, че познанието на звуковете е
увеличено от преподаването на родителите и също от дейностите чрез
компютър, които изграждат ранни умения за четене. За разлика от
съзнанието за звуците, осведомеността за римата (откриване на по-големи
секции от езика, като първоначалните звукове в една рима, последвани от
основа) е било по-тясно свързано с участието на родителите в работата с
литературата при децата. Тази асоциация не е във връзка с възрастта на
децата и води до извода, че деца, чиито родители осигурявали
разнообразие от книги за четене заедно с тях, са с тенденция към по-силни
умения при рими, докато децата с родители, които осигурявали
индивидуална подкрепа от учителя за буквите и звуците, имали деца с посилни умения при фонемите. Не честотата на работа с книги и текстове
изглежда имала значение, а по-скоро начинът на работа с тях. По този
начин, мащабни изследвания като ЕППО във Великобритания, и по-малки
проучвания като това направеното от Фой в САЩ, всички сочат към едно и
също заключение: семействата от средна класа дават на децата си
допълнителен тласък за четене чрез специфични образователни практики у
дома.
6. Има ли значение? Възраст на приемане и социална класа: Тук
се твърди, че въпросът дали да се преподава четмо и писмо в началния
клас, е тясно свързан с възрастта на децата, които са приемани в началното

училище и с дейностите към ограмотяване от родителите вкъщи. Тъй като
децата в начален клас в момента се записват между четири и пет години, а
не между пет и шест години както преди няколко десетилетия, това
означава че значително малцинство от децата не притежават умения за
устна реч или способност за концентрация, за да се справят добре при
обучаването на четене. Обаче, ако не се преподава четене в началния клас,
би означавало, че децата в средните класове ще напреднат повече от
връстниците им в неравностойно положение, които не са подкрепяни от
родителите им (и така разликата може да се задълбочи още.) На децата от
домове, в който получават по-малък стимул определено биха им били от
полза инструкциите за връзката между букви и звуци, както и от
подкрепата за обогатяване на речника, и това трябва да се случи в
училищата. Истинският въпрос е – на каква възраст трябва да се започне?
И трябва ли да бъде за всички, или само за някои?
7. Подкрепа за професионалната преценка кога да се започне с
ранното четене. Доказателствата от научното изследване направено от
Роуз,

и наистина е обект на много научни проучвания в технически

списания, показва, че децата се възползват от обучението по четене на
възраст между четири и пет години. Може би първо учителите в началното
училище трябва да бъдат подтикнати да създадат среда богата на устна
реч. След това трябва да се продължи със съществените правила за четене,
когато учителят, в неговата или нейната преценка, смята, че едно дете ще
има полза от това. Независимото преразглеждане на преподаването на
ранното четене (Независима оценка на обучението свързано с четене в
ранна възраст– Прегледът на Роуз, 2006) заявява съвсем ясно, че това се
определя от професионалната преценка на учителя - кога да започне с
инструкциите за четене. Но то не е взето предвид в училищата и много
начални учители започват работа с четене с деца, за които не вярват че

биха имали най-голяма полза от това. Затова, дебатът за ранното четене не
е въпрос на научни изследвания; по-скоро е въпрос на изпълнението му в
действителност. По-голямата част от децата в началните класове наистина
имат полза от обучението на четене и стават умели в четенето по-нататък.
Обаче, както е посочено в направената оценка от Оценъчно изследване на
Кеймбридж, значителна група от децата между четири и пет години нямат
необходимите основни умения за формална работа с инструкциите за
четене и тези деца вероятно биха се облагодетелствали от скандинавския
тип обучение, в което формалното обучение се отлага (поне) до
шестгодишна възраст. Изследването показва, че учителите трябва да
започнат с инструкциите по четене, когато детето би имало полза от това,
и за някои деца това ще бъде през началната година, но за други една
година по-късно. Индивидуалното обучение е от съществено значение за
преценката на учителя, относно това кога да се започне обучението по
четене. Трябва ли поставената цел за ранно обучаване, с по-малко от 30%
от децата, които я постигат, или трябва да бъде забавена до една година
по-късно, така че по-голяма група от децата да не се проваля в постигането
на очакваната цел? В един идеален сценарии, учителят би се фокусирал
силно върху устната реч и върху общото четене на книги заедно в
началното училище, с помощ в четенето при децата, които са готови за
това и имат желание да се научат да четат. Ако в професионалната
преценка на практикуващия учител детето/едно дете не е готово, тогава то
се нуждае от подкрепа в основните умения на устната реч и концентрация.
Уайтхед (2004) твърди, че е много важно грамотността да не е
концентрирана, по начин , който да е в ущърб на други в обстановката на
ранното развитие. И наистина научната литература показва, че самата
грамотност би пострадала, ако не е установена на една широка и дълбока
основа на стойностни

преживявания, символизиращи и представящи

значения чрез умения, като например движения, танц, музика, слушане,
говорене, рисуване, разказване на истории, както

и на научни и

математически изследвания. Този списък от „грамотности” (Едуърдс,
Гандини, & Форман, 1996) осигурява балансирано обучение през ранните
години, което може да се използва по начини, които оставят място за
импровизация и са показателни за това къде са децата в развитието на
тяхното мислене и учене.
Ако подходът на началните учители е неподтискащ и показва
тяхната увереност във възможностите на децата да разсъждават и да учат
сами, когато са подкрепени от техните връстници и на възрастните, които
се грижат за тях, би трябвало да има по-малка опасност от разделението на
работа и игра в учебната програма при ранното детство (Уайтхед, 2004;
Брунър, 1986).
2.3. Решаване на Проблеми, Разсъждаване и Цифрова грамотност
„Децата трябва да бъдат подкрепяни в развиването на тяхното
разбиране за

Решаване на Проблеми, Разсъждаване и Цифрова

грамотност в широк спектър от контексти, в които те могат да
изучават, да се забавляват, учат, упражняват и говорят за тяхното
развиващо се разбиране. Трябва да им бъдат предоставяни възможности
за упражняване и развиване на техните способности в тези сфери, както
и да печелят увереност и познание в употребата им.” (EYFS, стр.61
http://www.standards.dfes.gov.uk/eyfs/resources/downloads/card4_7.pdf)
Теориите за преподаване и обучение по математика в ранна детска възраст
са се променили драстично през последните две десетилетия като
предишните песимистични възгледи (Торндайк 1922, Пиаге, 1965), които
се съсредоточaваха главно върху това какво малките деца не могат да
правят, дадоха път на високо оптимистични възгледи, фокусирани върху
това какво малките деца и дори бебетата са способни да направят

математически (Гелман и Галистел, 1978, Хюдж 1968, Уин 1998). Барууди,
Лей и Микс (2006) се опитват да наложат „модел на средния възглед“,
твърдейки, че оптимистичният възглед е доказано твърде обнадеждаващ в
светлината на последните изследвания. Ето защо е важно подобни
изследвания да бъдат проучени в детайли.
Освен това, има увеличаващи се доказателства, според които въпреки че
все още няма установена причинно-следствена връзка, постиженията в
математическите занимания при започване на училище са ясен индикатор
за последяващи постижения в по-късни учебни години, видно от
проучвания в Англия (Оубри и др. 2006), САЩ (Клемънтс и Самара 2008)
и Финландия (Аунола и др. 2004), подчертаващи нуждата от ефективно
предучилищно обучение.
Болшинството от тези изследвания са в сферата на числата и аритметиката.
Следователно този раздел ще бъди първи при изследване на изучаването
на числа, броене и пресмятане от децата. Последвалият по-малък раздел
ще разглежда форми, разстояния и измервания, и след това изводите при
преподаване на математика в ранните години, и при преглед на учебния
план в този етап от обучението.
Разпознаване на числа „Численост“
Изследването на Уин (1998) върху възприемането на числа от бебетата
демонстрира, че децата в първата година от живота си са чувствителни към
числа, способни са да разпознават „колко“ без да броят (познато като
„субитизация“) и разпознават разликата между един, два или три обекта и
дори причината за промените в числеността, очаквайки че ако един обект е
скрит и друг се постави до него зад преграда, два обекта ще бъдат видени,
когато преградата се премахне. Тази очевидна чувствителност към числата
кара

първоначално

някои

изследователи

да

предположат

вроден

невербален механизъм за броене, който позволява лесно заучаване на

думите за броене и разбиране на използването на броенето в последвалите
години. (Гелман и Мек 1992)
Докато съществуват доста последвали изследвания, потвърждаващи
откритията на Уин за бебетата (Фейгънсън, 2004, Чен, 2009), други
оспорват предположението за вроден вербален механизъм за броене,
показвайки че не няма ясна непрекъснатост между субитизациите (ЛьоКор
и др. 2006, ЛьоКор и Кери 2007), което може да се основава повече на
пространствена ориентираност, отколкото на броене (Льокюийе, 2004).
Хътенлокър, Джордан и Ливайн (1994) откриват, че три годишните, които
могат понякога да субитизират до три и да разбират промените, все още не
са способни да решават невербално задачи с добавяне в този числен ред.
Долкър (2008) открива, че при деца с нетипично математическо развитие,
способността за малък брой субитизации и операции с числа е запазена,
докато способността за броене и по-сложни изчисления е нарушена,
предполагайки, че двата механизма не са зависими.
Докато субитизацията може да помогне за развиването на концепцията за
числеността, което може да се приложи за по-големи числа (например
концепцията, че числото е характеристика на група предмети; Липтън,
2005), Рипс и др.(2006) оспорват факта, че последвалата числена прогресия
изисква не просто разпознаване на количеството, а и концепцията на
„следващата поред дума“ (например поредно число; виж още Фиас и
Вергътс, 2004).
Поради това Капелети и др. (2007, виж още Беноа и др. 2004; Халберда и
Фейгънсън, 2008) предлагат две нива на развитие на числеността:
„биологичното

развитие

на

елементарни,

несимволни

числови

възможности“ и „културното развитие на по-сложно ниво математически
способности“, включващо броене и изчисления. (стр. 74)

Имайки предвид доказателството за независимостта между субитизацията
и броенето, отбелязано по-горе, има малко съвременни проучвания върху
развитието на числата при децата между възрастовите групи от 0-1 и 3 до 5
години. Подробното проучване на

Микс (2002) върху развитието на

числата при едно дете от рождение до ранно детство (12 до 38 месеца)
показа, че детските способности са изключително зависими от контекста
със социални занимания като: даване на предмети на хора, предлагане на
повече възможности, отколкото повече математически занимания, като
например съвпадащи групи.
Има недостатъчно изследвания, за да може да се определят точно
приложенията на тези открития върху ранното обучение, но всички те
показват предлагане на детето на значение и реч по отношение на малки
числа при субитизационни контексти и също културна необходимост да се
научи броене (Беноа и др., 2004), бройност и поредност (Рипс и др., 2006).
По-специално, Барууди и др. (2006, стр. 196) предполага, че малките деца
„може да имат полза от гледането на множество примери на интуитивни
числа (1- 3), и от представянето на количества, подредени така, че да
образуват различни разпознаваеми числени редици, например виждайки 3
като
КАРТИНКА
за да развият в последствие тяхното възприятие за числа. Докато работата
на Микс показва, че социално контекстните занимания са по-ефективни от
неконтекстни математически контексти.
Броене, броимост и съответствие едно към едно
Ключовите принципи на броенето, идентифицирани от Гелман и Галистел
през 1978 все още са ядрото на разбирането за развитието на броенето при
децата.

Все пак скорошни изследвания подчертават два аспекта на броенето, на
които може да е необходимо да се обърне внимание в ранните години.
Първият от тях е съответствието едно към едно: принципът 1:1 при
съчетаване на една дума с един предмет. Традиционно учебните планове
за ранните години включват такива занятия, например добавянето на една
чаша към всяка една чинийка като предшественик на броенето. Все пак,
както Томпсон (2008) и др. са отбелязват, има малко или никакви
доказателства за прехвърляне от съвпадането на обект към обект, към
съвпадането на обект към дума. Ако принципът на едно към едно трябва да
се научи, то би било чрез наблягане върху съвпадането на число към обект,
когато се изучава броенето, отколкото чрез фокусиране върху съвпадането
на групи обекти, повече може да се постигне при разпознаване на
съответствия, повече от и по-малко при съвпадането на групи обекти
(Софиан, 2007), за да се насърчат логическо-математическите разсъждения
(Нюм, 2007)
Вторият аспект на броенето е свързан с бройния принцип, при който
думата, съответстваща на крайния обект показва броимостта (колко) на
цялата група.

Въпреки, че тези идеи са тясно свързани, броенето и

броимостта са отделни неща, които децата трябва да разберат (Бермейо и
др. 2004). В допълнение към горната дискусия броимостта е повече
относителна към числеността и субитизацията, отколкото към броенето.
Вместо да се фокусира върху съвпадението едно към едно, описано погоре, учебният план е по-добре да бъде фокусиран върху сравнение на
несъвпадащи групи, за да се включи броене и сравнение. Кукли са
използвани успешно, за да моделират грешки в процедурите за броене и
броимост (Мълдуун и др., 2007) и когато децата се подтикват да обясняват,
вместо просто да се отчитат грешките, това се е доказало като особено
ефективно (Мълдуун и др., 2007). Идеята, че думите за числа и писмените

символи (Роджърс, 2008; Липтън и Спелке, 2006) представляват
количество вместо просто функция на броенето и отношението между
последващи числа, представлявани като едно повече или едно по-малко
(Сарнечка и Кери, 2008), може да бъде по-силно застъпена в учебните
планове за ранните години.
Един начин за наблягане върху броимостта може да бъде чрез жестове.
Жестове, които да допълнят речта и да изградят комуникацията се
използват при майчината комуникация с малкото дете (Онийл и др., 2005).
Жестикулиране често се използва дори при броене на неща, които не
присъстват, позволявайки на децата да следят по време на броенето (
Алибали и Дирусо, 1999; Грахам, 1999) и давайки светлина на
когнитивната инициатива в задачата (Голдуин-Медоу и др. 2001).
Суриакам (2007) открива, че е по – вероятно децата да използват жестове,
ако това е правено от техните родители или възпитатели. Особено
интересен е бил фактът, че деца, които са се научили не само да изполват
1:1 посочващи жестове, но също и кръгообразни жестове „всичко“, при
определяне на числото, съответстващо на общия брой в задачата „назови
числото“, са показали по-добро разбиране на броимостта.
Изчисление
Изчислението изгражда ранно разбиране за числата и броенето (Барууди и
др. 2006). Така че разбиране на изчислението се изгражда по два начина единият е основан на вроденото разбиране на числата, а другият на
броенето. Ранните експерименти са показали, че бебетата са способни да
разпознаят когато предмети са добавяни или отнемани от група от скрити
обекти, което показва вродено разбиране на изчислението (Маккринк и
Уин, 2004). Работейки с три годишни, Слоутър и др. (2006) са открили, че
децата са способни да разбират задачи с по-големи числа, разпознавайки
коя група обекти ще има повече, когато се отнема или добавя. Тяхната

работа показва разбиране на събирането и изваждането на три годишна
възраст, което все още не е демонстрирано при тяхната способност за
броене.
Ранното разбиране е необходимо да се обвърже с използването на броенето
за разрешаване на задачи в истинския свят, вместо просто да се броят
обекти „понеже те са три“ (Мълдуун и др. 2005). Гелман (2006) открива, че
2 и половина – 3 годишните деца са били по-точни в броенето на групи от
обекти при проверка на способностите им да решат прота задача,
отколкото когато са помолени да преброят същата група от обекти без
специална цел.
Тъй като по-късни проблеми в изучаването на математика може да са
резултат от неправилно неформално обучение в ранните години или липса
на връзка между неформалното математическо изучаване и преподаваното
в училище. Дете, което не може уверено да брои напред или обратно, ще
има трудности при решаването на по-усложнени задачи със събиране или
изваждане и броене. Научаването на децата да решават задачи с броене
(5+3 се решава като се брои 5, 6, 7, 8) се оказва пагубно за детското
възприятие ако то е в резултат на просто заучаване в место на разбиране на
поредността на думите за броене (Уейланд 2007). Може да се постигне
повече в ранните години, за да се развие познанието на думите за броене
ако се брои последователно и отпред назад, започвайки от число, различно
от 1, което ще развие стратегиите за изчисление в по-късен етап.

Форми, пространство и измервания
В сравнение с количеството изследвания на детското разбиране за числата,
описано
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има

оскъдни

проучвания

в

математическите учебни планове в ранните години.

други

области

на

Разбиране на концепцията за формите изглежда, че е, ако не вродена, то
поне много рано научавана. От рождението си бебетата изглежда, че са
способни да правят разлика между отворени и затворени геометрични
форми (Турати и др. 2003), три месечни бебета вече могат да различават
различни триизмерни форми (Поаре и др. 2000) и бебета на около пет
месеца могат да бъдат научавани да определят неправилния ъгъл в
равнобедрен триъгълник (Лоуренцо, 2008). Подобно Шумерман и др.
(2008) откриват, че децата са способни да използват идеята за ъгъла и
разстоянието при решаване на задачи с карти.
Ролята на речта в изучаването на математика
Има значителен брой изследвания върху ролята на речта в математиката в
ранните години и значението на това да има подходяща подготовка, за да
се насърчи дискусията (Еванс, 2002). Децата в основен курс могат да бъдат
забелязани да използват математически квазиезик по време на игра
(Колтман, 2006). Книжките с истории също предлагат контекст за
математическа дискусия (Андерсон и др. 2004; Кейси и Йънг 2004; Ван ден
Хювъл Панхъйзен, 2008). Все пак Диаз (2008) открива, че обучаваните
често пъти не обръщали внимание на математическите думи при играта с
кубчета, което показва нуждата от разширяване на обучението на
персонала за разпознаване и обръщане внимание на математиката в игрови
ситуации (виж също Мортън 2003).
Педагогика
Проучванията върху когнитивното развитие на децата не трябва да
формализират прекалено учебния план и педагогиката. Например фактът,
че бебетата могат да разпознават неправилния ъгъл в равнобедрен
триъгълник не означава, че те задължително трябва да бъдат учени на това.
Доклада на Аубри (2003) върху европейско проучване показва, че
началното обучение не подобрява значително по-късните математически

постижения. Все пак, подходящото обезпечаване е от полза, което е
показано от ЕППЕ проекта в Англия (Саммънс и др. , 2004) и проекта
Голямата математика за малките деца в САЩ (Гриинс и др., 2004;
Гинсбург, 2006). Камии и др. (2004) заключават от тяхното изследване
върху играта с кубчета при 1-4 годишните, че е по-добре да се дефинира
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насърчаването на използването на математика чрез броене и изчисление в
решаването на задачи в широк спектър от занимания е отчетено като поефективно от ранното представяне на символното означение на числата
(Гилмър и др. 2007).
Открито е, че изучаването на формите при бебетата е по-ефективно като се
дават да се държат определени предмети с определени форми отколкото
като се представят визуално (Стрери, 2005) и също като се използват
методи за възрастни при изграждането на умения за решаване на задачи
при 3-5 годишните ( Колтмън и др. 2002). Тези открития са в синхрон с
други при изучаването на числата в социален контекст, чрез игри,
решаване на задачи (Сакс и др. 1991) и играене на игри (Кълтър и др.
2003).
В своя очерк върху педагогиката за математика в ранните години Гифорд
(2004, стр. 99) твърди за педагогиката:
„трябва да се вземе предвид математическото учене при децата в
опознавателен, физически, социален и емоционален аспект. Набор от
опознавателни процеси, с наблягане върху широкоспектърни занимания и
мултисензорно

обучение,

с

грижа

за

детската

самооценка

и

посредничество в тяхното собствено обучение, разнообразни домашни
изживявания и групови ситуации.“

Тя смята, че съществуващият учебен план изпраща смесени послания към
практикуващите.
Обобщение на изводите за практиката
• Важността на решаването на проблеми в социален контекст като среда за
обучението по математика вместо по-формални математически задачи;
• Използването на книжки с илюстрации като контекст за решаването на
задачи и използването на математическа реч;
• Отлагането на формалната математика, особено на работата със символи
докато децата не придобият адекватна концепция за числата и операциите
с числа ;
• Значението на ефективно развиване у практикуващите на умения за
разпознаване и обръщане на внимание на математически ситуации и
специфична реч, когато те възникнат;
• Използването на жестове в броенето и броимостта.

Обобщение на изводите за реформа в учебния план
● Започване от 1, 2, 3, представяне на думите за числата, за да се
развие концепцията за числовността, включително представянето на
числителни бройни;
● По-нататъшно развитие на значението на едно повече или едно помалко по отношение на броенето и числовността, не просто
представянето им като следващ или предишен в редицата;
● Броене напред и отпред-назад и започване от цифра, различна от
едно;
● Замяна на идеята за съвпадение 1:1 с по-мащабните идеи на
равенство и неравенство на групи;

● Нуждата от повече изследвания върху способността на децата да
развиват концепцията за измерване, особено в светлината на
препоръките в доклада на Уилямс, че обемът и времето трябва да
бъдат предстаявни чрез EYFS.
2.4 Опознаване и разбиране на света
Децата трябва да се подкрепят при разширяване на знанията, уменията
и разбирането, което им помага да осмислят света. Тяхното обучение
трябва да бъде подпомагано чрез представянето им на възможности да
използват безопасно различни пособия; срещат различни създания, хора,
растения и обекти в естествената им среда в реални ситуации;
предприемат практични „експерименти“ и работа с различни материали.
EYFS, стр. 75
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Пиаге твърди, че фундаментален аспект на начина, по който детето
осмисля света е чрез търсене на връзка, която свързва различни обекти и
преживявания. Тези връзки биват развивани в това, което той определя
като схема и развиването на тази схема на свой ред се превръща в
шаблони, към които се п/оглежда и които обясняват света. Все пак схемите
не са винаги начин за рамкиране на преживяване, което се развива; те
предлагат фокус върху интелектуалната енергия на детето, търсенето на
обекти и преживявания, които съвпадат със схемата на детето и
потвърждават неговите очаквания, изглежда че е силно мотивиращо.
Схемата предлага фокус за действие, когато се изисква ново действие,
което детето прилага толкова често, колкото е възможно, и постигането на
съвършенство, както и постигането на разбиране, изглежда че е особено
удовлетворяващо (Брюнер, 1966).

Това търсене на връзка, което Пиаге нарича „асимилация“, също има ефект
на непотвърждаване, когато нещо не изглежда да се впише в текущата
схема и очакванията са объркани. Тази интелектуална криза, обяснено
според Пиаге като неравновесие, трябва да бъде преодоляна чрез
разработване или преоценяване на мисловната организация, което Пиаге
обяснява като „приспособяване“. Обяснението на Пиаге за динамиката в
сърцето на заучаващия процес продължава да осигурява убедително
обяснение на взаимоотношенията между учещ и учебен план и в
действителност днешните учебни планове по наука, математика и
технология произхождат директно от теоретичния модел на Пиаге (CASE,
CAME и др.).

Въпреки това други аспекти на теоретичната рамка на

Пиаге, дори и да продължават да бъдат пътепоказатели за изследователска
дейност, сега са чувствително преработени или отхвърлени. Вече се вярва,
че децата започват процеса на развиване на представи от най-ранно
детство вместо предложения от Пиаге стъпаловиден подход в по-късна
фаза. Работата на Пиаге предизвиква въпроса защо особени начини на
моделиране на света могат да бъда избрани от децата като смислени.
Скорошни проучвания са били насочени не само към възможностите, но и
към особения интерес на детския мозък.
Обяснителните рамки на децата – познание за физическия свят
Байларгиън (2004) е разгледал множество проучвания, фокусирани върху
опит да се установи какво знание притежават децата за физическия свят и
как те придобиват това знание. Тези проучвания са били съсредоточени
върху специални аспекти на физическия свят, като например: физически
обекти, които са неподвижни или падащи, или които се намират пред или
зад други обекти или се сливат с други обекти. Тя и нейните колеги са
използвали факта, че децата обръщат по-дълго внимание върху събития
които нарушават, а не потвърждават очакванията им, за да конструират

модел на техните разбирания за физическия свят в първите пет години от
живота им.
Те са открили че деца на два и половина месеца, могат да разпознаят
когато даден обект продължава да съществува след като е блокиран,
въпреки че техните разбирания за условията, при които един обект е
блокиран или не е блокиран, са силно ограничени. От голям брой примери
на такива тестове на детските очаквания, Байларгеън заключава, че децата
се държат като да са формулирали правила, според които събитията се
случват и с преживяванията си те преработват и усъвършенстват тези
правила и изработват представата си за това, как нещата работят.
Например, в експериментални условия до 3 месечна възраст те могат да
предскажат че кутия, с част от основата си поставена върху друга кутия,
няма да падне, но осмисляне на това каква част от основата на кутията
трябва да стои върху другата кутия, за да бъде стабилна не съществува до
навършване на 12 и половина месеца.
Въпреки това обикновено тези типове разбирания не започват да се
развиват до 6 месечна възраст, когато децата са способни да седят и да
играят с кубчета, и да упражняват условията при които кубчетата падат
или не падат. Въпреки че те преживяват събития при които едно нещо е
върху друго нещо, те все още имат малък опит виждайки падащи обекти.
Новото заучаване изглежда да се предизвиква от преживяването на
неочаквания резултат и неочаквания резултат ще бъде зависим от
преживяванията на които децата са подлагани. Този неочакван резултат е
вероятно да възникне в игрови контекст когато възрастен автоматично
поставя върху обекти други обекти, така че те не падат. Въпреки това
когато Байларгиън специално преподава взаимоотношенията между
обектите, децата са в състояние да постигнат умения по-рано.
Научаване да се категоризира

Куин (2004) е преглеждал изследвания върху способността на деца да
класифицират обекти в света, използвайки процедура по опознаване и
предпочитане на новото. Децата гледат по-дълго към нови обекти, което
дава основание на изследователите да направят предположение какво те
вече познават. Той открива, че три и четири месечните деца могат да
формират отделна категорична представа за кучета и котки и те могат да
направят това преди да различават по-висши категории. Въпреки това
Мандлер и колеги (2004), използвайки едновременно изучаването на
обекти и процедури по следващо докосване, докладват че деца и бебета
между 7 и 24 месеца по-лесно формират общи представи, например
различаване между животни и превозни средства и основни представи,
като различаване между котки и кучета. Мандлър е твърдял, че разликите в
способностите, постигнати от децата при различните подходи са резултат
от различните начини на представяне на информацията. По-ранните
открития за компетентността са функция на детските умения да различават
видовете

възприятия,

докато

по-късни

открития

са

по–сложно

концептуализирани представи. При способностите за възприятелни
представи разликите, записани в мозъка, повлияват поведението, но не са
основание за съзнателна критичност, както е при концептуалните
представи. Децата изглежда, че не са способни да правят разлики между
по-общи категории в по-малка възраст, защото елементите на общите
категории са твърде разнообразни за да бъдат сравнени, използвайки само
системата на визуални възприятия.
Физиологичен есенциализъм при децата
Ранното развитие и скоростта с която някои видове познание се заучават
от малките деца е довело някои изследователи до извода, че мозъкът
трябва да бъде „свързан“ за да получи специфична информация,
приблизително като твърденията на Чомски за устройство за придобиване

на реч. Много изследователи са предполагали, че причинността при децата
е улеснена от няколко основни принципа, които могат да бъдат вродени
представи. Например Спелке (2000) е предположил, че детските
интерпретации на физически събития са подтиснати по рождение от
основните принципи на непрекъснатостта (обектите съществуват и се
движат непрекъснато във времето и пространството) и монолитността (два
обекта не могат да съществуват едновременно в едно и също пространство
по едно и също време).
Вродено разбиране на биологията
По подобен начин Гелман (2004) твърди, че децата имат тенденцията да
търсят скрити, неочевидни свойства, което представлява основната
идентичност на биологичните категории. Тя дава на 3-4 годишни да
сравнят три рисунки, представящи листо, бръмбар и бръмбар, изглеждащ
като листо. Когато децата разглеждали неопределената фигура, по-често те
разширявали новата информация на основата на свързания с дадената
представа етикет отколкото на основата на цялостната визуална близост.
Гелман също дава пример за ранните разбирания на децата, които са
фиксирани по рождение. Нейния отбор е провел редица международни
проучвания, в които децата учат за човек или животно, чиито родители са
разменени при раждането. Например децата учат за бебе кенгуру, което е
живяло при кози от рождението си и били попитани дали то би подскачало
или катерело и дали би имало торба? Децата до 4 годишна възраст
отговаряли, че то би било добро в скачането и би имало торба и този
отговор е бил преобладаващ и при 6 годишни деца от различните култури.
Гелман е открила, че 5 годишни деца предположили, че дете, което е
разменено при раждането ще говори езика на родните си родители, вместо
този на осиновителите. Тази тенденция при малките деца да виждат
поведението и физическите особености като даденост е била впоследствие

изучена от Тейлър и др. (2009). Те изследват резултати от задачата за
подмяната на хора и животни при раждането при деца на възраст 5-10 и
възрастни. Те открили, че по-малките деца (5-6) третирали хората и
животните като равни и като цяло отхвърляли идеята за влиянието на
средата. Десет годишните и възрастните от друга страна разглеждали
свързаните с вида характеристики като отворени към влияние на средата и
използвали основани на средата механизми да обяснят развитието на
видовете.
Гелман също посочва значението на абстрактните теми като каузалност
при разбирането на категориите от малките деца. Например три годишните
ще припишат животинските действия към самото животно, не на някаква
друга сила. Гелман твърди, че тези усложнени вярвания относно основните
идентичности се появяват рано в детството с много малък подтик, тя
определя това като физиологически есенциализъм. Тейлър и др.
заключават, че тези есенциални вярвания имат потенциала да повлияят
развиващата се родова идентичност у децата, както и техните отношения и
действия спрямо другите. (стр. 479)

Стартиране на теория на разума
Мелтцов (2004) преглеждайки работата върху произхода на социалното
познание, предлага вродена дарба, която стартира теорията на разума на
детето. Той предполага, че децата имат специална неврокогнитивна
система, сдвоена с преживяванията от техните собствени действия, за да
структурира преживяванията за себе си и другите. Ключов аспект в тази
система е способността за имитация. Мелтцов съобщава изследвания,
които показват, че имитацията, например на изплезване на езика, работи от
деня в който децата са родени. Мелцов и другите са открили също че
децата могат да коригират техните имитационни движения и да имитират

по памет. Той обяснява това, предполагайки че тази имитационна
способност произхожда от пресичане на модално съвпадение. Децата
разпознават съответствието между действията, които другите правят и
действията, които те самите извършват, „изглежда, че има много
примитивна и основна „схема на тялото“, позволяваща на децата та
обединят видените действия и техните собствени действия в една обща
рамка“ (стр. 13). Това означава, че детето чувства какво тя/той вижда и
най-важното, започва да изгражда модел „аз като другите“. Това кара
Мелтцов да счита, че най-очевидната особеност за детето е „човешките
действия спрямо другите събития“ или вероятно „действия, които мога да
подразбера срещу другите събития“

(стр. 22). Това е алтернатива на

вродените основни идеи, предложена от Гелман и др. за „разпознаване на
разликите между живите неща и неживите неща“. Въпреки, че самата
Гелман смята тези идеи като „скелет на принципите“ които организират
ранните детски преживявания способни да го „включат“.
Естествена педагогика
Чсибра и Гергели (2009) са приложили вродената идея за себе си и другите
за да въведат теорията за естествената педагогика. Те твърдят че малките
деца имат вродена приемственост към и готовност за особен вид
комуникативни стремежи, съпътстващи тяхното разбиране.

Четири

месечните бебета предпочитат да се вглеждат в лица, които ги гледат
директно, вместо настрани и в хора, говорещи с нежна и ентусиазирана
интонация (известна още като майчина). Шест месечните деца следват
погледа на възрастен ако им се намекне чрез очен контакт и думи, но не и
без такъв намек.
Групирани отделно тези неформални теории изглежда подхранват малките
деца с интуитивно разбиране на физиката, биологията, психологията и
речта и осигуряват:

● основни единици за разделяне на всички обекти и събития на
няколко категории
● обяснение на много феномени от гледна точка на няколко основни
принципа
● обяснение на събития от гледна точка на ненаблюдаеми причини
Докато съществува съгласие, че механизмите за обучение са необходими,
има дебат по отношение на групирането на тези вродени представи и колко
вродени ограничености трябва да бъдат подкрепени в тези обучителни
начини, заедно със свързаната с възприемането информация... Колко
голяма е в действителност примитивната база (Мандлър, стр. 61).
Докато обсъжда вродените специфични аналитични механизми Мандлър
твърди, че малко вродени предразсъдъци са достатъчни да извлекат обща
представа за света от възприетата информация. Такъв предразсъдък е
склонността да се следи движение. Тя вярва, че това, което вършат
обектите вместо самите обекти привлича детското внимание, и че
вниманието към това какво правят нещата води до развиването на ключови
представи като вещество и цел.
Развиващият се мозък
Друго обяснение на основни познавателни теории идва с нарастващото
разбиране на мозъчната функция. Мелцов и Десети (2003) твърдят, че
техните наблюдения върху детската възможност за разпознаване на
равенство между действия, които другите правят и действия, които те
самите правят е свързано с дейността на огледални неврони в мозъка.
Огледалните неврони се намират във вентро-латералния премоторен
кортекс, предмоторния кортекс. Те се активират едновременно когато
човек постига и когато наблюдава как другите постигат по същия начин.
Освен това мозъкът се активира от движението на друг, осигуряващо точно
вида информация за имитация, която описват Мелцов и колеги. Тези

огледални неврони се активират по подобен начин както от слухов така и
от визуален контакт и се счита, че те позволяват на детето да печели
волеви контрол върху произношението си, докато го подобрява в
съответствие с възрастния модел. Тези открития поставят въпроса за
схващането

за

вродените

идеи,

обсъдено

по-рано,

осигурявайки

алтернативна възможност склонността на детския разум да произлиза от
междуличностните свързаности, които огледалните неврони генерират.
Науката за мозъка е повдигнала въпроси за природата на ученето при
малкото дете и е привлякла внимание към възможностите на по-пасивни
механизми, които правят важно допълнение към начина, по който ученето
се случва (Шафран, 2003). Например, първо към начина, по който мозъкът
записва статистиките от събитията, които се пресъздават като неврални
мрежи и второ към асоциативното учене и шаблонното разпознаване.
Всичките три механизма подкрепят постиженията на скоростта и
гладкостта в представянето при процедурни задачи (виж следващия
раздел).
Желанието да се намери рамка, която да се използва при когнитивните
промени и която да обедини знанието от невралната наука и
еволюционната психология е довело до изцяло нова система от подходи
спрямо когнитивните промени (например Уестерман и др. 2007). Подобно
проучване е показало, че проявлението на гените може да бъде повлияно
по множество особени начини от преживяванията от средата. Подобни
неврално активиращи шаблони са ограничени от морфологията и начините
на свързване на прилежащите им неврални структури, които на свой ред са
оформени

от

предишни

преживявания.

Тези

видове

комплексни

взаимодействия могат само да бъдат разбрани систематично и имат
особено приложение при атипичното развитие. За разлика от теории, които
предполагат, че смущенията произтичат от изолирани повреди на или

селективно увреждане при специфични функционални зони, атипичността
в една зона на системата е вероятно да има отражение върху цялата
система, предизвиквайки смущения, които по-късно изменят траекторията
на развитие по множество непредвидими начини.
Какво е представа и как се формира?
Както предишната дискусия за категоризацията показа, един от
проблемите на проучванията на детството е, че докато децата могат да
постъпват все едно, че знаят тези правила, всъщност е невъзможно да се
каже доколко съзнателно е това знание. Това повдига въпроса колко от
това, което те „знаят“е съзнателно достъпно за тях? Кое се случва
автоматично и кое изисква внимание? Мандлър (2004) твърди, че знанието
е представено по два различаващи се начина, като процедурно познание и
декларативно

познание.

Процедурното

познание

е

ненаблюдавано,

изискващо повтарящи се възможности за проявление и повторение, в
строго определени контексти или свързани събития. Подложен на
преживяване, мозъкът бавно избира повторени теми и действия, които
позволяват на детето да се справя със света с нарастваща увереност. Има
доказателства, че тези повторени теми произхождат от статистическата
структура на видените събития. Докато детето може и когато има съзнание
за това познание, но то не е в състояние да придобие идея за това познание
като представа, която може да оформи в съзнанието си, когато такава
липсва. Декларативното познание от друга страна е селективно, нуждаейки
се от внимание да бъде декодирано и трябва да бъде обработено
последователно. Този нуждаещ се от повече усилия процес има
предимството, че позволява научаването да се случи като един процес.
Той е достъпен съзнателно и следователно може да бъде описан и наличен
да бъде използван в други контексти.

Процедурно – декларативната особеност има общо с фундаментално
различните видове информация, представени по различни начини.
Мандлър дава разпознаването на лица като пример на процедурно знание.
Като част от визуалната входяща система ние имаме усложнен механизъм
за разпознаване на лица, което става автоматично, но не е съзнателно, така
че ако нещо се промени, често забелязваме, че има настъпила промяна, но
не сме сигурно каква точно – нова прическа, очила или брада?
Фактическото познание от друга страна е пример на декларативно
познание. Фактите са концептуални - свързани с дадена представа,
извлечени са от преживявания, опростени и пресъздадени и те са налични
при съзнателно внимание и управление. Тя твърди също, че децата имат
богат концептуален живот преди речта да бъде усвоена, тъй като тези
декларативни изображения са добре представени чрез образни схеми. Тя
също отбелязва че вида пространствени изображения, които тази схема би
включила, съвпада с пространствения анализ на значенията, които
подкрепят речта, например описани от Лакоф и Джонсън (1980), а по –
съвременната работа на Пинкер (2007) свързва глаголните структури с
начините, по които се придвижваме в пространството.
Разбиране на целите и намеренията
Силата на детския имитативен отговор е предизвикал проблем за
изследователите при разбирането на значението на техния отговор.
Мелцоф (2004) е открили, че 6 седмични деца са били повече повлияни от
пространственото позициониране отколкото от лицевото разпознаване при
разпознаване на идентичността на възрастните, но също така има и
доказателства, че децата използвали типични жестови действия за да
следят хората. Поради това изглежда, че те разпознават лица, когато
всъщност следят позицията и жестовете.

По подобен начин, ако детето извърне глава по посока на главата на
възрастния значи ли това, че детето е отбелязало обръщането на главата на
възрастния като важно, например следейки погледа на възрастния?
Изследвания от различни източници показват, че разчитането на целите и
намеренията на другите хора от страна на децата се появява между 9 и 15
месец. Откритията на Мелцоф (изградени върху Бътъруорт и Итакура 2000
и др.) предполагат, че въпреки че изглежда, че детето следи погледа на
възрастния от ранна възраст едва при втората година те започват не просто
да копират чуждите движения, а започват да разбират значението им като
начин да се отбележи даден обект или събитие. Използвайки процедури по
поведенческо разиграване Мелцоф открива, че на 18 месеца децата могат
да имитират коректно действия, които не са били демонстрирани успешно,
давайки добър пример на тяхната способност да разбират скритото
намерение на действието. Интересното е, че те не са имитирали неуспешен
опит на неодушевен предмет, който извършвал същото действие. Мелцоф
заключава:

18

месечните

интерпретират

действията

на

човек

в

психологическата рамка, която отличава повърхностното поведение от позадълбочени цели и намерения (стр. 20).
Изграждане на ранни представи за света – развитие на несистемни
разсъждения
В опит да даде по-добро разбиране на това как малките деца получават
различни представи, изследователи като например Кун(2004) и Сиеглер
(2005) са разгледали как децата се справят със един и същ вид задача в
различни случаи за период от време. Дефиниращата характеристика на
този подход е високата честота на наблюдения за периода на заучаване,
който е бил наблюдаван. Този подход е бил наречен „микро генетичен“ и
цели да се насочи специално към начините по които децата заучават за
период от време. Изследователи използващи микро генетичния подход се

интересуват в промяната на две нива, първо как детското знание и
разбиране се променя през учебния период и второ как се изменят
стратегиите използвани за придобиване на познание и разбиране.
За да наблюдават тези промени изследователите трябва да се насочат към
целия цикъл на учене, например решаването на проблем в научното
изследване е дефинирано от Кун като състоящо се от четири стадия:
запитване, анализ, намеса и аргумент. Така децата трябва да могат да
генерират теория, но също така и да я координират в съответствие с
оценката на ролята на доказателството при подкрепа на лъжливо
твърдение. В труд, проучващ дали децата ще предпочетат обяснения,
основани на доказателства вместо обяснения, позовани на правдиво
изглеждаща

теория,

4

годишните

давали

отговори,

базирани

на

доказателства по-малко от една трета от случаите, докато 6 годишните
отговаряли правилно през повечето от времето. Тенденцията дали да се
използва доказателство или не, също е варирала според сложността на
задачата и усвоените от децата разбирания за света. Кун и другите
заключават, че аргументите, основани на доказателства не се проявяват в
определен момент, но вместо това се развиват доста успешно на далеч посложни нива през продължителен период от време.
От тези проучвания Кун потвърждава че научното мислене е отделна
форма на доклада и научните доклади имат в основата си въпроса „откъде
знаеш“ и когато този въпрос се избистри повдига следващия въпрос „каква
е подкрепата на аргумента ти“. Когато децата участват в доклад който
поставя такива въпроси, те придобиват умения и ценности, които ги водят
към задаването на същите въпроси към себе си (2004, стр. 392). От тази
работа Кун и нейните колеги стигат до заключението, че голяма част от
текущата научно обучение не е задължително да включва научно мислене,
информацията може да бъде представена и феномена демонстриран без

децата да си задават научни въпроси. Кун набляга на използването на
подходи, позовани на изследвания за да се развие така важното научно
мислене, но тя също така демонстрира, че простото използване на
материалите няма да бъде достатъчно за да се развие научно мислене,
„учителят е необходимо да направи нещо с детския отговор така, че да
остави детето с по-богата, по-усъвършенствана представа, отколкото е
имало преди това (2004, стр. 393). Това включва разбирането на учителя,
че трябва да убеди децата във важността не само на „какво се случи“ или
„как се случи“, но също и на „защо се случи“ и това от своя страна изисква
от учителя да има подобно разбиране за себе си.

Несистемни разсъждения
Шултц и др. (2008) отбелязват лекотата с която малките деца (до 57
месеца) използват ограничени данни за единични обекти, за да извлекат
абстрактни

физически

несистемни

закони,

които

включват

идентифициране на обекта като член на категория и установяване на
правила как постъпва тази категория обекти . По-нататък те откриват, че
поставени пред насрещно доказателство децата ще извлекат невидим
фактор, за да поддържат оригиналната им хипотеза, което предполага
усложнено ниво на абстрактност. Шулц и др. твърдят, че този бърз процес
на научаване и очевидна устойчивост на насрещно доказателства
произлиза от общ скрит процес. Те предполагат, че въвеждането на
предразсъдъци пречи на формирането на хипотеза. „Често срещането ни
затруднение при изучаването на данни, които нарушават нашите предишни
вярвания може да бъде неизбежен продукт от подразбиращите се процеси,
съпътстващи бързото научаване първоначално“ (стр. 221). Шултц и др.
също заключават, че точно това ограничение поддържа капацитета ни да
генерираме научни познания.

„Детската възможност да се ангажират тези разсъждения
предполага, че творческите преходи в научното самопознание може да се
коренят в умението ни да подразбираме абстрактни принципи, което –
като ограничим разглежданата хипотеза – ни води да възприемаме
повече, отколкото виждат очите“ (стр. 222).

Стратегии за решаване на проблеми
Шиглер (2005) съобщава за голям брой проучвания, проведени с неговите
колеги, използвайки микро генетичния подход. Неговите открития
потвърждават, че детето конструира активно стратегии за решаване на
проблеми, които са отражение на неговите успехи и провали, но също така
използва спектър от пасивни механизми като статично заучаване,
асоциативно заучаване и шаблонно разпознаване.
Пасивните механизми изглежда да са особено важни за постигането на
съвършенство и автоматичност, което на свой ред освобождава работната
памет да се справя с решаване на повече стратегически проблеми и дава
място на рефлекса.
Някои открития са били противоречиви, например Шиглер и колеги са
открили, че децата усвояват нови стратегии дори когато старите стратегии
работят добре и това поддържане на старите стратегии се появява дори
когато детето може да оцени стойността на новите стратегии. Той
заключава, че „ученето има тенденцията на следва нетрадиционни пътища,
включващи както регрес, така и прогрес, изживени за кратко преходни
подходи, непостоянни шаблони на обобщаване и др. усложнения“ (2005,
стр. 770). Тези анализи са накарали Шлигер да разработи идеята, че
заучаването се развива чрез застъпващи се вълни. Под това той има
предвид, че децата избират от наличните си стратегии тези, които покриват

нуждата на даден проблем или обстоятелство и така те събират желани
комбинации от скорост и точност. Той дава за пример малки деца, стоящи
на наклон, движейки се между по-бързи и по-рискови стратегии като
ходене и бягане по по-малък наклон и по-бавни и по-малко рискови
стратегии като пълзене и пързаляне по по-голям наклон. По подобен начин
при решаване на проблем, децата разчитат повече или по-малко на основни
или по-усложнение стратегии, в зависимост от трудността на задачата.
Променливост на заучаването
„Може би най-често срещания феномен, който се проявява при
изследванията на детското заучаване

е голямата променливост, която

съществува в мисленето на всеки индивид.“ (Шиглер, 2005, стр. 772).
Шиглер е открил, че тази вътре личностна промяна съществува в различни
възрастови групи и в по-дълъг период представлява движение от по-малко
напреднали към

по-напреднали стратегии. Например той е открил, че

когато на четири годишни деца се даде задача за събиране с едноцифрни
числа, в една трета от случаите на два пъти в рамките на една седмица те
сменили стратегията, а в 40 процента от случаите тези стратегии се
изменяли от по-напреднал към по-малко напреднал подход. Освен това той
открил, че използването на повече стратегии в първоначалните опити е
било положително свързано с по-ефективно заучаване в последствие.
Шлигер предполага, че възможно обяснение на това е тъй като новите
стратегии са структурирани от компоненти от съществуващи стратегии и
поради това е по-вероятно да възникнат, когато съответната предшестваща
стратегия е била активирана. Шлигер е забелязал също, че някои
изследвания показват как успешни стратегии се постигат без процес на
проба и грешка, отново показвайки успоредно заучаване, в този случай
чрез имитационните стратегии, дискутирани по-рано в работата на Метцоф
(2004).

Проучванията върху скоростта на заучаване също показват голяма
променливост. Шлигер представя доста доказателства, показващи, че
скоростта на откриване и скоростта на приемане на откритото като нова
порция познания не са задължително еднакви. При някои задачи
откритието е било последвано незабавно от приемане, а при други са били
необходими повече опити за да се получи последователно използване на
новооткрити подходи, дори когато детето е могло да обясни в ранен
период защо новата стратегия е по-добра от старата. Способността да се
изрази вербално стойността на стратегията не е водело автоматично до
използването й.

Обратна връзка
Изследванията на Шлигер и колеги (2005) също дават доказателство за
ролята на обратната връзка в ученето. Докато те открили, че обратната
връзка обикновено подобрява учебния процес, добро учене е имало и без
обратна връзка. Те демонстрират, че възможен механизъм за това са
детските обяснения. Шлигер представя изследвания върху широк набор от
задачи, които са открили, че деца, търсещи причинно-следствени
обяснения от източника едновременно учат и разбират по-добре от деца,
които не търсят такова обяснение. В действителност изследвания, в които
децата са били карани да обясняват защо са се случили наблюдаваните
явления показали по – добри знания отколкото деца, на които им е била
дадена обратна връзка и които са имали повече време задачата.
За сравнение в задачи, където децата са били карани да обяснят защо
верния отговор е верен и защо неверния отговор е неверен, по-добри
знания са показали децата, отговарящи за неверния отговор. Да се
подтикват такива обяснения е било особено ценно, за да се насърчи
връзката с подобни задачи. Добавената стойност на обясненията на

неверните отговори изглежда произтича от включените по-задълбочените
процеси (по-дълго време за отговор)

и вероятно от отслабване на

асоциативната сила на неработещите стратегии.

Преработването на вторични източници на доказателства от малките
деца
Как малките деца намират смисъла в информации и идеи, които немогат да
изпитат директно? Тълос и Уули (2009) цитират множество изследвания,
демонстриращи, че децата на три годишна възраст могат да различат
реалност от нереалност. Техните изследвания показват, че четири
годишните деца са способни да използват техни собствени сензорни
възприятия, свидетелства от други, в контекста на които е представено
ново твърдение, определено като реално, а пет и шест годишните деца
способни да обяснят доказателството, което са използвали за да установят
тези реални условия.
Тълос и Уули (2009) откриват, че способността да се определи реалността
се разраства значително между 4 и 6 г. Интересното е, че децата не винаги
са били по доверчиви отколкото, когато са били по-малки. Четири
годишните имали по-често склонност да се преструват във възгледите си за
събития и по-вероятно било да отхвърлят неправдоподобни обекти, докато
шест годишните били по-склонни да признаят необичайни събития, ако
доказателствата предполагат, че те са били истински. Все пак, те открили,
че децата имат стремеж да отхвърлят съответното доказателство, ако те е в
конфликт с досегашните вярвания и децата без досегашни вярвания по
въпроса били много по-успешни в използването на доказателства, за да
извлекат точни заключения. Те заключават, че промените в развитието на
детската способност за различаване на фантазия от реалност може би

отразяват основни общи способности , в този случай, способността за
оценка на доказателството.
Да повярваме, когато има свидетели
Харис и Кьонинг (2006) посочват, че за много от знанията си ние не
разполагаме с доказателства от първа ръка, но зависим от свидетелството
на други хора. Чрез подобни свидетелства децата имат достъп до данни,
които не биха били в състояние да съберат, например информация за
микроскопични процеси или отдалечени исторически или географски
събития. Слушайки и доверявайки се, и осмисляйки подобни свидетелства
те разширяват значително достъпа си до информация и размишленията си
за света.
Харис и Кьонинг демонстрират чрез множество проучвания, че четири и
пет годишните са способни да си представят обекти или процеси, които
нормално са скрити от поглед, описани са според свидетелствата на други
хора. Тези изследвания показват, че децата едновременно вярват на
свидетелства от достоверни източници и са способни да направят извод от
дадената информация. Например Слоутър и Лайънс (2003) откриват, че
четири и пет годишни деца, на които са представени свидетелства за
вътрешните органи на тялото едновременно оценяват правилната работа на
определена част от тялото, както и че тези части от тялото и процеси имат
живото поддържащи функции.

Когато тези деца са били запитани за

смъртта, по-вероятно било те да разберат биологичните аспекти на
смъртта, отколкото деца, които не знаят за тези основни органи и
функциите им. Освен това, чрез учебна програма, в която се преподава за
органите и процесите на тялото се подобрили отговорите на децата за
представата за смъртта, дори и без тези представи да са засегнати в
програмата. Децата на тази възраст били способни да правят изводи от
свидетелства, за да развият теории за живота и смъртта, които не били

дискутирани в тези свидетелства. Дори свидетелствата да бъдат непълни
или откъслечни, децата са способни да ги преработят така , че
свидетелствата и твърденията в тях да пресъздадат вярна представа за
съответните обекти и събития.
Допълнително Харис и Кьонинг (2006) посочват преобладаване при децата
на въпроса „защо“, който обикновено се задава, когато децата
идентифицират нещо, което им изглежда като аномалия. В допълнение към
твърдението на Пиаге за намаляващата несигурност чрез активно
експериментиране, децата виждат възрастните като достоверен източник
на информация, който разрешава проблеми и ги озадачава.

В

действителност тези въпроси „защо“ могат да бъдат настойчиви и да
преминат в задълбочен диалог, характеризирано от Тизард и Хюдж (1984)
в тяхното детайлно проучване на разговори между 4 годишни момичета и
техните родители, като „пасаж на интелектуално търсене“. Харис и
Кьонинг (2006) твърдят, че тази вяра в свидетелствата на възрастните е
постигната чрез посредничеството на контекста на беседата, в която се
появява свидетелството. По този начин разговора за микробите е погълнат
от фактически твърдения, които са неоспорими, докато Дядо Коледа и
феята на зъбките са заобиколени от убеждения и вяра, което подсказва на
децата, че съществува съмнение относно тяхното съществуване. Харис и
Кьонинг предполагат, че децата са чувствителни към степента на съгласие,
което се появява между различни разговорливи партньори както и към
надеждността на специфични общности от идеи.
Надеждни източници на информация
Преценка за качеството на информацията съществува, но също съществува
преценка относно надеждността на информация. Ракожи и др. (2009)
разглежда доказателства че избирателната вяра се появява при 4
годишните деца и в резултат се усъвършенстват преценките затова, кое

може да се счита за надежден източник на информация. Те предпочитат
мнението на възрастните по въпроси за възрастни и мнението на деца по
детски въпроси; те преценят хората като надеждни и ненадеждни и са
способни да отчетат особени обстоятелства, в които някой обикновено
надежден може да бъде ненадежден в даден случай. Те също така показват
умения в разбирането на това коя информация трябва да бъда считана за
„правилна“ в нормативен смисъл и коя информация представлява мнение,
което може да бъде личностен избор, например предпочитания за храна.

Използване

на

информационни

технологии

при

когнитивното

развитие на децата
При опознаването и разбирането на света децата на 21 век трябва да имат
предвид и технологичните аспекти на света. Те са „деца на дигиталната
ера“ (Марш 2005, стр.3). Това е онагледено в национално проучване в
САЩ за опита на деца на възраст от 6 месеца до 6 години с електронните
средства за масова информация в което Райдаут и др. (2003) заключават, че
има доказателства, че малките деца израстват „потопени в средства за
масова информация“.
Има много противоречия около това доколко на децата трябва да им бъде
позволявано да прекарват време „потопени“ в тези технологии, особено в
тяхната ранна възраст. Притесненията, сумирани от Алианс за детството
(Алианс за детството, 2000) включват потенциално вредното физическо
въздействие на седенето и фокусирането в компютърни екрани за дълги
периоди, потенциалната социална изолация и потенциално опасните
когнитивни ефекти от подценяване на нуждата на децата, особено на много
малките деца за учене чрез самостоятелно физическо изследване на
заобикалящия ги свят. Тези притеснения за повторени в контекста на
гледането на телевизия от децата според Зигман (2007).

По-специално Грийнфилд (2008) наблюдава податливостта на мозъка в
ранните години и той е обезпокоен, че способността на детския мозък да
изгражда и полага ефективни невронни връзки, да дава организиран
смисъл на сетивните възприятия, може да бъде застрашена от поставянето
на ударение от медиите върху „тук и сега, забързани сетивни
преживявания“ ( стр. 48). Тя твърди, че „строго визуалния буквален свят
на екрана“ (стр. 48) може да забави развитието на детското въображение и
изграждането на тяхна собствена идентичност. На друго място в този
доклад (глава 2.4 отгоре) има индикации, че в ранното детство
способността да се правят изводи от преживявания, придобити от екрана,
може да бъде в действителност силно ограничена. Това може да ограничи
някои от въпросите, повдигнати от Грийнфилд, но повдига други
безпокойства за ранните детски преживявания и практики, които се
позовават изцяло на медиите; като оставянето на децата да седят за дълго
пред телевизора например.

Това са потенциално сериозни притеснения, изложени от изтъкнати
изследователи в научната общност и те трябва да се вземат предвид при
всеки анализ на начините по които децата да се запознаят с безспорно
технологичната основа на съвременния свят. За съжаление точно в този
аспект директни емпирични доказателства е трудно да се намерят и поради
природата на някои от твърденията би било практически и нравствено
трудно да се изследват при малките деца.
Въпреки това трябва също да се отбележи, че има известни емпирични
доказателства, дори и не на неврологично ниво, за ползите за децата,
произтичащи от тяхното взаимодействие с информационни технологии в

ранните им години. Смит (2005) е провел продължително изследване върху
едно дете през една година от живота му от две и половина до три и
половина години. Това изследване е фокусирано на неговото изучаване на
и взаимодействието му с книги на компактдискове. Изследването е
показало, че е имало позитивно влияние върху театралната му игра, като
детето е станало по-опитно в манипулирането с обекти от реалния свят, с
които символично е представяло елементи от книгата. Изграждане на
такива връзки, свързани с дадена представа, между различни контексти
изисква боравенето с идеи в съзнанието му и следователно може да бъде
позитивно познавателно предизвикателство. Това е ползата от нарасналото
владеене на технологичните инструменти, които то е използвало.
Робинсън и Търнбул (2005) провели друго продължително изследване на
едно дете, Вероника, от рождението до шест годишна възраст. През този
период те комбинирали информацията от директното наблюдение с
информацията от интервютата и кореспонденцията с родителите. Те
вкарват в диаграма сложни умения и познания, които Вероника използва,
за да осмисли нейния мултитекстуален свят и рисуват картина на дете,
способно и проактивно във взаимодействието със заобикалящия свят на
технологията от ранни дни.
Отвъд индивидуалните наблюденията върху деца, компетентността по
отношение на технологиите и интереса на малките деца към разбирането
на тези елементи са разгледани и в изследването на Джилън и др. (2005)
над деца и мобилни телефонни технологии в три страни – Канада, Италия
и Обединеното Кралство. Те демонстрират положителен интерес към тези
аспекти от живота и дори през първата си година децата моделират
положително комуникативни и речеви възможности за научаване около
тези аспекти на ежедневния живот. Важно е да се отбележи, че авторите не
заявяват, че децата трябва редовно да използват мобилни телефони и в

действителност има много въпроси, които трябва да се решат около
сигурността на мобилните телефони малките деца. Въпреки това
проучването на Джилън доказва нуждата да се възприемат децата като
компетентно приемащи заобикалящия ги технологичен свят и подчертава
потенциалните ползи за комуникативно и речево развитие от игра със
симулирани версии на ежедневните технологии.
Робъртс и Хоуард (2005) наблягат върху подобно активно ангажиране с
телевизор. По-специално, те записват 20 деца на възраст между 14 и 24
месеца как гледат телевизия. Телевизионната програма, които децата са
гледали била програмата на ББС Телетъбис, специално изработена за предучилищна възраст. През периода на опита, децата проявили много високи
нива на внимание и концентрация, както и към включването на различни
дейности (пара-социален отговор).
Трудно е, разбира се, да се направят констатации от такива проучвания
като посочените по-горе, тъй като те имат относително малък обхват.
Въпреки това, те предлагат индикации за възможните ползи за децата от
досега им с информационни технологии. Липсата на проучвания е също
подчертана от Стивън и Плоумън (2002, 2003).

В по-съвременни дни, Аубри и Дал (2008) провеждат проучване от името
на БЕКТА за литературата, относима към информационните технологии за
деца във възрастовия обхват на Фондация ранни години. Тяхното
проучване подчертава „силната нужда“ от последващи изследвания
особено за ефекта върху развитието от раждането до три години. Те
пресъздават преобладаването на технологичните преживявания в живота
на малките деца днес и нуждата от специфичен фокус към осигуряването
на възможности за децата да се сблъскат с широк обхват от технологии. Те
също посочват, че диференцирания достъп до изживявания с компютърни

технологии от дома остава фактор, макар и не толкова остър, както в
предните изследвания по отношение на достъп и употреба.
Фокусирайки се върху проблеми, свързани с развитието Аубри и Дал дават
пример с редица изследвания, показващи че приложението на компютърни
технологии може да подобри ученето. Следващата таблица предлага някои
примери, цитирани от Аубри и Дал и дори без да са обширни дават
указанията за сферите от учебния план, които могат да бъдат подобрени,
използвайки компютърни технологии, особено компютърен софтуер
Таблица 2.1. – Сфери на учебния план, които могат да бъдат
подобрени чрез компютърни технологии
Автори на

Предимства в

проучването

обучението

Хауленд(1990;

Компютърен софтуер

2000)

Възрастов обхват

2 – 4 години

води до подобрение на
интелекта,
невербалните умения,
структурни

знания,

дълга

памет,

сръчността,

вербални

умения, решаване на
проблеми, абстрактни
и

концептуални

умения
Калвърт Стронг и
Галахър (2005)

Компютърните
истории

може

Предучилищна, 4г и 8
да месеца

подобрят развиващото
се

познание

и

разбиране
NB:

на

Деца,

света.
които

контролират
компютъра
демонстрират

повече

внимание и участие от
тези, които гледат как
възрастен контролира
преживяването.
Атауел и Батъл (2003)

Преимущества,

Начална

училищна

свързани с домашни възраст
изчисления

и

самооценка
Вейс, Крамарски и
Талис (2006)

Обучението

по 4 и половина и 5 и

математика може да половина години
бъде подобрено чрез
мултимедия

Ли, Аткинс и Стантън
(2006)

Позитивно влияние на 3 г и 3 м до 5 г
използването
компютър
готовността
училище

на
върху
за
и

психомоторните
умения.

Аубри и Дал заключават, че технологията може да повлияе позитивно
развитието по три основни начина:

1. Развиване на склонност за учене, което се простира през социалното,
личностното и емоционалното развитие и през EYFS като цяло
2. Разширяване на знанията и разбирането за света по отношение на
комуникация, реч, грамотност, решаване на проблеми, обяснения и
количественост, развитие на креативно и игрово поведение; и
3. Придобиване на умения за работа (Аубри и Дал 2008, стр.5)
Въпреки, че те признават липсата на емпирични доказателства, особено
широко-мащабни

проучвания

относно

ефекта

на

компютърните

технологии върху здравето, Аубри и Дал смятат, че чрез баланс на
различните

видове

преживявания,

предлагани

на

децата

и

чрез

посредничеството на възрастните може да се намалят негативните ефекти.
Противно на предположенията, че технологията може да бъде „социално
изолираща“ те цитират трудове на Чънг и Уолш (2006), Клементс (1998),
които демонстрират как технологията може да служи като „катализатор за
социално взаимодействие“ (Аубри и Дал 2008). Те също отбелязват
открития, предполагащи че момчетата и момичетата могат да реагират
различно, като момичетата са по-склонни да използват компютъра като
споделено преживяване, въпреки че като цяло начина, по който се използва
компютъра не е толкова полово диференциран, както е бил в миналото.

Въпреки продължаващата липса на преки проучвания върху развитието,
има две важни съвместни проучвания, изследващи най-ефективните
начини за използване на компютърни технологии в предучилищната
подготовка – проектът Подходящи за развитието технологии в ранното
детство (ПРТРТ), (Срай-Блачфорд 2003, Срай-Блачфорд и Уайтбред
(2003))и

работата

на

Плоумън

и

колеги

от

Университета

Стърлинг(Стивън и Плоумън, 2003; Плоумън и Стивън 2007)

в

И двете групи наблягат върху факта, че компютърните технологии
включват голям брой технологични приложения. Плоумън и Стивън
посочват, че в дефиницията на компютърните технологии трябва да се
включат

умни

играчки,

дистанционно-управляеми

устройства,

фотокопирни машини, телефони, факс машини, телевизори и компютри,
както и играчки, които симулират истински предмети като мобилни
телефони, лаптопи, касови апарати, микровълнови фурни и бар код четци.
Ето защо те подчертават, че фокусът може да бъде неправилно изместен
само върху компютрите. Европейския проект ПРТРТ по подобен начин
тласка нуждата да се представят компютърните технологии в по-широк
смисъл и препоръчват седем основни принципи за използването на
компютърни технологии в ранните години:
1. Подсигуряване на учебни цели
2. Насърчаване на съвместната работа
3. Интегриране в други аспекти на учебния план
4. Осигуряване на възможност детето да контролира
5. Избиране на приложения, които са опростени и директни
6. Избягване на приложения, съдържащи насилие и стереотипи
7. Осъзнаване на проблемите, свързани със здравето и безопасността
Повечето от тези принципи са вече достатъчно разбираеми, но точки 4 и 5
имат нужда от повече обяснение. При осигуряването на възможност детето
да контролира не трябва да се разчита прекомерно на затворени
приложения като учебни и работни програми, които представят на децата
проблеми, които за затворени, в смисъл че имат само един възможен
отговор. Твърди се, че по-креативните устройства за решаване на
проблеми са по-полезни за детската изобретателност и мотивация да учат.
Нуждата на приложения, които са опростени е подобна, изискваща
технологичните функции да бъдат ясни и интуитивни – нужна е директна

връзка между действието на детето и отговорът на приложението – без
значение дали компютър, дигитална камера или друго технологично
устройство. Всички тези аспекти позволяват на децата да усетят чувство на
съвършенство над технологията – да я контролират и да я използват като
инструмент за изучаване. Нуждата децата да контролират учебния процес е
подчертана в последващи анализи на десет нови инициативи за
компютърни технологии за деца на възраст 4-8 години, спонсорирани от i3,
програма на Европейската комисия за интелигентен информационен
интерфейс (Блачфорд, 2004).
Важно е да се подчертае, че концепцията за контрол не означава, че децата
са оставени да правят каквото искат с новите технологии. Върху това е
наблегнато в работата на екипа от Университета Стърлинг, спомената погоре. Основано на наблюденията им върху осем пред училищни групи,
включващи над 400 деца на възраст 3-4 години (Плоумън и Стивън, 2005;
Плоумън и Стивън 2006) се прави предположението, че компютърът не
винаги подобрява ученето, освен когато има „ръководни действия“ спрямо
участващите. Активната намеса може да бъде директна (близка) или полека

(отдалечена).

Близкото

ръководство

включва

внимателно

наблюдаване на детските действия при работа с компютър и намеса, за да
се помогне на детето когато се затруднява или да се правят предположения
за да напредва ученето им; същите педагогически методи, които се
използват по отношение на други игрови дейности. Отдалеченото
ръководство се отнася към по-малко директни начини, чрез които
практикуващите учители могат да подпомагат и улесняват работата с
компютъра, например като се улесни достъпа до компютъра, планират се
дейностите и др. Отново това са същите педагогически практики,
използвани редовно при други учебни занятия в ранните години.
Предполага се, че като цяло практикуващите учители се често чувстват по-

несигурни по отношение на КТ, отколкото в други сфери на обучението.
Проучванията на Плоумън и Сирай-Блачфорд подчертават нуждата КТ да
бъдат включвани със същата готовност и педагогическа увереност и
теории, които учителите биха счели за уместни в другите контексти на
обучението в ранните години.
Обобщение

Съвременната литература за начините, по които малките деца развиват
познание и разбирания за света осигуряват повече доказателства за
конструктивен анализ на заучаването, които подкрепят досегашната
практика. Въпреки това разбирането на условията при които децата
формулират правила затова как работи света са се подобрили в последните
години.
Пасивни и активни конструкции
Първо, има взаимодействие между пасивни и активни конструкции. Децата
изглеждат способни да възприемат основни различия за физическия свят,
например за стабилността на обектите, стоящи един върху друг, преди да
са в състояние да седят и действително да могат да манипулират тези
обекти. Мандлър (2004) твърди, че анализът на възприятията осигурява
основа за това, което тя нарича процедурно знание, позволяващо ни да
действаме в света без задължително съзнателно да разбираме какво
правим. Веднъж придобили възможност да манипулират обекти децата
бързо развиват по-усъвършенствани и по-точни модели, затова какво е
необходимо предметите да остават стабилни, и тези експерименти
изграждат съзнателна осведоменост, което Мандлър нарича декларативно
знание.

Повишено учене се появява, когато децата са активно ангажиране с
манипулиране на физическата среда, например чрез игра с вода и пясък
или кубчета, защото този вид игра позволява на детето да контролира
условието по които предметите могат да съществуват в пространството,
създавайки взаимоотношения между предметите, което не би било
възможно в нормална среда в която нестабилността е минимализирана.
Тази игра е мощен посредник в учебния процес защото: децата активно
експериментират със схващанията си затова какво поведение имат
обектите в пространството или във водата; чрез учене чрез запитване
децата са в състояние да персонализират тяхното знание според
специфичния им интерес и разбиране; лабораторията „игра“ създава
условия, които не съществуват в ежедневието, отключващи учудващи
резултати, които изискват от детето да разработи нов начин на мислене.
Поради това пасивното или подсъзнатото заучаване, което ни позволява да
възприемем основните условия на живота ни, се задълбочава и
усъвършенства чрез задаване на въпроси, генерирани от играта с тези
предмети.
Психологичните разбирания за естеството на тези пасивни елементи на
ученето също са се усъвършенствали. Скорошни проучвания върху
развиващия се мозък предполагат, че механизмите на асоциативното учене
се подкрепят от статистическите наблюдения на броя на събитията,
обяснявайки как повторението заздравява асоциациите и изгражда връзки
на сигурност/несигурност, вяра/безверие.

Скорост на развитие на представите
Има нарастващи доказателства, че детския мозък е много бърз при
развиване на някои основни представи, например категоризиране на
обектите като живи и неживи или изграждане на ранни разбирания за

намерения за комуникация. Това кара изследователите да се чудят дали
някои от правилата, които децата използват са вродени или поне
подкрепени от някои „скелетни принципи“ от които в последствие се
изграждат „конструкции“. Невролозите започват да изграждат вероятни
теории относно как тези „скелетни принципи“ са представени в мозъка.
Например откритията как „огледалните неврони“ изстрелват отговор на
целево насочените действия на хората предлага възможен механизъм
затова как мозъкът на детето придобива вътрешна представа за действията
на другите хора. Тези механизми може да са основата на развиващите се
разбирания за комуникативни намерения.
Изследванията са показали, че малките деца изглежда са склонни да
изработват правила въз основа на малки обеми от информация, които в
последствие си силно устойчиви на промяна. Тази устойчивост на промяна
на първоначалните конструкции представлява пречка за конструктивен
поглед върху ученето, но това е цената, която се плаща за да бъдем в
състояние да се учим бързо.

Подходящ научен подход спрямо

генерирането на знания би забавил времето, необходимо за изграждане на
работещ модел за света. В една опасна среда може да не е в интерес на
скептичното дете да играе по-дълго с тигъра или на натоварен път
отколкото е необходимо.
Този „бърз“ конструктивизъм може да бъде полезен във връзка с
ангажираността на детето със свидетелства на други хора. Ако искаме да
се възползваме от свидетелствата на други хора ние трябва да сме в
състояние да конструираме събитията, които те ни предлагат без да
проверяваме всеки детайл на свидетелската база. Наистина малките деца
изглежда,

че

имат

по-усъвършенствани

начини

за

справяне

с

доказателства, четири годишните деца показват начални умения по
отношение на преценка на доказателствата и оценка на надеждността на

информатора. Скорошни изследвания на детския отговор на свидетелства
демонстрират липси в разбирането ни на тази особено важна част от
учебни

процес.

Началните

учители

инстинктивно

възприемат

„разказвателния“ модел, но често имат противоречиви чувства относно
начина по който това отнема от процеса на научаване при детето. По
подобен начин децата могат да проявяват и поддържат особено внимание
към някои видове свидетелски показания и да „пренeбрегват“ други.
Повече изследвания са необходими спрямо условията за ефективно учене
от свидетелски показания.
Един аспект на свидетелствата, който може да бъде ръководен от децата са
въпросите “защо”, толкова често срещани в изказа на малките деца.
Техните преживявания отключват удивление и изискват обяснения. Но
Тизард и Хюдж твърдят, че познанието и разбирането на преживяванията и
възгледа за света на детето правят такъв разговор необичаен извън дома.

Въображение, научаване и изобретателност
Един от аспектите на свидетелските показания, обект на подробно
разглеждане е до колко разказите на другите хора пораждат поява на
въображение у слушателя. „Състоянието на преструване“, което е елемент
на играта на въображение позволява на децата да манипулират действия и
събития, точно както при играта на кубчета те могат да манипулират
взаимоотношения във физическия свят. Това им позволява да разберат, че
нещата могат да бъдат различни от това, което са, осигурявайки различни
възможности и понятието за избор. Развитието на ресурс за въображение е
особено важно за разбиране на гледните точки на другите и приемането на
чужди преживявания, до които децата нямат директен достъп. В
действителност странното и екзотичното изглежда, че е особено
ангажиращо за децата, въпреки липсата на преживявания от първа ръка.

Отговорът на въображението, позволяващ на децата да възприемат
гледната точка на другите може да бъде усвоен за да сподели техните
собствени представи за света. Изследване върху рисуването и правенето на
музика при младите деца демонстрира как условията за продължителна
работа и гладко изразяване са закрепени в развиването на общ смисъл.
Колкото до детските подтици да чуят обясненията на възрастните чрез
въпроси „защо“, различните начини на изразяване чрез изкуство са в найусъвършенстваната им форма, когато децата могат сами да ръководят
търсенето си за значение. Това търсене обаче е било подкрепяно
значително от възрастните, които ги познават добре и могат да им
помогнат да направят връзките, от които се нуждаят, за да развият
разбиранията си.

В същото време възрастните предлагали на децата

преживявания чрез които разширявали темите, които ги ангажирали. Що
се отнася до въпросите „защо“ изглежда, че това е по-вероятно да се
случва вкъщи.
Интересен факт от правенето на музика е бил диалоговата природа на
контекста, в който е възникнала, обикновено между майка и дете, и
значението на тези музикални диалози за развитието на пред-речеви
способности за комуникиране. Изследването демонстрира зрелостта на
децата по отношение на тяхното музикално разбиране и ангажирането на
децата в тези импровизирани музикални събития. Вероятно това е
изненадващо, имайки предвид, че тенденцията да се възприема музиката
като специален обект възниква по-късно. Доколкото опитния учител
интуитивно предоставя възможности на децата да се забавляват с
правенето на музика, липсата на време често пъти е причина децата да
пресъздават музиката на другите вместо да имат възможността да създадат
и изразят своите собствени музикални идеи. Изглежда вероятно, че
липсата на богати и последователни музикални преживявания за всички

деца в ранните години е причината някои от тях да не развият напълно
музикалните си способности.
Наблюдаваните деца, които рисували и композирали музика задвижвали
определени сензорни модалности, докато разработвали и изразявали
идеите си. Темите се повтаряли през определени периоди от време и се
разработвали в множество форми и контексти. Децата работели
самостоятелно през по-голямата част от времето, но често дискутирали и
молели за помощ другите, докато работели. Много от крайните резултати
могат да бъдат разбрани само в смисъл на съпътстващ диалог и монолог и
самите деца често изглеждали по-малко заинтересовани в крайните
резултати отколкото възрастните.
Обратна връзка и изграждане на увереност в изучаването
Детайлни изследвания върху решаването на проблеми от децата
демонстрирало, че като се дава на възможност на децата да обяснят как са
решили проблема, е било по-вероятно да доведе до подобрение в
резултатите им, отколкото просто да им се даде обратна връзка за работата
им. Наистина обяснението защо нещо е било погрешно е било по-силен
фактор отколкото обяснението защо е вярно. В допълнение към резултата
от музикалното изследване, че децата се интересуват повече от самия
процес, отколкото от крайния резултат, изглежда че за да се повлияе
ефективно на детската работа може би било по-важно да се разберат
процесите, през които те преминават в работата си, отколкото да се
поощри крайния продукт.
Възраст и етапи
Въпреки че в това проучване се използва средна възраст за да се покаже
някакъв времеви период, в който се постигат крайъгълни камъни в
развитието, в действителност има значителни вариации както по

отношение на реда, така и по отношение на степента на детското развитие.
Тези вариации изглежда, че са функции на няколко фактора.
Културните контексти повлияват траекториите на обучение, детския мозък
се адаптира към контекста в който попада, и сферите на обучение се
приоритизират по съответния начин.

Международно сравнение на

наблюденията на реакциите на възрастните спрямо създаването на музика
от децата илюстрират такива различаващи се контексти. Например дете от
село в Кения удря по металната си чаша и останалите от фамилията се
присъединяват, за да създадат музикално преживяване, докато британско
дете, държащо се по подобен начин е порицано. Интересите на децата
също определят времето и интензитета на ангажираност в дадена сфера.

Подробни проучвания на процесите на заучаване показват, че заучаването
се случва чрез „застъпващи се вълни“ (Шиглер 2005), което означава не
само, че има разлика между различните деца, но и че при всяко дете
траекторията на учене не е постоянно увеличаваща се. Децата използват
по-малко усъвършенствани стратегии за зачуване дори и след като поусъвършенствани стратегии вече са усвоени. Това променливо поведение е
зависимо от сбор от променливи, например трудност на задачата, помощ за
задачата и ниво на увереност през деня. Сложността на процесите на
заучаване е осветлена от изследвания на мозъка, при които е все по-ясно,
че развитието на мозъка е функция на сложна и независима система от
взаимоотношения.

2.5. Развитие на креативността

Детската креативност трябва да бъде разширявана, чрез поощряване на
тяхното любопитство, опознаване и игра. Трябва да им се предлагат
възможности да изучават и споделят техните мисли, идеи и чувства,
например чрез разнообразието от изкуство, музика, движение, танци,
въображение и ролеви игри, математика, дизайн и технология. EYFS,
стр. 104

http://www.standards.dfes.gov.uk/eyfs/resources/downloads/card4_10.pdf

Въображение и учене
Виготски твърдял, че играта и по-специално „играта на преструване“ е
водещ фактор в развитието. Неговия интерес към функциите на играта
идва от наблюденията върху интензивността на концентрация, която
малките деца показват, когато са въвлечени в игрови дейности. В процеса
на игра детето трябва да произведе въображаема ситуация или контекст и
докато играе в този контекст, контекста се усложнява и се определят
правила. Например в случая с хоби кон, пръчката първо предполага, после
се превръща в кон. Пръчката не е просто символ, тя споделя
характеристики с кон, например може да се язди. Вместо това тя действа
като лост, който разделя мисълта „кон“ от обекта. При играенето с
пръчката „като кон“ детето отделя качествата на коня и в същото време е
ограничено от правилата за поведение на коня, движенията на детето са
същите като на коня, детето храни коня с морков чрез плоското на ръката
си. Виготски твърдял, че като прави така детето не разиграва представи,
които вече има, но чрез играта се откриват нови знания, усъвършенстват се
и стават познати. В терминологията, използвана от Мандлър (глава 2.4)

разбиранията се променят от косвени разбирания, процедурни знания към
декларативни знания. Детето си играе с и усъвършенства неговите
представи за света. Чрез отделянето на мислите от обекта детето също така
експериментира с ранните стадии на символното изразяване.
Харис (2000) е възприел от мисленето на Виготски централността на
ролевата игра и я е свързал с работата си върху детските теории за разума.
Работата на Конъли и Дойл (1984) разкрива, че деца, които са били
ангажирани по-често в ролеви игри разбират по-добре ситуацията от
гледната точка на друг човек, а работата на Иънгблейд и Дън (1995)
показва, че нивото на преструване на възраст 33 месеца е било свързано с
разбирането на мисловното състояние седем месеца по-късно. За Харис
силата на играта с преструване не се състои само в богатите възможности
за игра и развитие при децата, но също така предлага възможности за
разбиране гледната точка на другите.
Ролевата игра зависи от активния процес на симулация, при който
ролевия играч проектира себе си в изглеждайки реална ситуация на даден
герой. Подхранвайки тази ситуация в тяхната собствена база данни на
познанието, ролевия играч може да прави преценки, планове и да държи
речи, които са характерни за избраната роля (Харис, 2000, стр. 36)

Той предполага, че преструвката е особена „рамка“ или „модел“ за
разбиране, в който се прилагат правила, споделени от всичките участници.
Следвайки анализа на множество експериментални проучвания Харис
твърди че характеристиките на преструвката са разбрани от две
годишните. Те са:
● Ситуации с преструване (например за времетраенето на този игрови
епизод, да се преструват че...)

● Причинни сили
● Потискане на очевидната истина
● Разгръщане, причина, верига от събития
Това означава, че децата на две години започват да разпознават
съществуването на епизоди, които не са конструирани като събития в
реалния свят, но като събития случващи се във въображаемата рамка и
така те разбират някои от основните съставки на театъра и белетристиката.
По-нататък те изглежда са способни да направят това с голяма точност и
изтънченост, те усвояват настроението и тона на гласа, който е подходящ и
дават воля на емоциите и нуждите, които са подходящи за ролята, която
играят. Харис (2000) е събрал също така и доказателства, че децата които
се включват често в такъв тип дейност се определят по – често от
връстниците им като харесвани и като по-социални от учителите си.
За Харис тази ситуация не само позволява на децата да адаптират чуждата
гледна точка и да очакват тяхното бъдещо действие, но също така им
позволява да идентифицират чрез преразказаните действия на другите и
следователно да се учат от техните преживявания – разказват ни история и
ние усещаме техния страх, въодушевление и др.

Той заключава, че в

еволюционен смисъл, човешкия капацитет да използва речта, комбинирана
с възможността да предизвикват ситуации във въображението
...ни позволява да проследим нов тип диалог – да обменя и акумулира мисли
чрез приемане на ситуации, които не са в действителност преживени, а
са въображаеми: далечното минало и бъдеще, както и магичното и
невъзможното (стр. 195)
Така конструираното въображение не е просто каприз, а централен
посредник за прехвърляне на човешко разбиране за споделяне на надежди,
страхове и възможности или за нуждите на това изследване, за разбиране
на преживяванията на хората в други времена, страни и култури. В

действителност практикуващите (например Хийткот, 1984, Чапел и др.
2008) изрично са използвали някой видове диалог с децата, когато са били
ангажирани с креативни задачи и действия. Чрез задаването на определени
типове въпроси те насърчават превключването в детското мислене от
„какво е“ към „какво може да е“, което Чапел и др. са нарекли „ мислене на
възможностите“.

Детските рисунки
Анинг и Ринг (2004) в проучване със седем деца извършвано всяка година
в продължение на три годишен период е показало как заетостта в живота
на децата е изразена по различни начини. Тяхното проучване се фокусира
върху сравнението на детските рисунки, направени в дома и в официална
среда, показало как домът може да предостави повече възможности за
задълбочена и смислена работа. Това е функция на няколко фактора.
Първо,

наблюдавайки

детското

изкуство

за

известно

време

изследователите са видели, че рисунките не са просто събития, а елемент
на продължителна характеристика на създаването на смисъл. Една рисунка
на три годишно дете на гигатска ягода, поглъщаща малко дете, взето от
рисувана телевизионна реклама, довело до изучаване на страшни
сценарии, включвайки майка пееща песента „никога не се усмихвай на
крокодил“, което пък го довело да нарисува крокодил с много остри зъби и
по-късно епизод, където той седи в бебешка баня, гребейки с две закачалки
през пода на дневната, опитвайки се да избяга от преследващия го
крокодила.

Второ, наблюдаваните родители изглеждали, че са повече в хармония с
нуждите на децата, отколкото учителите. Родителите често са в синхрон с
техните деца и представляват готова публика за обяснителни и

доразвиващи монолози, съпътстващи рисуването. Същото дете, което е
било особено продуктивно в картините си на екшън сцени и крокодили
вкъщи, кротко изтрайва докато му се показва как да нарисува „мама“ във
фамилния център. Може би като резултат изследователите забелязали, че
детето рядко избира да рисува в центъра. Въпреки това при подходяща
среда, други изследователи са показали същия вид свободно изразяване в
център за грижи, което Анинг и Ринг наблюдават в дома. Коутс и Коутс
(2006) събрали много примери на четири годишни, работейки по различни
начини по една и съща тема в детски ясли: игри на пирати в пясъчника
водят до рисуване как капитан Хук и екипажа му се бият, придружени от
детайлни вербални надписи и песни.
Анинг и Ринг заключават че рисуването е част от сложна система на
представяне и изразяване, която не може лесно да бъде отделена от мултимодалното значение, в което е въплътено. Те също забелязват, че начина по
който децата изразяват себе си в процеса на рисуване е критичен. Когато
контекста дава на децата чувство за майсторство в изразните им
средствата, те били ентусиазирани и енергични артисти, когато те са
опитвали да се вдъхновят от очакванията на другите те били нервни и
напрегнати. Това повдига въпроси за взаимоотношението между учене и
преподаване и загатва за представата за учител, към която Малагузи се
стреми в Регио Емилия „целта на преподаването не е да произведе учене, а
да произведе условия за учене, това е отправната точка, качеството на
учене“, (цитирано от Риналди, 2006, стр. 175).
И все пак какви са условията за учене? Анинг и Ринг отбелязват проблеми,
които могат да възникнат от несигурността у учителите дали да
„взаимодействат“ с детското рисуване или да използват правенето на
забележки като основополагащ камък за истинска работа. Садуел (2003) и
др. забелязали, че децата в центъра Регио Емилия са създавали

презентации с визуален реализъм много по-рано от техните американски
събратя. Твърди се че тези напреднали презентационни възможности се
дължат на подхода към децата в Регио Емилия, при който активните
конструктивни изучаващи процеси са улеснени чрез преживявания. Влах и
Карвър (2006) направили усилия да осветлят механизма на техния успех.
Образувайки малка контролна група (11 деца)

те демонстрирали, че

наблюдението на преживявания и взаимодействие с предмети са ключови
фактори в развитието на презентационни способности. Те изпитали
ефектите от кратко, но подробно наблюдение на обучение на пет годишни
деца по графични презентации. Те открили, че следвайки обучението
всички деца в експерименталната група поглеждали към обектите по-често
по време на рисуването и повишили детайлността и точността на техните
рисунки, отколкото децата в контролната група.
Хопърстад (2008), усъвършенствайки работата на Крес (1997) забелязва
количеството взаимни разговори, когато група от пет и шест годишни деца
рисуват. Техните разговори са фокусирани върху рисунките, споделяйки и
изучавайки технически елементи и оценявайки рисунките един друг.
Наблюдаваните деца използвали рисунките като основание да развият
истории, разчитайки на съвместния разговор да пресъздадат написания
смисъл. При други взаимодействия децата разрешили трудности в
пресъздаването, споделяйки идеи и понякога заемайки умения един от друг
да запълнят образа, който имат в ума си и да изучават начина, по който
нещата могат да бъдат представени. Например когато рисува меч едно дете
пита приятелите си „оцветява ли се в червено, когато с него се режат
глави? Това се чудя“ Това произвело разширена дискусия преди да бъде
достигнат консенсус как да бъде представен мечът. Това повторило
откритията на Анинг и Ринг (2004) за стойността на общото рисуване и

споделяне на мисли между равнопоставени партньори в процеса на
рисуване.
Наблюденията на Кокс (2005) правят последващи заключения за важността
на споделянето на контексти за да бъдат разбрани детските рисунки. Тя
отбелязва по-специално колко често децата играят с рисувателния процес,
трансформирайки рисунките както им подсказват новите теми. Слушайки
децата става ясно, че това което изглежда като неточност в крайния
продукт е функция на това продължаващо правене на смисъл. Слушайки
децата как конструират техните рисунки става ясно, че това което
изглежда като грешка в крайния продукция са всъщност обмислени
решения на изобразителни дилеми: еднокракия човек подскача и прасето с
пет крака е шега. Подобно Риналди (2006) наблюдава как рисуването на
кон с два крака, защото другите два крака са били оставени на другата
страна на хартията, като решение на борбата у детето за пресъздаване на
три измерения в две измерения. Кокс твърди, че рисуването се превръща в
„конструктивен процес на мислене в действие, вместо развиваща се
способност да се правят визуални образи на обекти от света“ (стр. 123)
Това, че децата могат да бъдат изтънчени читатели на рисунките на
другите деца, е показано в проучването на Мисаилиди и Боноти (2008)
върху 80 деца на възраст между 3-6 години. Проучването изследвало
промените в развитието на детските способности да разбират емоциите,
изразени в картините на другите деца. Резултатите показали, че през
предучилищната възраст децата стават чувствително по-способни да
разпознават и различават емоциите, изразени чрез рисунките и тези
разбирания се появили на три годишна възраст. Децата били най-способни
да четат емоции на щастие, тъка и страх.
Музикално развитие

Проучвайки слуховите способности при новородени, Папусек (1996)
съобщава, че бебета на два дена проявяват предпочитание към родния им
език, вероятно поради слухови преживявания преди раждането. Докато
новородените са по-чувствителни към високи честоти, отколкото към
ниски, сравнено с възрастните, тяхната чувствителност към силата на
звука, ниво и тембър са подобни на възрастните. Фасбендер (1996)
докладва, че децата са способни да разделят акустични стимули на
основата на информация, която бележи синтактични единици. Тази
способност да се сегментира структурата на речта и музиката е вероятно
улеснена от преживяванията на детето по време на бременността, но се
постига толкова рано и толкова лесно, че изглежда вероятно е вродена.
Изследвайки музикалните способности на бебетата, Трехъб (2003)
заключава, че бебетата са „свързани“ с музиката от рождението си. (стр. 3)
Папусек (1996) също отбелязва ранната тенденция на децата да играят със
звуци и твърди, че това е значително както по отношение на интеграцията
на нова информация за звуци, но също и за креативни трансформации,
необходими за да се развие музикалността. Гласната игра характеризира
ранното взаимодействие с гледачи и става по-сложен комплекс на шест
месеца, развивайки се в детските ясли чрез рими и песнички. Папусек
отбелязва, че музикалната стимулация, доставена от гледачите подхожда
добре на нуждите на децата, понеже лесно може да бъде преработена
според знаците на децата за интереса им, нивото на внимание и
емоционално състояние. „Детската чувствителност“ на гледачите им
позволява да преработят пеенето си или музикалните елементи на речта си
на

основата

на

момент-за-момента,

например

за

да

поддържат

бдителността или поддържат прехода към сън.
Трехъб и колеги (2003) са демонстрирали в направено проучване между
четири чуждестранни култури, че възрастни слушатели могат да

разпознаят характерния стил на пеенето, насочено към деца от различни
култури и са в състояние да идентифицират „типични“ приспивни мотиви
от други песни, дори и когато по електронен път са премахнати текста и
вокалите. Трехъб е открил още, че съществува типично разпределение на
музикални възможности, което отбелязва тенденцията да се гледа на
музиката като на дар за малцина, което се проявява в главния учебен план,
където музиката често е третирана като периферна.

И така музикалността изглежда да се развива рано по подобен начин в
различните култури, интуитивно подкрепяна от гледачките от рождението.
Йънг (2005) твърди, че това означава, че музикалните способности са
предимно зависими от преживяванията в заобикалящата среда и те могат
да бъдат отключени при всеки чрез структуриран, редовен и качествен
подход.

Позовавайки се на работен проект с музиканти от различни

стилове, Ѝънг е открила, че успешната практика е изградена на основата на
неформалното закачливо отношение, което гледачите обикновено развиват
спрямо децата. Тя заключава, че музиката за деца под три години трябва да
бъде насочена към версии, които позволяват на децата да се ангажират
креативно с общи, базирани на време мултимодални импровизации, които
прерастват в игрови или описателни форми (2005, стр.300). Стойността на
такова използване на музика с отворен край като среда за взаимодействие е
забелязана също от Евангелу и Силва (2003) в оценяването на работата по
ранната намеса в обучението с родители и техните бебета.
С развитието на физическата координация децата на две и три години
могат да използват слуховия си потенциал да намират предмети много подобре, те обичат да пляскат на музика и да й пригласят с движения и могат
да реагират на различното темпо на музиката (Дъфи, 1998). На тази възраст
техния интерес да играят с познати песни продължава, въпреки че Съндин

(1997) отбелязва, че те стремят да усвоят началото и края, но не и средата.
По същото време се появяват самостоятелно композирани песни, понякога
като вариации на песни за възрастни и често сбити и разработени в
песенна форма с други деца, като съпътстващо други дейности. (Съндин,
1997).
Изучавайки музикалната креативност у деца на възраст 4-6 години, Барет
(2006) наблюдава ранното музикално- комуникативно взаимодействие с
другите, описано от Ѝънг, преминава в правене на самостоятелно
измислени песни. Барет описва анализ на проучване върху начина по който
четири годишните спонтанно измислят песни, показвайки как песните
стават изразители на идеи, развити в други модалности и представляват
успешни вариации на дадена тема. Както и Йънг, Барет изявява
загриженост, че един стегнато рамкиран музикален учебен план, например
фокусиран предимно върху групово правене на музика, може да даде
малка възможност за създаване на музика и за виждане на музиката като
създаваща, а не като пресъздаваща дейност.
Йънг предупреждава срещу прекаленото прилагане на аргумента, че
музиката носи общи когнитивни ползи и би желала вместо това да се
наблегне повече на детската музикалност, чието подхранване трябва да
бъде ядрото на ограничения времево учебен план по музика. Тя заключава,
че детските учители и родители се нуждаят от подкрепа в конструирането
на рационален начин за разпознаване на стойността на заниманията по
импровизирано изкуство и в конструирането на описания и език с който да
споделят и развият тези практики.
2.6. Физическо развитие

Физическото развитие на бебетата и младите деца трябва да бъде
окуражавано чрез осигуряването на възможности за тях да бъдат
активни и интерактивни и да подобряват уменията си за координация,
контрол, работа и движение. Те трябва да бъдат подкрепяни,
използвайки техните усещания за света около тях и да правят връзки
между новата информация и това което вече знаят. Те трябва да бъдат
подкрепяни в разбирането на важността на физическата дейност и
правенето на здравословен избор по отношението на храната.

EYFS,

стр.90 http://www.standards.dfes.gov.uk/eyfs/resources/downloads/card4_9.pdf

„Движението символизира детството. От първите трептения в
утробата

до предучилищната възраст, от закачливото дете до

юношата, който спи до обяд, родители, баби и дядовци и учители са
различно очаровани, учудени или подразнени от нивото на движение,
показано от техните деца“. (Ийтън, Маккийн и Кембъл, 2001, стр. 205).
Докато EYFS представя физическото развитие по три различни начина:
Движение и пространство, Здраве и Тяло и използване на екипировка и
материали, този преговор предприема различен подход. Започва с някои
процеси от физическото развитие, последвано от сумарно описание на
детското развитие между раждането и пет годишна възраст. Признавайки,
че настоящото EYFS обезпечава отлично физическото

развитие, то

свършва, фокусирайки се във външната среда и елементите на външната
среда благоприятстващи това развитие. Някои проучвания, проведени
върху ранните години също са схематични.
Тази глава e провокирана от работата на Моде (2006), тъй като свързва
детското физическо развитие с ежедневните упражнения в ранните години.

Също така е силно повлияна от работата на Чеймбърс и Сугден (2006), тъй
като е разбираем преговор върху уменията за движение в ранните години
по отношение на нормалните треактории на развитие, а също така и
намесите, които биха подобрили закъснялото развитие. Фигура 2.3 ясно
определя взаимодействието на детето (движеща сила), контекста на
средата и движението, като това до голяма степен съвпада с възгледа,
който този преговор възприема по отношение на детското развитие:
сложна система от взаимоотношения между детето, заобикалящото го
среда, наличните ресурси и културния контекст. Такъв модел позволява да
настъпят промени във всяка една част от взаимоотношенията, което
впоследствие предизвиква преобразуване; например като се постави повисоко или по-ниско въже (материал) може да се повлияе необходимото
движение и уменията, които децата трябва да проявят (движеща сила) за да
достигнат крайната цел (т.е. да прескочат въжето).

Ресурси на

детето

(когнитивни, моторни и афективни)
Среда в която

начин по който
дейностите са

се случва

представени
(адаптирано от Чеймбърс и Сугден (2006)

Фигура 2.3 – взаимоотношения между детето, околна среда и дейности

Някои процеси на физическото развитие

Черепно-опашно развитие

Моде (2006) обсъжда някои процеси които, са свързани с физическото
развитие, започвайки с „черепно-опашно развитие“. Този тип развитие е
използвано да се опише идеята, че развитието започва от главата надолу
към краката. При раждането черепа е много по-развит от крайниците и
горната част на тялото е по-развита от долната и следователно следва, че
развитието трябва да започне от горе надолу. Що се отнася до „черепноопашно“ развитие, моторното развитие е описано като постигането на

моторни възможности в горната част на тялото преди долната част на
тялото. Контролът върху главата е първото ниво от моторното развитие,
последвано от контрол върху рамената (позволявайки на детето да повдига
главата си) после контрол върху трупа (позволявайки на детето да седи) и
накрая контрол върху бедра, колене, глезени и стъпала (позволявайки на
детето да се изправя, а после да направи първите си стъпки). Моде (2006)
описва „гръбначно-опашното“ развитие като допринасящо значително за
процеса на научаване на ходене.

Близко-далечно развитие

„Близко-далечното развитие“ покрива идеята, че развитието започва от
центъра на тялото навън (Моде, 2006). Този принцип следва идеята за
значението

на

централната

нервна

система

и

относителната

незначителност на крайниците, а също и факта, че ключови органи се
намират в центъра на тялото. Моде (2006) описва този принцип като
изяснен относно изучаването на непосредствената среда от децата, където
те първо добиват контрол върху ръцете, започвайки от рамената навън
докато накрая печелят контрол върху дланите. Движението се доказва като
централен елемент от ранното изучаване на средата. Развиването на
„Близко-далечното“
възпитателите

движение

може

да

бъде

приложено

спрямо

в смисъл на знание кога детето е физически готово да

предприеме някои действия, като да държи химикал между палеца и
показалеца вместо в дланта

Диференциация

(Моде, 2006).

Този процес развива идеята, че с развитието на възрастта реакциите на
детето стават все по-избирателни. Това се дължи на ефекта на
неврологичното развитие. Диференциацията е обяснена чрез развитието
на движението на ръцете и важността за детето да може да избира между
отдалечеността на предметите и да развие напълно движението на взимане
на предмет. Моде (2006) описва как децата първоначално използват цялата
си ръка, за да вземат предмет, без разлика на отделните стави, но след като
последяващото развитие настъпва, децата започват да разбират значението
на разстоянието и използват отделни стави за позиционирането на ръката,
за да достигнат предмети на различни дистанции.

Моторно развитие

Рафтхус (1998) описва типичната последователност на моторното развитие
при пет годишните деца. Между рождението и петия месец те преминават
от ембрионална позиция към седеж в скута на възрастните. Тази
последователност започва след като децата са способни да повдигнат
брадичката на възраст един месец, последвано от повдигане на гръдния
кош. Следващата типична фаза е детето да се опита да достига предмет (
но го уцелва) на третия месец. На петия месец детето нормално трябва да
може да хваща предмети. От 6 до 10 месец детето преминава от
възможност да стои на висок стол и да хваща движещ се предмет към
пълзене. Между тези етапи детето трябва нормално да може да седи само
на седем месеца, да се изправя с чужда помощ на осем и стои право,
държащо се за мебелите на девет месеца. На 11 месеца, детето обикновено
трябва да може да ходи, водено от друг; на 12 да се избутва само и да стои
прав до мебелите; на 13 месеца да може да се качва по стълби; на 14
месеца да може да стои изправено само; на 15 месеца да може да ходи

само. Моде (2006) твърди, че въпреки че всички деца следват тази
последователност на развитие на движенията, тя се появява с различни
темпове при различните индивиди.

Галахю и Озман (1995) са разделили три етапа в заучаването на
движенията. Първият етап е озаглавен „начален или основен етап“, който е
описан

като

„появяване

на

шаблон

за

движение

или

ранен

експериментален етап“. Втория етап е назован „елементарен етап“ и
покрива подобрения в координацията. На този етап движенията все още не
се извършват напълно правилно и могат да липсват някои елементи като
„сила, мобилност, баланс или скорост“. Крайния етап е „зрелия етап“,
където всички действия включени в шаблона на движението се извършват.
Когато децата достигнат тази фаза те извършват движенията правилно,
точно и се възстановяват от тях ефективно.

Физическо развитие от раждане до пет годишна възраст

Групови моторни умения

Чеймбърс и Сугден (2009) описват развитието на контрола върху тялото в
смисъл на прогрес в областта на ходене, бягане, скачане, хвърляне,
прескачане и балансиране и отново етапите, включени във всяка една от
тях се асоциират с работата на Кеог и Сугден (1985)

Рефлексни движения

Движението на новородени бебета се характеризира от рефлексни и
произволни движения (Чеймбърс и Сугден, 2009). Тези произволни
движения са означени като „спонтанни движения“, тъй като изглежда, че
се появяват без да бъдат подтиквани. Примери на такива спонтанни
движения са гърченето, свиване на крайниците и протягане. Чеймбърс и
Сугден (2009) описват рефлексите като движения, неволеви по природа,
които са предизвикани като отговор на даден стимул. Някои от тези
рефлексни движения присъстват от раждането, като смученето. Някои
преминават от неволеви към волеви с израстването на детето (например
смученето на пръста става волева реакция на представянето на шише или
зърно). Други рефлекси са обяснени, че съществуват само докато
съществува нуждата от тях като по-късно се заменят от други, когато се
развива по-широк и полезен кръг от движения за постигане на същата цел.
Авторите разсъждават върху дебата дали рефлексите изчезват или има
връзка между някои рефлекси, които детето има при раждането и подобни
волеви движения, които детето развива по-късно, след изчезването на
рефлекса. Зрелостния възглед предполага, че рефлекторните и волевите
движения не са свързани и че рефлекторните движения са подтиснати,
което в същност би попречило на волевите движения.

Обратно, в анализа на динамичните системи се твърди, че рефлексите
могат да бъдат изгубени поради факта, че детето не използва рефлекса
достатъчно.

Спонтанни движения

Когато разглеждат спонтанните движения, Чеймбърс и Сугден (2009)
описват как общото вярване за тези движения е , че те нямат конкретна

причина и че не са организирани, нямат никаква функция в развитието или
в бъдещите движения. Работата на Телен (1985; 1995) се цитира, за да се
покаже как тези идеи са започнали да се отхвърлят и как вероятно има
повече намерения зад тези движения, отколкото се е считало преди. Един
пример за привидно спонтанно движение с категорично намерение зад
него е ритането. Описано е, че бедрото, коляното и глезена работят тясно
заедно, за да извършат движението и следователно такова движение може
да се опише като координирано. Такива движения могат да се опишат като
предшественица на извършваните от децата по-късно движения.

Развитие на стойката

Кеог и Сугден (1985) описват етапите на развитие, през които преминават
децата, за да постигнат контрол върху стойката. Първия етап е описан като
контрол на главата и той се развива от раждането до първите пет месеца.
Първоначалния етап в това развитие е да се държи главата изправена за
петнадесет секунди, последвана от поддържане на главата изправена в
движение (например когато детето е носено). Когато детето веднъж свикне
да държи главата си стабилно следващия етап е да може да държи главата
под ъгъл от деветдесет градуса, и после да може да държи изправен
гръдния кош, използвайки ръцете за да се подпира. След контрола на
главата детето развива умения да седи. Първоначално детето ще може да
седи с лека подкрепа и след което се развива умението да седи без главата
да остава назад, докато накрая започне да седи без подкрепа. Впоследствие
детето ще може да седи само за тридесет секунди, докато накрая започне
да седи само и да има добра координация. Крайния етап в развитието на
контрола на стойката включва умението да стои прав. Първоначално
детето може да стои изправено докато се държи за предмет, а в

последствие да се избутва до изправена позиция, докато добие достатъчна
увереност да стои изправено до мебел. Крайния етап в този първоначален
процес по изправяне е детето да се изправи само. След умението да се
изправя само следва възстановяване от прегърбеността. Следващия етап би
бил детето да стои изправено само за тридесет секунди, преди това да
може стои на един крак с помощ и накрая да може да стои на един крак
само. Според тези насоки детето би достигнало последния етап на възраст
от девет месеца.

Придвижване

Кеог и Сугден (1985) също така са изготвили насоки за развитието на
придвижването, което може да бъде развито след като детето веднъж е
започнало

да

контролира

стойката

си:

много

от

действията

в

придвижването могат да бъдат постигнати само чрез предшестващи
спецецифични възможности, свързани със стойката. Децата преминават
през предшестващата ходенето фаза между раждането си и единадесет
месеца: между раждането и петия месец детето се учи да се завърта от гръб
настрани и обратно. Между четвъртия и десетия месец детето развива
умения да се завърта от гърба до стомаха и около единадесетия месец
детето ще достигне предшестващото ходенето движение на ръце и колене.
Следващата фаза, която се появява между деветия и дванадесетия месец е
ходещата фаза. Тя започва със стъпкови движения, последвани от
умението да ходи докато се държи за мебелите, следвани от ходене с
помощ докато започне да ходи само. Това умение трябва да бъде
постигнато до около седемнадесетия месец и съвпада с развитието на
умението да върви добре. Крайните етапи през които детето трябва да
премине, за да постигне умение за придвижване са ходене настрани и

назад, което би трябвало да бъде постигнато до двадесетия месец , ходене
нагоре и надолу по стълбите с чужда помощ, което трябва да се развие до
около двадесет и третия месец, и накрая умението да се върви с един крак
върху ходеща дъска, което се появява приблизително на 24 месец.

Ходене
По отношение на ходенето, Чеймбърс и Сугден (2009) посочват, че това
действие става по-ефективно по два начина ; първо като детето започне да
включва ходенето на пръсти и ходенето назад и да може да ходи в
различни ситуации (например нагоре-надолу по неравни повърхности) и с
различна скорост. Второ, когато ходенето стане нарастващо автоматично
действие, децата се учат да извършват няколко действия, докато ходят.

Бягане

Друго ключово развитие, което се случва в предучилищната възрастта е
умението за бягане. Чеймбърс и Сугден (2009) твърдят, че детето започва
да бяга на 18 месеца и че до 24 месец повечето деца могат да бягат. Между
четвъртата и шестата година детето започва да бяга с лекота и започва да
играе игри с бягане. Авторът описва „ограничители“ на развитието на
бягането в ранната възраст, като например силата (тъй като бягането
изисква и двата крака да бъдат над земята едновременно, което на свой ред
изисква сила) и баланса (тъй като детето трябва да може да печели контрол
на тялото си след приземяването).

Скачане

Описано е, че при развитието на скачането възрастта, в която се развива
варира, но всички деца следват едни и същи етапи; на 18 месеца,
възможността да стъпват се появява, последвана от възможността да се
вдигат и двата крака. Крайъгълен камък за малките деца е скачането с два
крака от земята, което се развива около две годишна възраст. Чеймбърс и
Сугден (2009) описват как може да се измери прогресията в скачането чрез
проследвяне на дистанциите на скока. Те цитират средни очаквания за
дистанции в скока, които са както следва: 50 см за три годишна възраст; 70
см за четири годишна възраст; 97 см за пет годишна възраст.

Подскачане

По отношение на развитието на подскачането, Чеймбърс и Сугден (2009)
описват следните очаквания. То описват как, около 40 месец децата могат
да подскочат един път и около 60 месец – десет пъти. Те цитират Геог
(1968), за да обяснят разликите в постигане на тези способности според
пола: на възраст 66 месеца, подскачане пет пъти на единия крак се постига
от 90 процента от момичетата и само от 67 процента от момчетата. Описва
се как подскачането може да доведе до развитието на други двигателни
способности като прескачане и бързо бягане. Прескачането започва да се
развива на възраст около 43 месеца (способност да се прескача с един
крак) до 60 месеца ( способност да се прескача с който и да е крак).
Авторите отново цитират различни постижения според пола: 55 процента
от момчетата могат да направят пет последователни прескачания на 66
месеца, сравнено с 91 процента от момичетата.

Умение за хвърляне

Чеймбърс и Сугден (2009) се фокусират на хвърлянето с една ръка. Бебетат
започват да заучават това действие около втората им година и на тази
възраст хвърлянето се характеризира като грубо движение, включващо
малък контрол или чувство за насока. Първите етапи от хвърлянето след
това включват използването само на една ръка, без движение на краката
или въртене на трупа. Последващите фази включват движение на трупа и
поставянето на ръката зад главата при осъществяването на хвърлянето.
Краката са все още неподвижни в тази фаза. Крайния етап на това
движение включва много по-пълно въртене на трупа и детето започва да
поставя крака напред за да увеличи силата и стабилността при хвърлянето.
Чеймбърс и Сугден (2009) описват, че процеса не е напълно завършен
докато детето не навърши единадесет или дванадесет годишна възраст.
Отново се подчертават полови различия, като едни автори твърдят, че
повече момчета отколкото момичета достигат крайната фаза.

Балансиране

Последното обсъждано умение за контролиране на тялото е балансирането.
Балансирането не винаги разглеждано като самостоятелно умение, а поскоро като съпътстващо спрямо други умения като бягане, подскачане,
прескачане и катерене ( Чеймбърс и Сугден, 2009). Въпреки това след
около 30 месец се наблюдава развиваща се способност в това умение. На
приблизително две годишна възраст, децата като цяло могат да стоят
краткотрайно на единия крак за около пет секунди и могат да ходят по
линия на земята. Накрая на пет годишна възраст повечето деца могат да
стоят сами на един крак за около десет секунди.

Фини моторни умения

Контрол на ръцете

Друго развитие, което се появява между раждането и две годишна възраст
е контролът върху ръцете, което се описва като умение да се използва
ръката и рамото за да се контролират предмети. Първата част от умението
да се контролират ръцете, което младите деца развиват е контрол на ръката
и умение да се хваща, държи и пуска предмет. Промени също се проявяват
и при свързването в ръката, което позволява на децата да постигат по
високи нива на точност в пространството. Крайния аспект на контрола на
ръцете, който се развива между раждането и две годишна възраст е
постижението да си помага с ръцете, например да се облича само или да
помага в прости задачи в домакинството. Авторите описват няколко
забележителни постижения, които се появяват при развитието на контрола
на ръцете, например научаването да се вдига чаша. Те също описват как
това движение започва с примитивното действие на използването на
дланта, за да се повдигне чашата и на пръстите да я държат, прогресиращо
към използването на палец и показалец съвместно, докато се научи да
прави движение като клещи, на възраст 9-10 месеца.

Ръчни умения

Чеймбърс и Сугден (2009) описват как във възрастта между две и пет
години децата усвояват ръчни умения, за да се обличат сами, да пишат,
рисуват, хранят и много други. В този времеви период моторните умения
са също обект на социални ограничения (авторите дават примера как става
по-важно как децата използват приборите, а на просто, че те имат уменията
да го правят). Обличането е ключово ръчно умение, описано тук като

авторите твърдят, че приблизително около 32 месец детето може да се
облича с помощта на възрастен, а без помощ около 42 месец. Свързаните с
обличането умения да се обува – на 36 месеца и да си връзва обувките – 42
месеца. Храненето е друго ръчно умение: децата имат известен контрол
върху предмети лъжица и чаша на 24 месеца; когато детето порасне малко
започва да минимизира ненужни движения докато се храни. Умението да
строи е друга форма на ръчно умение. Детето може да рисува кръгови,
вертикални или хоризонтални линии с различна точност на възраст 24
месеца; да рисува кръг на 36 месеца; кръст на 48 месеца; квадрат на 54
месеца и триъгълник на 60 месеца. Чеймбърс и Сугден (2009) повдигат
важния въпрос за вариращите умения при децата. Те описват как, въпреки
че не всички деца са готови да пишат в училищна възраст може да бъде
вредно да се чака твърде много , за да се научат и трябва да им се дава да
експериментират с това умение. Те твърдят, че много важно да се дават
постоянни и точни инструкции в това отношение.

По отношение на пространствената и времевата точност, Чеймбърс и
Сугден (2009) описват каква пространствена и времева точност се появява
в късно детство (например способността да се предвижда преместването на
обект в пространството възниква на възраст между 8 и 12 години), но
твърдят че, въпреки че тези групи не се застъпват в ранните години,
учители и гледачи трябва да потготвят малките деца за този тип дейност.

Някои изследвания върху физическото развитие

Изследването на Зигмунд, Зигмундова и Ансари (2008) цели да
идентифицира промените, случващи се в детската физическа активност до
тръгването на училище и да открият дните от учебната седмица, в които

децата показват ниска физическа активност. Авторите наблюдавали 176
деца и нивата на физическа активност на участващите са били изследвани
в два времеви интервала: веднъж в забавачницата и веднъж по време на
учебни занимания, в първата учебна година. Използваните методи за
идентифициране нивата на физическа активност включват изчисляване на
броя на стъпките за един ден, използвайки стъпкомер и изчисляване
разхода на енергия с акселерометъра на Калтрак. Откритията показват, че
децата в първи клас имат значително по-ниски нива на физическа
активност от тези в забавачницата, както през седмицата, така и през
почивните дни. Намаляването на физическата активност се проявява през
учебните часове, не по време на занятията след училище. От тези
резултати Зигмунт и др. (2008) заключават, че е необходимо да бъде
въведена промяна, за да се подобри физическата активност и тази промяна
трябва да бъде въведена в следучилищните занимания и почивните дни.

В проучване, разглеждащо социалните и тези на заобикалящата ги среда
елементи, които обуславят предучилищната физическа активност, както и
условията, които могат да предизвикат забавена или енергична физическа
активност при занимания навън , Браун и др. (2009) откриват, че поголямата част от активността на учениците в предучилищната е предимно
заседнала.

Откритията на авторите показват, че 89 процента от активността е
уседнала, 8 процента лека и 3 процента умерена до енергична. Учителите
рядко подтиквали децата да увеличават или намаляват активността си.
Друго наблюдение е, че социалните условия са били типично групови (85
%) и че тези групи били или с възрастни или без тях. Браун и др. (2009)
предлага, че за да се развие здравословна активност в училищата трябва да

се проведе анализ на контекстните и поведенчески фактори, влияещи на
активността. Те също предлагат да се направят повече проучвания върху
ежедневните предучилищни дейности и да се види кои от тях включват
физическа активност.

Хейнонен и др. (2008) разгледал дали теглото, ръста, индекс на телесната
маса, обиколката на главата при раждане имат отношение към
когнитивните възможности на възраст от 56 месеца.
Извадката се състояла от 1056 финландски деца, които били родени по
естествен път, без някакви определими увреждания. Измерванията на
теглото, ръста и обиколката на главата били направени при раждането, 5,
20 и 56 месец и индекса на телесната маса бил калкулиран по същото
време.
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интеграция, речеви способности и разбиране в 56 месец. Проучването
разкрило, че понякога големите размери и бързия растеж са свързани с послаби резултати при когнитивните тестове. Авторите заключават, че
пренаталния и постнаталния растеж на тялото е свързан с индивидуалните
разлики в когнитивните способности.

Добавяйки към тези резултати Кеонг и др. (2008) изследвали отношението
между обиколката на главата и магнитно-резонансния образ на мозъка в
термина
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неврологичнот развитие на две години. Проучването включвало 277
родени преждевременно деца, чиито обиколки на главата били направени
при раждането, на термина и на две годишна възраст. Магнитнорезонансния скенер, направен на термина е бил степенуван на бял и сив
тип абнормалии и са били сегментирани отделните области с различни

типове тъкани. Две годишните били прегледани с Bayley Scales или Infant
Development II. Резултатите показали, че няма значителна връзка между
обиколката на главата и абнормалии в белите и сивите тъкани на магнитно
–резонансния образ. Имало е обаче силно взаимоотношение между
обиколката на главата и обема на мозъка, измерени на термина. Децата с
микроцефалия имали силно намален обем мозъчна тъкан при термина, а
също и най-сегментирани области в сравнение с деца с нормална обиколка
на главата. При две годишна възраст микроцефалията е била свързана с послабо когнитивно и моторно развитие и по-често срещана церебрална
парализа. Авторите следователно заключили, че обемът на мозъка има
значение при определяне обиколката на главата. Откритията отчитат, че
микроцефалията е свързана с намаление на обема на мозъчната тъкан,
особено на дълбоката ядрена сива тъкан (deep nuclear grey matter), което
предполага нарушение на селективността и че недостатъчното нарастване
на главата при деца , родени преди термина е по-отчетливо на две годишна
възраст и е свързано със слабо неврологично развитие и церебрална
парализа.

Игра на открито

Значение на играта на открито

Има множество изследвания документиращи жизнено важната роля на
играта за подхранване на оптимален растеж през детството във всички
области – физически, когнитивен, социален, емоционален (Айзенбърг и
Куизенбъри, 2002). Играта осигурява средство на детето едновременно да
развива и да демонстрира познание, умение и представи (Айзенбърг и
Куизенбъри, 2002). Тя осигурява необработен контекст на децата да учат за

техния свят и да развиват уменият, необходими за живота като възрастен
(Брюнер 1972). Чрез взаимоотношенията със заобикалящата го среда по
време на игра детето развива и подобрява широк набор от двигателни
умения
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манипулативни тумения (като хвърляне, хващане, удряне, подскачане) и
умения за стабилност ( като разтягане, накланяне) по този начин печелейки
контрол и усъвършенстване над тялото си. Играта също улеснява речевото
развитие, креативно мислене и решаване на проблеми и помага на децата
да контролират сложни емоции (Уивър и Спенс 1999).

Освен това децата израстват в ера на повишено наблягане върху
академичните постижения и значимост в ранните години за учене.
Скорошните ползи от изследванията на мозъка са осигурили широка
подкрепа на ранните години като период за оптимизиране на ученето във
всички сфери. Ранните преживявания и взаимоотношения на децата,
включително и тези по време на игра, влияят на начина по който мозъкът
се развива и формира структурите си (Бии и Бойд, 2007). В рамките на това
проучване има признателност към важността на играта като „скеле за
развитие, средство за повишени нервни структури и начин по който всички
деца практикуват уменията, от които имат нужда в по-късния живот“
(Айзенберг и Куизенбъри, 2002, стр. 33). Играта традиционно е била
основата на добра практика в обучението в ранните години. Докато
сегашните практики не правят разлика между играта и други изживявания,
които стимулират ученето при децата, ориентираните за деца възможности
за игра с отворен край в богата среда все още се счита като много важна и
неразделна част от учебната практика в ранните години (Стоунхаус, 2001).
Пелигрини и Бьорклунд (2004) твърдят, че докато стила на живот на
повечето деца от средната класа от Запад предоставя сигурност, той също

включва и голяма част прекарана в учебни заведения, структурирани
игрови активности и гледане на телевизия, което всичко води до промяна
на количеството и качеството на игрите в които децата се включват.
Въпреки че Пелегрини и Бьорклънд (2004) твърдят че тези промени могат
да имат слабо влияние върху развитието на децата, по същия начин е
допустимо, че промените са дълбоки и негативни за някои деца.

Игрите на открито (в детска площадка или естествена среда) осигуряват
идеален контекст за насърчаване на детето да изучава, експериментира, да
се движи и да бъде активно. Проучванията показват, че слабите умения и
двигателни способности са свързани с намалена физическа активност и
представляват главна бариера за практикуването на спорт от децата (Хандс
и Мартин, 2003). В допълнение Буфард и др (1996) откриват, че децата със
слаби моторни способности са били активно по-рядко, играли са по-малко
на детски игрища и са прекарвали по-малко време с техните връстници.
Следователно, придобиването на двигателни умения не само е важно за
ученето на децата, но липсата на увереност и компетентност в тези умения
може да има пагубен ефект върху социалното и емоционално самочувствие
на детето. Очевидно е следователно, че в предучилищните години децата
имат полза действително да търсят възможности за физическа игра и игра
на открито.

В опит да вдигнат стандартите във физическото развитие бяха представени
горски училища във Великобритания през 1995 г. Горската инициатива е
била развита през 1950-те в Скандинавия и бързо се развива в Англия и
Уелс през последните години. Идеята е да се използва горската среда като
„външна класна стая“ като начин да се подпомогне на малките деца в
ученето им за природата. Квалифициран горски училищен лидер измисля

програма за учене, която е основана на детските интереси и която им
позволява да изграждат умения от седмица на седмица с техен собствен
ритъм. Програмите са измислени да дадат на децата различни
преживявания в гората чрез експерименти и задачи на ръка. Горските
училища осигуряват сигурна горска среда, която децата изучават,
вмъкнато в ежедневието им.

Което прави горските училища уникални е наблягането върху обучение
извън традиционната класна стая и свободата да изследват вечно
променящата се среда; да предприемат рискове и да „оценяват риска за
себе си“ (Линдън 1999:11). Уивър добавя че „Децата учат за природата в
неофициална среда, докато са навън сред дърветата“. Смарт (2001) твърди,
че всички аспекти на учебния план могат да бъдат преподавани навън,
стимулирайки въображението и демонстриране на предметите на живо;
наистина по такъв начин се стимулират всички техни усещания и се
изграждат здрави основи за бъдещо обучение.

Предприемане на рискове при физическата игра на открито

Грийнфилд (2003) вярва, че детските центрове за малки деца са добре
разположени за да предложат на децата възможност за предприемане на
положителни рискове, което не би било възможно в други контексти.
Среда, свободна от опасности е необходима, за да задоволи естествената
им любопитност и желание за предизвикателства, без да се компрометира
безопасността им. Това не означава премахване на всички рискове, а
намирането на баланс между тези, които допринасят за стимулиране на
ученето и тези, които са застрашаващи и могат да доведат до сериозна

травма. То също така означава, че е изключително важно да се осигури
наблюдение на влиянието на външната среда върху играта. Според Литъл
(2006), сегашните изисквания за безопасност в детските центрове разчитат
на пасивни стратегии, целящи да направят средата по-безопасна,
независимо от поведението на тези, които я използват. Твърдението за
намиране на баланса е централно, ако децата имат възможност да
предприемат някакъв риск в живота си.

Близко внимание върху качеството и количеството на физическата игра
осигурява начин за определяне дали е постигнат правилен баланс. Такъв
мониторинг изисква високо ниво на практически умения; Националната
система

зо

подобрение

на

качеството

и

акредитация

(НСПКА)

(Националния съвет по акредитация на детските центрове, 2005) заявява,
че персоналът „трябва да има уменията да оценява рисковия потенциал,
основана на познанието им за всяко едно дете“ (2005, стр. 84), което им
позволява да се намесят и да предотвратят увреждане, когато е
необходимо,

докато

в

същото

време

подхранват

развитието

на

независимост и способност при подкрепяне на детето в някои дейности,
които детето възприема като рискови“ (2005, стр. 84).

Този баланс може да се постигне, когато възрастните реагират
чувствително на индивидуалните нужди на детското поведение, което
включва приемане и стимулиране на детската способност да оценяват и
управляват риска, както и на желанието му за предизвикателства и
въодушевление по време на играта (DCMS, 2004; NCAC, 2005).

Хранене и пълнота

Според Бии и Бойд (2007), благодарение на факта, че детето расте по-бавно
в първите години, в сравнение с по-късното детство, може да изглежда, че
те ядат по-малко, отколкото като бебета.
В допълнение, нежеланието за хранене често се развива в предучилищните
години. Затова конфликти между деца и възрастни често са фокусирани
върху хранителното поведение на детето. (Оверби, 2002).

Въпреки факта, че малките деца рядко са с наднормено тегло в детството
си, те придобиват хранителни навици през тези години, които по-късно
водят до проблеми. Нутрициолизи препоръчват да се поддържа
разнообразие от полезни храни под ръка и да се позволи на апетита на
детето да определи колко храна трябва да изяде. (Уонг, 1993).

Въпреки, че децата и родителите често не могат да се разберат по
отношение на диетични намеси и поради факта, че липсата на движение е
също толкова важна за надебеляването както и преяждането, докторите
наблягат на необходимостта да се включват упражнения в програмите за
коригиране на тегло при децата (Овърби, 2002). Изследователи са открили,
че дебелите деца започват да водят заседнал живот на три годишна възраст
(Рейли, Джексън, Монгомери, Кели, Слетър, Грант, Патън, 2004).
Определящите характеристики на този начин на живот са предпочитания
за уседнали активности като гледане на телевизия над тези, изискващи
физическо действие, като спорт или колоездене. Ролята на детето за
предпазване от напълняване е критична – важно е те да разпознават
навиците им на живот, когато те започнат да се установяват, окуражавайки
ги да бъдат по-активни физически.

Улесняваща среда
Моде (2006) дискутира важността на физическата игра, описвайки
значението й за стимулиране откриването на двигателни умения;
позволявайки изучаване на средата на движение; предлагайки време за
практикуване за усвояване на основни моторни умения и заздравяване на
кардио-васкуларната система и мускулите. Тя дискутира как играта
включваща по-общи и по-фини моторни умения е много важна за
развитието на детските движения и твърди, че при планирането на учебния
план по физическо развитие и физическо възпитание това трябва да е
централна идея. Децата тръгват на училище, усвоили общи и фини умения,
които могат да помогнат в научаването на умението да се справят
самостоятелно в учебната среда. Примери на такива умения включват
способност да се храни, да ходи до тоалетна и да се облича самостоятелно.
Тя обяснява, че децата, които са усвоили широк набор от общи и фини
моторни умения при започването на учебни занимания са по-способни да
вземат участие в учебните занимания и имат предимство над децата с помалък опит в тези умения.
Моде (2006) описва какви цели трябва да следва учебната програма по
физическото развитие и възпитание в ранните години:
Физическо развитие:
● да стимулира растеж
● да подобрява физическото развитие
● да осигурява здравословни упражнения
● Двигателно развитие:
● да изгражда съществуващите двигателни умения
● да развива координация и еластичност
● да разширява двигателните умения

● Придобиване на двигателни умения:
● да развива основни моторни умения до съвършенство
● да въвежда нови моторни умения
● да увеличава познанията по динамика и движение
● да развива координация
● да учи на точност и ефикасност на движенията
● Развитие на увереност на движенията:
● да преподава наблюдение върху двигателните умения
● да развива експериментиране и изразяване с движения
● да подобрят себеизразяването, самоувереността, самоуважението и
самочувствието
Според Моде, „в Англия ръководството за учебни планове за основната
фаза осигурява отлична част за физическо развитие“ (2006: 222). В
допълнение към физическото и двигателното развитие, е важно знанията и
техниките върху основните умения да бъдат развити във физическо
възпитание. Децата могат да постигнат зрялост върху основните
двигателни навици чрез множество и различни игри, танци и гимнастика в
допълнение към предизвикателството, забавата и увереността.

Според

Моде (2006) дейности като тези могат също така да предложат на децата
разширен запас от движения, възможности да развиват креативни и
функционални движения и стимул за физическо развитие и растеж.

Глава 3 - улеснителни контексти на развитието
Първата част на това проучване изследва „Развиващото се дете“ и свързва
резултатите от скорошни изследвания (предимно след 2000) с шест
области на развитието на EYFS. Изградена на техните резюмета Глава 3

описва поддържащите процеси, които оформят развитието в четири
контекста: семейство, среда, квартал и култура.
Литературния преглед се намира в концептуалната рамка, която произлиза
от преговора (глава 1:1): „взаимодействаща“ традиция, която счита
ученето

като

разположено

в

загнездващи

социални

контексти

(Бронфенбренър, 1979) и ограничено от развиващата се архитектура на
мозъка. Наслояването на социални контексти в развитието на детето,
взаимоотношения,

култура,

ресурси

и

заобикаляща

среда,

бяха

първоначално подчертани като важни фактори на развитието. В светлината
на доказателства, произлизащи от прегледа на областите на развитие два
последващи фактора са идентифицирани като особено важни сами по себе
си: педагогическите процеси и подобрени партньорства с майки, бащи и
гледачи. Следователно обновената концептуална рамка е подобна на
фигура 3.1.

Фигура 3.1.

Фигура 3.1 – Улесняващи контексти за развитието
Всеки от тези улесняващи контексти обхваща набор от ключови фактори,
които произлизат от литературното гледище. Много от тези фактори са
добре установени принципи от литературата и практиката в ранните
години, например значението на взаимоотношенията и играта. Въпреки
това е важно да се привлече внимание върху съвременните разбирания за
тях, за да се подсилят последващи проучвания и практика. Други
тенденции в литературата, например отличителни ползи от развиващите се
детски мисловни способности и разбирания чрез разкази и запитвания са

особено важни в литературата след 2000 г, поради което е необходимо
специално отношение.

Накрая е включена специална глава за родители, защото въпреки че
текущия EYFS документ признава значението, което майки, бащи и
възпитатели имат в развитието на детето, той не отива над това като
принцип. EYFS определя важността на успешното партньорство с
родителите (стр. 10), но много от насоките по отношение на
партньорството са свързани с оценката на детското развитие и
докладването на прогрес или установената от закона отговорност statutory
responsability.
В светлината на това тази секция изучава ролята на родителите като
улесняващи ученето във всичките шест аспекти на развитието. Имайки
предвид, че проучване по отношение на тези аспекти вече е детайлно
направено в глава 2, е необходим относително по-дълъг раздел върху
улесняващата роля на родителите в глава 3.

В следващите обобщени раздели, развитието на детето е разгледано като
улеснено от:
● Изграждане на позитивни взаимоотношения
● Подобряване на ученето при децата
● Създаване на богати и подходящи заобикалящи среди и ресурси
● Подобряване на взаимоотношенията: майки, бащи и възпитатели
● Имайки предвид културата

3.1 Улесняване развитието на децата чрез изграждане на позитивни
взаимоотношения

Детското

развитие

е

повлияно

от

богати

преживявания

във

взаимоотношенията, които се случват едновременно вкъщи и в среда с
родители и персонал около тях. Материалите от проучването в тази област
посочват шест ключови аспекта на взаимоотношенията; използването на
разговор при изграждане и поддържане на такива взаимоотношения;
признаване на уникалността и волята на детето; значението на взаимно
реагиращи взаимоотношения при изграждане на просоциално мислене и
поведение.

Сърдечни взаимоотношения

Детското социално-емоционално развитие е улеснено от силна
привързаност чрез развитие на възпитателни взаимоотношения с поне едно
важно лице, което се идентифицира с тях. Характеристики на тези
взаимоотношения включват присъствието на отговорни взаимодействия
родител-дете; поддържаща обратна връзка от възпитателя и установяване
на режим. Познанството с и присъствието на грижовен родител рано в
живота осигурява на детето сигурна и безопасна среда. При отсъствието на
такава „балансираща подкрепа“ изследователите предполагат, че е
възможно да се облекчат негативните ефекти от липсата като се осигури
подкрепяща заобикаляща среда по-късно в живота на детето. Въпреки че
това е възможно да бъде насочено в по-късен етап, оптималното е всяко
дете да усети тази „балансираща подкрепа“ от начало. Възможността за
децата да изразят чувствата си чрез позитивни разговори с грижeщите се за

тях възрастни е критична за развитието на детското самочувствие и на
неговото разбиране за социални очаквания.

Важността на силната привързаност между майка и дете се подчертава, тъй
като тя засяга не само ранното съзнателно развитие, но също така и
емоционалното и просоциалните разбирания и саморегулация. Имайки
предвид важната роля, която привързването играе, насочването на
„ключови лица“ за всяко дете в ранните години се възприема като
съдбоносно. Това позволява развитието на силни двустранни
взаимоотношения, което от своя страна подкрепя детското социализиране.
То също развива детското умение да реагира социално и емоционално в
контекста на културната среда.
В допълнение към взаимоотношенията дете-възрастен е важно да се
запомни ключовата рола на другите, например братя и сестри и други
членове на семейството, за живота на детето. По подобен начин детските
приятелства стават значително важни за детето през първите години.

Постоянност на взаимоотношенията

Високи нива на постоянна реакция от възрастните помага на децата да
изградят самоувереност през първите години на живота. Постоянната
реакция може също да подсили детското разбиране на социалния свят
около тях, подсилвайки социалните очаквания и социализацията на детето
в дадени контексти. Важно за развиването у детето на разбиране за себе си
и другите е реакциите на родителите и другите възрастни да бъдат
подкрепени с топлота и позитивност, но също така реакцията спрямо
детето да бъде постоянна по отношение на детските желания и специфично

поведение в дадения контекст. Известна степен на несъгласие също може
да бъде важна за развитието, особено около втората година на живота,
когато децата се учат да оценяват тяхната собствена автономия и
независимост. Възрастните могат да приемат различни роли в различни
ситуации, например посредничество при групови конфликти или защита
на индивидуални детски нужди може да изисква различни реакции спрямо
детето.

Ползата от говоренето и разговора в изграждане и поддържане на
взаимоотношенията

Следващ фактор, който подкрепя изграждането на взаимоотношения и
развиване на социални разбирания е възможността за богата комуникация,
едновременно между възрастни и деца и между деца. Пълноценни
разговори за детските чувства с важните възрастни в живота им подобрява
тяхното самочувствие. Такива разговори могат да произлизат от истории и
измислени сценарии, както и от контексти от реалния живот и могат да
промотират доверителни взаимоотношения, които впоследствие изграждат
детската емоционална готовност и саморегулация. Тези разговори могат
също така да предадат подходящи начини за изразяване на емоции и
поведение. Проучванията по въпроса препоръчват да се използва
„подробен разказен стил“ като най-ефективен. Разказът може да бъде
просто описателен, но подробно разказния стил“ включва по-дълбоко
структуриране на събития и отношения, като те се разказват с възможност
за детето да отрази преживяванията, истински и фиктивни, и да
предположи възможните изходи и последствия.

Разпознаване на уникалността и волята на детето

Съвременната литература посочва, че детското развитие е активен, не
пасивен процес; тя е динамичен процес, в рамките на който шаблона на
взаимоотношенията може да варира, тъй като уникалните черти на всяко
дете реагират с уникалните черти на тези, които са около него.
Индивидуалния темперамент на детето засяга неговото социално
поведение и взаимодействие в дома и в средата. Избора на ключов
работник в средата е следователно много важно, тъй като личната
динамика на индивидите постоянно оформя техните взаимоотношения.
Улесняване на про-социалното мислене и поведение

Ролята на взаимоотношенията при детското социално и емоционално
разбиране е вече позната и е важна. Проучване е показало, че детската
социализация е най-добре подкрепяна в рамките на „социално сроден
модел“
Просоциалното мислене и поведение при децата се подпомага чрез
въвеждането на правила чрез взаимно отговорни взаимоотношения между
тях и майките им. Тази взаимна отговорност, комбинирана с определен
фокус върху поведението чрез вида разкази, описани по-рано, помага да се
оформи развитието на съвестта. Важно е да се развиват двата аспекта на
съгласие със социалните норми, за да достигне „готовно съгласие“,
обратно на по-повърхностното „ситуационна готовност“.

Детското просоциално поведение се подпомага от играта с връзстниците, в
която децата са ангажирани с взаимни обмени и се учат как да
взаимодействат един към друг и с другите.

3.2. Подобряване на детската игра

Игра

В този преглед въображението и играта с преструване, и физическата и
изследователска игра са еднакво важни за детското развитие. Виготски
разглеждал последните като водещ фактор в детското развитие. Игровите
контексти се показват на децата от ранен етап, което позволява да се
справят с непредвидени ситуации и следователно подпомага ученето. В
късното детство , когато децата порастват и започват тяхна собствена игра
те придобиват безценни уроци за физическия и социалния свят. Те правят
това уговаряйки правила, взаимоотношения и роли между тях и важните
възрастни. Играта с преструване също може да улесни речевото развитие
като позволява на децата да взаимодействат с възрастни, братя и сестри и
връстници. Тя също създава мост от неконтекстуализирано мислене; тези
мисли които отиват отвъд там където сме тук и сега.

В допълнение играта на преструване позволява на децата да развият
представи и да разберат гледните точки на другите както и техните
собствени. В рамката на въображението те се научават да разпознават
тънката разлика между истинския живот, играта и въображението. Още
повече, очаквайки бъдещия курс на действие в тяхната въображаема игра,
децата обменят и развиват богатство от мисли за различни ситуации, никоя
от които не е преживявана, а измислена. Играта също подобрява
разбирането на социалните споразумения, например когато се прави завой
или споделят ресурси. Накрая тя подобрява моралното развитие като
позволява изучаването на социални/културни очаквания и норми. Чрез
„споделената идентичност“ детското разбиране за другите се подобрява:

това може да бъде изживяно и насърчавано в социални срещи, особено
чрез дискусии и игри.

Последно, но не накрая, важността на физическата игра е била
идентифицирана като много важна за ранното развитие на децата.
Движението е естествено за децата и те всички навлизат в ранна учебна
среда с различни физически умения и способности. Както общите и пофинни моторни умения имат директен ефект върху тяхното цялостно
развитие, средата трябва да отговори на тези различия и да подобри тези
усилия предлагайки възможности и сигурна среда за децата да практикуват
и да се развиват.

Голяма част от играта е самоиницирана или свободна. Все пак има важна
особеност при ръководената игра, която започва с бибиткане и
продължава като възрастните обясняват устните правила в играта на
криеница.

Разказване

Ролята на говоренето и разказването в изграждането и поддържането на
взаимоотношения е била разяснена в раздел 3.1. Тази част набляга на
ролята на разказването в речта, грамотността и математическото развитие.

Използване

на

разказа

при

изграждане

и

поддържане

на

комуникационните езикови и писмени възможности.
Установено е добре, че речта е вплетена в социалните и емоционални
взаимодействия в бебешкия живот и че на децата са необходими

успокояващи, закачливи и обичливи разговори от раждането. Родителите
също имат нужда да знаят, че комуникацията с бебетата е от жизнена
важност по отношение на късното речево развитие, като чрез нея те ще
научат социалните норми на комуникация, например когато се отстъпва в
разговори. Чрез практиката децата подобряват техните говорни и слухови
умения, както и техните развивани впоследствие умения за четене и
писане. В допълнение при дискусията с важните възрастни, децата се учат
чрез тяхната комуникация с връстници, например разменяйки идеи за
техните рисунки. Има потенциал да се използват такива дискусии като
насърчаване да се разшири детската устна комуникация към игри или
истории. Чрез преживяване на речево взаимодействие, вместо просто
речево изложение, децата изграждат техните езикови умения.
Използване на разказа в изграждане и поддържане на когнитивно
развитие
Разказването има главно място в детското когнитивно развитие. Разказното
разбиране е един начин да се разбере света, според Брюнер, eдин вид
научно проучване. Чрез възприемане на разказването от страна на детето,
действия, цели и намерения се поддържат и се придава значение чрез
маневриране през сложността на света около тях, с последователна
разказна линия, която има смисъл и се усеща „автентична“. Скорошни
изследвания

предполагат,

че

детската

естествена

отвореност

към

комуникация е едновременно инициатор и приемник, улеснява тяхното
цялостно разбиране. Чрез модифицирани жестове майчината комуникация
с малкото подпомага говоренето му и изгражда комуникацията им.
Използване на разказа за изграждане и поддържане на математическо
развитие.
Речта има също важна роля в детското математическо развитие. Чрез игра
или чрез книжки с истории, децата в ранните години използват набор от

математически метаезик. Много е важно началните учители да са наясно с
възможностите за математическо развитие чрез игра, за да могат да го
поддържат където и да се появи и да го разширяват. Отново детското
разбиране за поредносттаа се изразява чрез жестове, дори за броене на
неща, които не присъстват.

Обратна връзка и изграждане на увереност в ученето
Когато децата са попитани да обяснят как те решават проблем те научават
повече, отколкото когато на тях им е давана само положителна обратна
връзка. В допълнение, по-силно обучително изживяване за децата е да
обяснят защо нещо не е правилно в сравнение с това защо е правилно. Това
предполага, че разбиране на процесите как се решава даден проблем е поважно от крайния резултат (правилния отговор).

Използване на проучване и експериментиране

Играта е важен път към детското развиване на научно мислене, тъй като тя
дава възможности на децата да експериментират техните първи разбирания
по дадена тема, започвайки с техния собствен интерес и постепенно
развиване на нови начини на мислене, последвани от изпитване на тяхното
мислене

Децата обикновено задават въпроси „защо“ когато са изправени пред
неочаквано събитие или предмет. В действителност тези въпроси „защо“
могат да бъдат продължителни и да прераснат в качествен диалог често с
възрастния, на който вярват. Вярата в показанията на възрастните е
опосредствана от контекста на разговора, в който се появяват показанията.

Децата са чувствителни към степента на съгласие, което се установява
между различните участващи в разговора и към надеждността на дадени
идеи.
Скорошни проучвания подкрепят значението на изследователски основани
подходи в детското учене и по-специално на научните методи. Децата
генерират теории, питайки въпроси, и после подходи за решаване на
проблеми, като те ги изпробват. Колкото по-сложна е задачата, толкова поважно е да се използват доказателства в подкрепа на тяхната теория.
Развитието на детско научно мислене е основано на беседата не само около
„откъде знаеш“, но също около „каква е подкрепата на твоите
твърденията“. Като първоначално се ангажират децата в подобни дискусии
те се научават да задават въпроси по подобен начин в бъдещето.
Следователно, задавайки подходящите типове въпроси чрез учебен
подход, основан на разпитване, е първостепенно за детското развитие на
научно мислене. Това изисква обучени учители, които могат да обяснят
понякога не само „какво“ или „как“, но също и „защо“.
Учене под ръководството на възрастните
Понякога ученето се ръководи от възрастните, въпреки че детското
участие винаги е жизнено важно. Възрастните започват като избират
простички игри. Постепенно децата стават пълноправни партньори и
накрая лидери в тези ранни игри. С по-възрастни деца възрастните играят
популярни игри с числа като „лото“ и тези игри също се превземат от
децата.

Най-новата

литература

върху

ръководена

от

възрастни

музикалност твърдо подкрепя идеята възрастните да са в основата на
изграждане на грамотността. Баланса между игра и инструкции свързани с
музикалността все още се дискутира, но няма съмнение че възрастните
трябва да водят играта със звуци в думите.

Много ограмотяващи дейности, като споделено четене например, са като
цяло водени от възрастни, които отбелязват участие на всяко дете, за да
поддържа техния интерес и разбиране. Дискусии за здравето и
безопасността също се водят от възрастните, когато е важно да се предаде
информация и дневен режим.
Представянето на музикалността на детето често започва като възрастните
посочват връзките между звуците и буквите в думите, които добре
познават, като например името. По-късно, когато децата си играят на
„ресторант“, възрастните са тези, които могат да предложат те да пишат
менютата, използвайки измислено писмо. Подкрепящия възрастен може да
похваля малките за тяхната импровизирана листа, или за по-големи деца да
им се предложи да се напишат цени до всяко ястие.

3.3 Подпомагане на детското развитие чрез създаване на богата и
подходяща среда и ресурси
Условия, екипировка и материали
Въпреки, че наличността на условия, специална екипировка и материали
без съмнение е важно за детското обучение, трябва да се направи разлика
между количество и качество на използваните материали. Децата учат с
един и същ резултат, използвайки ежедневни материали (например
кошница за съкровища за бебета). Напътстващото взаимодействие на
родители и учители е това, което подобрява ученето. Детското учене
печели повече от преживяване в среда , богата на устна реч и качествени
книги.
Използването на компютри е подходящо за среди, където децата се
нуждаят от директно активно взаимодействие, включващо внимателно
наблюдение и подкрепа на тяхната работа. Понеже технологичните

продукти – истински и наподобяващи представляват широк кръг от
информационни и комуникационни технологии – са част от ежедневното
детско изживяване, на децата трябва да се предлагат много възможности
да ги използват.
По подобен начин домът може да осигури еднакво подкрепяща среда за
учене на детето с много възможности за съществена и смислена работа.
Използването на ежедневни материали в детската среда осигурява мост
между наличното в дома и наличното в учебните помещения; децата
придобиват увеличаваща се грамотност и други умения, например, умения
за работа с числа като са изложени на еднакви условия в дома и училище.
Външна среда
Децата започват предучилищни занимания усвоили широк спектър от
общи и фини моторни умения. Учебната среда осигурява възможности за
физическо развитие, двигателно развитие, придобиване на двигателни
умения и развиване на двигателна увереност. Децата в предучилищната
възраст печелят от възможностите за физическа игра навън, което много
важно за тяхното двигателно развитие. Външната среда (независимо дали в
детски игрища или естествена среда) също предлага идеален контекст за
насърчаване на детето да изучава съзнателно и експериментира както и да
се движи и да бъде активно.
Инициативата горски училища, където горската среда е използвана за
„външна класна стая“ е начин да се предложат възможности на децата да
учат за природата като физически бъдат там. Горското училище набляга на
ученето извън традиционната класна стая и предлага уникална форма за
учене и развитие. По важно, тя позволява на децата да поемат рискове и да
„преценяват риска за себе си“.
Разпределяне на времето

Наличието на време е много важно за детското развитие. Резултатите от
изследвания, събрани в този очерк, върху различни области обръщат
изрично внимание на времето. Твърди се, че децата имат нужда от време за
да се ангажират напълно в дейности, зависещо от техния личен интерес, а
не според очакванията на възрастните колко дълго децата трябва да бъдат
ангажирани в дадена дейност. Когато се четат истории например, на децата
е необходимо време, за да оценят книгата отблизо и да реагират
подобаващо. Времето е необходимо и за да позволи на децата да направят
необходимите връзки между техния собствен свят и този от историите. В
детските опити да четат непознат текст също е необходимо да се
предостави време, за да позволи на децата да осмислят непознатия свят, но
не твърде дълго, за да не изгубят интерес и увереност спрямо задачата в
ръка.
Разбира се има противоречия относно разпределението на времето, което
децата използват чрез употребата на новите технологии, особено когато те
са много малки. Потенциалното въздействие върху физическото развитие,
социалната изолация, както и факта, че малките деца учат чрез физическо
и автономно изучаване на света, са фактори, които не могат да бъдат
игнорирани. По същия начин е важно да се приемат предимствата на
технологията и да се опита да се включи в ежедневието на децата.
Учебната среда може да извлече максимума от ползите за децата като
следва

препоръките

на

проекта

DATEС,

например

осигурявайки

използването на подходящи ресурси за развитие и позволявайки на децата
да поемат управлението на дейностите с компютърните технологии, но да
се използва подкрепа от възрастните, когато е необходимо.
3.4 Улесняване на детското развитие, чрез вземане предвид на
културата

Културен контекст

Значението на културния контекст бе добре документирано в текущия
преглед чрез множество области на детското развитие. Първите данни,
идващи от детското развитие на познанието неговото разбиране на
социалните реалности. Разбирането е „вплетено в куртурата“ и бебетата се
учат как да се държат, когато се намират в социална среда, заобиколени от
важни възрастни, братя и сестри, връстници. Чрез тези споделени
взаимодействия децата разбират тяхната собствена социална реалност.
Един от най-важните уроци чрез тези културни взаимодействия и
използването на споделен език е подходящата форма на емоционално
изразяване и поведение. Тези споделени езици предлагат обогатени теми за
разговор и разкази на социалните им преживявания чрез индивидуален
фамилен културен репертоар. Важно е за учебните заведения да
разпознават и подхранват тези културни репертоари.
Друг източник на данни за важността на културния контекст идва от
проучването на литературата за развитието на детската комуникация, реч и
грамотност. Докато възрастните подкрепят първоначалните етапи на това
развитие, децата подобряват тези усилия като общуват с връстници. Чрез
играта, която те изучават ползата от речта и характеристиките на буквите в
предучилищните години. Докато това се случва в учебните заведения, те
също се подхранват в културната среда в дома на всяко дете; там
родитилите предлагат ценни възможности за лингвистично развитие. В
допълнение културната среда помага развитието на музикалността от
ранна възраст и това се случва по различен начин в различните култури.
По отношение на математическото развитие на детето има културна
необходимост да се научат на принципите на броенето. Това е показано

чрез използването на решаване на проблеми в социален контекст
отколкото математически задачи. Социалния контекст на математическото
учене е допълнително подкрепено чрез предложената педагогика на
Гифорд, който счита че това знание се придобива чрез когнитивна,
физическа и емоционална рамка. Както и при грамотността и речевото
развитие,

семейството

играе

важна

роля

за

укрепването

на

математическото развитие чрез разнообразни домашни упражнения.
3.5

Улесняване

на

детското

развитие

чрез

подобряване

на

взаимоотношенията: майки, бащи и гледачи
Ролята на родителите в детското развитие
Дефорже и Абучаар (2003) дискутира твърдението за „доброто родитество
вкъщи“ като

осигуряваща сигурна и стабилна среда, интелектуална

стимулация, дискусия родител-дете. Три самостоятелни фактора са
подчертани: 1) нивата на включване са свързани със социалната класа,
бедността, здравето, както и с възприемането от родителите на ролята им и
признаване на ролята им от професионалистите 2) взаимоотношенията
родител – дете в процеса на участие на родителите е реципрочен – колкото
по-високи са детските постижения, толкова повече участие имат
родителите 3) „доброто родителство вкъщи“ има по-силен положителен
ефект върху детските постижения от другите фактори.
Проучванията показват, че вид родитеско участие...има главно влияние
върху училищните резултати дори и когато всички други сили (например
ефекта

от

слаби

постижения

или

социална

класа)

са

взети

предвид...ефектът е индиректен и въздействието му се изразява чрез
промотирането на отношение, стойности и вдъхновение, които
стимулират ученето.

Тези автори демонстрират силна и позитивна връзка между участието на
родителите и интереса на детето към ученето, и последващите детски
резултати

и

настроения.

В

допълнение,

Фейнщайн

(2002,

2004)

демонстрира, че родителското участие може да бъде особено важно в
нарушаването на цикъла на слабото детско представяне.
Партньорската програма Ранно Учене разглежда как партньорството
между родители и учители може да подобри детското учене. Оценяващия
доклад върху изследването (Евангелу и др. 2008) признава следните
принципи като особено важни
● Силни взаимоотношения с родители, роднини и други важни
възрастни
● Родителски интерес и участие в обучението с чисти и високи
очаквания
● Положителни ролеви модели (едновременно между родители и деца
и между учителите в ранните години и родители)
● Активно участие във фамилния, училищния и общностния живот
● Признателност, поощряване и усещане за оцененост

Някои от ключовите заключения от оценката на ELPP върху родитеството
са:
• Интервюираните родители показали специфични ползи от участието в
ELPP като: подкрепа чрез взаимодействие с други родители и членове на
ELPP отбора; социално ангажиране чрез възстановяване на емоционалното
здраве; практическа помощ в справянето с ежедневните дейности;
повишена готовност и симпатия спрямо детето; обмяна на знание, водещо
към нови умения, техники и креативни идеи

• ELPP показа, че е възможно да се достигнат и да се ангажират някои
уязвими фамилии в необлагоприятствани зони относно образователно
ориентирани инициативи.
• Твърдения, направени от родители, когато са били посетени за първи път
показали, че те са били в течение на ролята им в детското учене. Те
признават
Значението на тяхното участие, както и за осигуряването на стимулираща
среда. Услуги за родители са необходими следователно за да се подобрят
техните умения в родителското поведение

• родителите са имали много и различни нужди, простиращи се от слаби
родителски умения до ментални здравни проблеми и силна социална
изолация
Ефективно използване на ресурсите изисква внимателно ориентиране на
услуги към дискретните нужди на нуждаещите се семейства и ръководене
на реакцията на различни агенции (Евангелу и др. 2008)
● Въпреки, че ELPP е била насочена към семейства с деца в риск от
закъсняло обучение, наблюдаваните данни показали, че повечето от
ELPP родители са имали задоволителни и добри родителски умения.
Повечето показали емоционална топлота и подкрепа към обучението
на децата, но повече от една пета не са се ангажирали с дейностите
на децата си, които са били интелектуално затрудняващи.
Предизвикателствата към бъдеща работа са отговор на много
родителски нужди: включване на интелектуални предизвикателства
към децата, подобрени фамилни взаимоотношения и по-добро
участие в подобни услуги.

Конкурентния на ELPP проекта Родители, Ранни Години и Обучение (
PEAL) беше извършен от DfES 2005-07 със задачата да събере и проучи
съществуващото знание и най-добри практики в работата с родители и да
ги включи в ученето на малките деца. PEAL беше проектиран като учебна
програма, която да максимизира родителското участие чрез множество
модели, теоретични бази, стратегии и техники. PEAL набляга върху
нуждата от взаимоотношения и подчертава следните принципи:
● Учителите трябва да признават, оценяват и подкрепят ролята на
родителите в ученето на децата им
● Необходимо е да бъде дадено време за да се позволи на учителите да
развият силни взаимоотношения с родителите и децата им, така че те
да познават по-добре семействата и широката общност
● Родителството е сложно и семействата трябва да се справят с много
и различен стрес. Учителите трябва да осигурят създаването на
възможности за всички родители да се включват и да осъзнаят, че
ако родителите не отговорят на покани това не означава, че те не са
заинтересовани в обучението на тяхното дете
● Учителите трябва да показват интерес и уважение към семейната
култура и език. Трябва да бъдат избягвани стереотипи и заключения.
● За да

работят ефективно с родителите учителите трябва да се

обърнат към практиката си и да отделят време за истинска оценка,
отворено признание към възможни случаи на дискриминация,
включвайки родителите в този процес
● Родители и учители трябва да споделят знание за детето редовно, за
да промотират учене и развитие. (Уиилър и Конър, 2006, стр. 11)
Значението на HLE за цялостното развитие на децата

Ангажирайки родителите в обучението на техните деца може да доведе до
по-богата домашна атмосфера на учене, което има позитивен и
продължителен ефект върху детските постижения. Мелхуиш и др. (2008) и
Самънс и др. (2007) определя и измерва „домашната учебна атмосфера“ в
изследването ЕРРЕ чрез седем въпроса, подходящи за мащабно проучване.
Ключов извод от ЕРРЕ изследването е че стимулирането на домашна
учебна атмосфера на възраст 3-4 години е свързана с дългосрочни ползи за
детското развитие. Влиянието на тази атмосфера върху детското развитие е
подобно по сила на учебното ниво на майката. За всички деца качеството
на домашната среда на учене е по-важно за интелектуалното и социалното
развитие отколкото работата на родителите, образованието или дохода.
Какво правят родителите е по-важно отколкото какви са те.
Въпреки това, както Мелхуиш и др. (2008) заявяват отговорността не
трябва да бъде поставена само върху родителите. Предлагането на
предучилищна подготовка с високо качество от 3 годишна възраст е
вероятно

да

произведе

по-нататъшни

ползи,

особено

когато

предучилищния център работи тясно с родителите. Проучвания на
успешни предучилищни центрове, направено от Сирай-Блачфорд (2003)
показват, че тези, които организират дейности за деца и възрастни да
работят заедно вероятно са най-успешни за малките деца, и това
предизвиква въвеждане на стратегии, които да помогнат на децата в
неравностойно положение да започнат училище с по-академични умения и
да поддържат техните постижения в обучението.
Другаде в изследването, важността на взаимоотношенията и родителсктата
намеса в детското учене е подчертана. Тази точка е разгледана от Уилър,
Конър и Гуудуин (2009), които отбелязват мощния ефект на дома и
семействата

за

детското

социално

и

интелектуално

развитие;

и

следователно

твърди,

че

не

е

изненадващо,

че

най-ефективните

предучилищни и училищни практики работят тясно с родителите (стр. 15).
Текущия преглед подчертава още веднъж значението на HLE чрез
подкрепяне на твърдението, че развитието на детския език и грамотност,
както и развитието на математическия език се подобряват от родителското
участие.
Участието разбира се идва като резултат на съзнанието на майките и
бащите на ролята, която те играят за детското развитие. Когато такова
съзнание е очевидно, родителите представят и споделят в семейна среда
богати и разнообразни преживявания, свързани с книги и други писмени
материали, което осигурява възможности за съществена и значителна
работа. Един от най-успешните начини за такова развитие е където играта
е включена в отношенията родител-дете; като такива взаимодействия са
по-смислени за децата когато те произтичат от ежедневието им. Много
училища посрещат родителите за да подобрят тези дейности.

Проявления за подкрепа и развитие на горните процеси
Някои проявления за по-нататъшна подкрепа и развитие на процесите,
които подобряват детското обучение са били подчертавани в различните
области на текущото изследване и са обобщени тук:
1. Класифициран работен персонал чрез професионално обучение
● Значението

на

ефективно

развитие

на

учебен

персонал

за

разпознаване и реагиране на ситуации, където шестте области на
развитието (включително използването на компютърни технологии)
може да бъде подобрено „на място“
● Използване на формираща оценка и ролята на обучаващите в
ръководството на играта и разговорите в ранните години.

2. Споделяне на съществено мислене
● Подобряване на мисленето на детето чрез споделяне на съществено
мислене; например питане защо нещо не работи вместо изказване на
вяло съчуствие с липса на успех
● Да се знае кога за да се разшири детското мислене са необходими
продължителни и неформални оценки; например чрез използване на
цветни бележки, за да се правят бележки
3. Качество на заобикалащата среда в предучилищните центрове
● Намиране на баланса между ръководеното обучение и свободната
игра изисква професионална компетентност и увереност
● Работата в партньорство в различните дисциплини с ключови
възрастни в детския живот
4. Нужда от повече изследвания върху детското развитие в
предучилищната среда
● има нужда от изследване на възможностите в предучилищната среда,
например в сферите на измерване и музикалността.
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