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The objectives of Bulgarian dance training are subordinate and correspond to the
correspondence of the general objectives of the Bulgarian educational system. The main
requirement for the teaching profession "Dancer" specialty "Bulgarian Dances" is to prepare
Dance literate individuals who perform alone dance and dance activities to achieve high
artistic success and readiness for initiative and entrepreneurship; widely educated and
educated in the sphere of Bulgarian folklore dancing.
Въведение
Целите на обучението по български танци са подчинени и отговарят на
съответствията на общите цели на българската образователна система. Главното
изискване към обучението по професия „Танцьор“ специалност „Български танци“ е да
подготви танцово грамотни личности, които да изпълняват самостоятелно танци и
танцови дейности за постигане на високи творчески успехи и с готовност за
инициативност и предприемчивост; широко възпитани и образовани в сферата на
българския танцов фолклор.
Изложение
Според ДОИ за придобиване на квалификация по професията „Танцьор"
целите на танцовото обучение се подреждат в три категории, стъпаловидно подредени
и в много тясна взаимна връзка една с друга общи цели, специфични цели и конкретни
цели.
Първата категория цели на обучение са така наречени общи цели. Всички
училища по изкуствата в България си поставят едни и същи общи цели за обучение
това е изяснено в Справочник на училищата за изкуства и култура за учебната 2017 2018 г: “Училищата по изкуствата и по културата имат свое значимо място в
образователната система на България. Тяхната специфика им отрежда статут на
културни институти, чието основно предназначение е да осигуряват професионална
подготовка и обучение в областта на изкуствата и културата.“ 1. Освен общите цели
много от училищата ги допълват в стратегиите си за развитие:
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В Националното училище по танцово изкуство (НУТИ) си поставят като основна
цел на обучението
„изграждането на висококвалифицирани изпълнители в
професионалната област на танцовите изкуства.“2
В стратегията за развитие на Национално училище за фолклорни изкуства
„Филип Кутев“ гр. Котел 2016-2020 акцент се поставя в съхранение на фолклорните
изкуства „Нашата цел е да подготвим българските граждани да продължат уникалната
народнопесенна традиция, да съхранят най-важните специфики на фолклора“3
Според стратегията за развитие 2016- 2020 на Национално училище по
изкуствата „Панайот Пипков“ - гр. Плевен „Поддържане на високо качество и
ефективност на цялостния образователен процес в съответствие с изискванията на
ЗПУО и „Европа 2020“, както и на всички поднормативни актове, за да отговорим на
предизвикателствата на времето, в което живее (…) да изградим личности, възпитани в
дух на родолюбие и патриотизъм, с модерно виждане за света и с висока степен на
конкурентоспособност, така че да превърнем България в просперираща европейска
държава.“4
В нашата образователна система общата цел на обучението по професия
„Танцьор“ специалност „Български танци“ е да изгради основите на танцова
грамотност и компетентност на учениците като съществен елемент на тяхната култура
чрез:
•

•
•
•

характеристиките на основни епохи и стилове в музикалното, танцовото,
изобразителното изкуство притежава общи музикални, актьорски и
танцови знания;
знания за подготовка по актьорско майсторство и драматургия;
основни знания за сцена, сценично осветление, реквизит, костюм, грим;
работа в екип за изграждането на обща визия за спектакъла.

Общите цели на всеки вид обучение или образование се описват в държавните
документи за този вид обучение или образование. Така и общата цел на обучението по
български танци е описана в Държавното образователно изискване (ДОИ) за
придобиването на квалификация по професията „Танцьор" от област на образование
„Изкуства" и професионално направление „Музикални и сценични изкуства" съгласно
Списъка на професиите за професионално образование и обучение и Закона за
професионалното образование и обучение.
Всяка една цел може да бъде операционализирана. Понятието
операционализиране е процесът на определяне на понятия или дейности, уточняващи
основната концепция, условно наречени операции.
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Операционализирането на общата цел на обучение по професия „Танцьор“ се
налага, за да се определят значимите, специфични и се подчертаят основните дейности
и подходи за постигането ѝ. Тези дейности се определят от новите специфични под
цели и се явяват своеобразни стъпала за постигане на необходимите знания и умения за
успешна професионална реализация.
Като краен резултат учениците трябва да: Притежават необходимите знания и
умения за успешна професионална реализация; Демонстрират разбиране на
теоретичните аспекти и тяхната връзка с практическите умения в областта на
професионалната танцова практика; Имат яснота за силните си и слаби страни в
областите с които се занимават – солово изпълнение, танц в група, методически анализ.
Втората категория са специфични цели на различните съставни части на
образованието и възпитанието(учебните програми по специални предмети).
Специфични цели на обучение по професия „Танцьор“, специалност „Български
танци“, се разглеждат в учебните програми утвърдени от министъра на културата по
отделно за всеки учебен предмет.
Третата категория са така наречените конкретни цели на текущата учебно възпитателна работа. Конкретните цели на обучението по български танци се
реализират в учебно-възпитателната работа чрез отделните методични единици, по
всяка обобщена тема от учебното съдържание.
Според функциите на учебния процес на обучението по професия „Танцьор“,
специалност „Български танци“ целите се разделят на образователни, възпитателни и
развиващи. Тези три цели са в тясна взаимовръзка и пряко свързани със съответни
таксономии от когнитивна област, афективна област и психомоторна област.
Заключение
Успешното разрешаване на проблема за адекватното описание на на обучението
по български танци и намирането на обективни показатели, по които може да се съди
със сигурност доколко те са постигнати, е важно условие за ефективно управление на
процеса на обучение. За да могат да служат като конкретно ръководство за действие,
целите на обучението трябва да бъдат изразени не само в обща форма , а и във вид на
конкретни изисквания към равнището и характера на знанията, уменията, придобитите
компетентности , видовете психическа дейност и общото развитие на учениците.
Най - съществените направления, в които проличава полезността на
класификацията на целите на обучението по български танци са: тя е важно средство за
разностранно планиране на дейностите в процеса на обучението по български танци в
училищата по изкуства; йерархизира целите и задачите на обучението; обосновава
последователността на целите и задачите; обособява познавателните структури в
обучението; допринася за обособяването на модела на акта на обучението; подпомага
ученето на ученика; осигурява подходящо обучение; подпомага конструирането на

въпросите; подпомага диагностицирането
индивидуализирането на обучението.
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