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ДВИГАТЕЛНАТА ГОТОВНОСТ – ДЕТЕРМИНАНТ НА ГОТОВНОСТТА ЗА
УЧИЛИЩЕ
Чавдар Георгиев Сотиров

DRIVING STANDBY – DETERMINANTS THE SCHOOL READINESS
Chavdar G.Sotirov
ABSTRACT: The article reflect our scientific searches for specifics motor readiness of the child for school.
Such is the goal of this study - to differentiate the originality of physical readiness and determine the nature and
features such as "system".
KEYWORDS: preparedness and readiness of children for school system "engine ready" physical readiness,
preschool,

Темата за подготовката и готовността на децата за училище е една от широко
обсъжданите в съвременните проекции за реформите в българското образование. Актуалността
й се предопределя от значението на предучилищната възраст, като ,,самоценен период на
развитие“ на детето и от интензивното развитие на децата в тази възраст, и значимото място на
предучилищните заведения в образователната система. Това от своя страна изисква
задълбочено решаване на предизвикателствата в този възрастов период. Именно в този аспект
се очертава необходимостта от разглеждане в единство на всички сфери на детската личност
като интелектуална, мотивационна, физическа, двигателна, емоционално-волева и социалнонравственна, които според Й. Факирска [11] са основните страни на подготовката на децата за
училище.
Качествената характеристика на подготовка на детето за училище, според Е. Петрова
[10], се оценяват чрез „обобщено понятие за готовност за училище“. В този смисъл можем да
изразим мнение, че готовност на детето за училище (училищната готовност – зрялост) на детето
е резултативният аспект на процеса на подготовката му за училище в детската градина. Тя е
комплект от психо-физически, физиологически, познавателни и социални фактори и
предпоставки, които правят възможно обучението на детето в първи клас. В тази твърде
обширна ниша се поместват и част от нашите научни търсения за спецификата на двигателната
готовност на детето за училище. От това произтича целта на нашето проучване – да
осветлим своеобразието на двигателната готовност и да диференцираме характерните и
особености като „система“.
Има различни виждания на много чужди и наши педагози и психолози относно
компонентите на готовността за обучение в училище. По-известни теории за готовността
(училищната зрялост) са моделите на Л. Венгер – руската школа, Х. Хетцер и А. Керн –
австрийския модел и В. Кооб - германския модел.
В свое монографично изследване П. Калчев[9], привежда постановките на проблема за
готовността на П. Гилепси-Силвер и С. Скарпати (1992). В техните концепции готовността се
класифицира в седем области: 1. Когнитивни предпоставки и понятия; 2. Развитие на грубата и
фината моторика; 3. Език; 4.Учебни умения; 5. Общи познания; 6. Социална компетентност; 7.
Умения за организацията на вниманието, мисленето и поведението.
В доклада на Националния съвет за образователни стратегии в САЩ са обособени пет
основни области свързани с поведението на детето в училище (Kagan, Moore, 1995; Panter,
Braken, 2000 г.).Това са физическо благополучие, социално развитие, подход към ученето,
развитие на речта, когнитивно развитие и общи познания[8].
В българската психологическа и педагогическа литература доминират трикомпонентните
модели за готовността за училище. И. Димитров и С. Йорданова[6,7]разграничават социалнонравствена готовност, афективно-волева готовност и умствена готовност.
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