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Резюме. В представеното изследване се разкриват особеностите на нагласите и подхода на учителите към играта, която се включва като неотменима част от предучилищното образование.
Участници в изследването са 1405 учители от 300 градини, избрани по случаен признак от всички
области на страната. Установени са статистически значими различия в ранжирането на образователните резултати, постигнати с прилагането на играта между учителите с различен професионален опит. Учителите с над 20-годишен стаж поставят акцент върху развитието и обогатяването на познанието за света на децата, за разлика от учителите със стаж до 5 години, които
акцентират върху социалните умения на децата, и познавателните функции, които развиват.
Ключови думи: игра; подход и нагласи на учителите към организиране на играта; предучилищно
образование.

Ролята на играта като фактор за цялостното
психическо развитие на детето е намерила
обширно място и обосновка както в класическите, така и в съвременните теории за
детското развитие. Независимо от различията в научната им ориентация, голяма
част от учените и педагогическите специалисти се обединяват около тезата, че в рамките на предучилищната възраст ученето е
възможно и успешно посредством играта
на децата. В организационния контекст, в
рамките на който се осъществява предучилищното образование, се очертават въпроси, около които се изразяват различни позиции. Те се отнасят главно до съотноше-
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нието на обучителния и игровия елемент в
предучилищното образование, до баланса
на свободната, избрана от децата, или инициираната от педагога игра, подчинена на
определени дидактически цели. В т. нар.
скандинавски модел се подкрепя свободната игра на децата, в която възрастният се
намесва рядко, като акцентът е върху това
да се стимулира самостоятелността им,
възможността да правят избори, да поемат
отговорност, да поставят цели, да насочват
към тях действията си и да ги постигат последователно (Stakes, 2004). Този модел се
основава на критериите, които според Хюджис определят същността на играта – да
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