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Част 1. Цели на доклада 

 
Понякога "играта" се противопоставя на "работата" и се характеризира като вид 

дейност, която по същество е маловажна, тривиална и няма сериозна цел. По този 

начин тя се възприема като нещо, което децата правят, защото са незрели, и като 

нещо, от което ще се откъснат, когато станат възрастни. Въпреки това, както се вижда 

от настоящия доклад, това мнение е погрешно. Играта, в цялото си богато 

разнообразие, е едно от най-висшите постижения на човешкия вид, наред с езика, 

културата и технологиите. Всъщност без игра нито едно от тези постижения не би било 

възможно. Важността на играта се признава все повече от изследователите и в 

рамките на политиките, както за възрастните, така и за децата, тъй като се натрупват 

доказателства за връзката ѝ с интелектуалните постижения и емоционалното 

благополучие. 

 

Настоящият доклад обаче се фокусира върху важността на детските игри. Сега е 

особено важно това да бъде признато, тъй като съвременните европейски общества 

са изправени пред все повече предизвикателства, включително икономически, 

социални и екологични. В същото време са застрашени възможностите и подкрепата 

за детските игри, които са от решаващо значение за развитието на способностите на 

децата като бъдещи граждани, способни да се справят с тези предизвикателства. Това 

се дължи на нарастващата урбанизация, на нарастващия стрес в семейния живот и на 

промените в образователните системи. 

 
През последните десетилетия изследователската общност, правителствата и 

политиците в Европа и по света все повече признават значението на 

висококачественото образование в ранна детска възраст в областта на 

образованието. Същността на понятието "високо качество" в този контекст обаче е 

оспорвана. Макар че в някои европейски страни акцентът продължава да бъде върху 

осигуряването на богат и стимулиращ опит на малките деца в рамките на грижовен 

социален контекст, в много страни в Европа и по света все повече се възприема 

подходът "по-рано е по-добре", като се набляга на запознаването на малките деца с 
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официалните умения за четене, писане и смятане на възможно най-ранен етап. Това 

е в ущърб на осигуряването и подпомагането на богати възможности за игра. Все 

повече се признава от изследователските и политическите среди, че жизненоважен 

елемент в подкрепата на здравословното интелектуално, емоционално и социално 

развитие на малките деца е осигуряването на възможности и подкрепа за игра. 

Целите и функциите на играта в развитието на децата са изследвани повече от век от 

мислители и учени от различни области. Част 3 на настоящия доклад съдържа преглед 

на редица изследвания, свързани с детската игра (антропологични, социологически, 

исторически, психологически, образователни), които установяват важността на играта 

за ученето и развитието (и последиците от липсата на възможности за игра). Тази част 

от доклада завършва с раздел, в който се обобщават изследванията, възгледите и 

препоръките за политики, свързани с детската игра, на водещи европейски 

изследователи на играта. 

 

Успоредно с нарастващия брой изследователски данни и отчасти в резултат на тях, 

напоследък се наблюдава значително нарастване на признаването на значението на 

детската игра в политическата сфера. Това е отчетено в част 4 на доклада, в която е 

направен преглед на правителствените, професионалните и благотворителните 

организации в Европа, които се занимават с осигуряването и подобряването на 

възможностите за игра на децата. Този раздел включва проучване на мненията на 

тези водещи заинтересовани страни относно значението на играта за обучението и 

развитието на децата и техните препоръки за политиките. 

 
Международни организации като Организацията на обединените нации и 

Европейския съюз започнаха да разглеждат и разработват политики, свързани с 

правото на децата да играят, с образователните и обществените ползи от 

осигуряването на игри, както и с последиците от това за съоръженията за отдих и 

образователните програми. Документирано е и признаването на необходимостта от 

по-нататъшни изследвания в тази област. Ето защо в част 5 на доклада се прави 

преглед на тези промени в политиките, включително на съществуващата европейска 

политика, и се отправят допълнителни препоръки за политиката за осигуряване на 

игри в образователен и необразователен контекст, както и за полезни 
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изследователски инициативи. 
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Част 2. Резюме 

 
2.1 Археологическите, историческите, антропологическите и социологическите 

изследвания на детските игри показват, че те са повсеместно разпространени в 

човешките общества и че във всички култури възрастните подпомагат детските игри 

чрез производството на съоръжения за игра и играчки. В различните култури обаче се 

набляга повече или по-малко на различни видове игра, което се основава на 

отношението към детството и към играта, повлияно от социалните и икономическите 

обстоятелства. 

 
2.2 В много отношения правото и възможностите за игра на децата са ограничени 

в съвременните урбанизирани общества в Европа. Изглежда, че това е следствие от 

екологичните "стресови фактори" на съвременния живот, развитието на общество, 

което избягва риска, отделянето от природата и напрежението в образователната 

сфера, където се набляга на принципа "по-рано е по-добре". 

 
2.3 Еволюционните и психологическите доказателства сочат, че играта има 

решаващ принос за успеха на хората като високо адаптивен вид. Играта е силно 

свързана с когнитивното развитие и емоционалното благополучие. Механизмите, 

които стоят в основата на тези взаимоотношения, изглежда включват ролята на играта 

в развитието на езиковите и други репрезентативни способности, както и нейната 

подкрепа за развитието на метакогнитивните и саморегулиращите способности. 

 

2.4 Психологическите изследвания са установили, че съществуват пет основни 

вида човешки игри, които обикновено се наричат физически игри, игри с предмети, 

символични игри, игри „наужким“ или социално-драматични игри и игри с правила. 

Всяка от тях подпомага редица познавателни и емоционални процеси, а добрият 

баланс на игровия опит се счита за здравословна игрова диета за децата. Някои 

видове игри са по-добре проучени от други и все още има много какво да се разбере 

за основните психологически процеси, свързани с тях. 

 



7  

2.5 Децата се различават по степента, в която обичат да играят и предоставените 

им възможности да играят. Играещите деца са емоционално силно привързани към 

значими възрастни. Бедността и животът в градски условия, които водят до 

стресирано родителство и липса на достъп до естествена среда и среда на открито, 

могат да доведат до относително лишаване от възможност за игра. В същото време 

децата, отглеждани в сравнително заможни домакинства, може да са прекалено 

ангажирани и надзиравани в резултат на възприемането на градската среда като 

опасна за децата и на нарастващата култура на избягване на риска. Децата, които са 

лишени от игри, страдат от аномалии в неврологичното развитие, но въпреки това 

предоставянето на възможности за игри може поне частично да подобри ситуацията. 

 
2.6 Водещи изследователи на игрите от осем европейски страни бяха 

консултирани за тяхната работа и за възгледите им относно важните аспекти на игрите 

за ученето и развитието. Макар че акцентите се различаваха, бе постигнат общ 

консенсус, че играта е трудна за дефиниране, че тя не е единственият контекст за 

обучението на децата, но има уникален и полезен принос, че предлагането на игри в 

Европа е застрашено и че има опасности, но също и ползи от екранните игри. Ролята 

на възрастните в подкрепа на детската игра е сложна, често зле изпълнена и 

контрапродуктивна, и бяха изразени различни мнения. Това е област, която би имала 

полза от по-нататъшни изследвания. 

 

2.7 Бяха проведени и консултации с организации, подкрепящи и защитаващи 

детските игри в цяла Европа, като дванадесет представителни организации 

отговориха на анкета за тяхната работа, за техните възгледи относно естеството и 

важността на детските игри, както и за обхвата и качеството на настоящото 

предлагане. Може би не е изненадващо, че се наблюдава широка подкрепа за 

значимостта на игрите и множество доказателства за това, че не се предоставят добре. 

Същевременно бяха представени многобройни примери за инициативи, които 

значително увеличават възможностите за висококачествени игри в различни части на 

Европа. 

 

2.8 В доклада се отчита работата на Европейската комисия и на Съвета по 
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разработването на политики в подкрепа на осигуряването на условия за детски игри. 

Така например на 12 май 2011 г. Европейският парламент прие резолюция относно 

ранното обучение в Европейския съюз, в която се отбелязва, че ранните години на 

детството са от решаващо значение за развитието на децата и се подчертава, че 

"освен на образование, всички деца имат право на почивка, свободно време и игра". 

2.9 В него се отправят четири препоръки за по-подробни политики, които 

Европейският съюз би могъл да разработи с предимство и които се подкрепят от 

данните от изследванията и експертните мнения на изследователите и 

организациите, участващи в игрите, с които са проведени консултации. Те са 

следните: 

 
 Насърчаване на информираността и промяна на нагласите по отношение на 

детските игри 

 Насърчаване на по-доброто осигуряване на време и пространство за игра на 
децата 

 Мерки за подкрепа, които дават възможност на децата да изпитат риск и да 

развият устойчивост чрез игра 

 Създаване на агенции за финансиране, които насърчават игрите и научните 
изследвания в областта на игрите 

 

 
Автори и сътрудници 

Този доклад е проучен и написан от д-р Дейвид Уайтбрад, старши преподавател по 

психология и образование в Университета в Кеймбридж, Обединеното кралство, 

заедно с двама от неговите докторанти - Мартина Кувалджа и Мохини Верма, както и 

от постдокторантката Марисол Базилио. Всеки от тях провежда изследвания на 

аспектите на играта и ученето на малките деца. Д-р Уайтбред е експерт по 

когнитивното развитие на малките деца и по образованието в ранна детска възраст. 

Публикувал е многобройни статии, свързани с обучението и развитието на децата, 

както и с ролята на играта в тези процеси. Най-новата му публикация е " Психология 

на развитието и образованието в ранна детска възраст " (Sage, 2012). 

 

Авторите биха искали да благодарят на европейските изследователи на игрите и на 
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организациите, занимаващи се с игри, които предоставиха информация и становища, 

на базата на които беше изготвен този доклад. Първите са включени в списъка на стp. 

31, а последният - на стр. 36-7. 
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Част 3. Преглед на изследванията 

 
В тази част на доклада е представен литературен преглед на изследванията, свързани 

с феномена на играта. В рамките на широк кръг от научни дисциплини са проведени 

обширни изследвания относно естеството и целите на играта. Ролята на играта във 

връзка с нейния контекст в човешките общества е разгледана в рамките на 

археологически, исторически, антропологически и социологически изследвания и 

тази работа е разгледана в първия раздел (раздел 3.1.) на настоящия преглед по-долу. 

След това в раздел 3.2 се разглеждат изследванията, които се опитват да разберат 

психологическите процеси, чрез които играта оказва пряко въздействие върху 

индивидуалното учене и развитие. В следващите три раздела (раздели 3.3-3.5) са 

представени изследванията, свързани с установените вече пет общи типа игри, 

факторите на средата, които подпомагат или възпрепятстват игрите, и последиците от 

лишаването от игри. 

 
Като част от процеса на изготвяне на този преглед бяха проведени специални 

консултации с редица водещи изследователи на игрите от цяла Европа и различни 

дисциплини. От тях беше поискано да представят кратък доклад, в който да посочат 

естеството на своя изследователски принос, както и мнението си за значимите 

фактори, влияещи върху приноса на играта за обучението и развитието на децата, 

последиците от липсата на такава възможност и своите препоръки за политиката. 

Предоставената от тях информация и мнения са обобщени в последния раздел на 

настоящия преглед (раздел 3.6). 

 

 
3.1 Археологически, исторически, антропологически и социологически 

изследвания 

 

Проучването на играта във времето и в различните култури показва две характерни 

черти на играта в човешките общества. На първо място, ясно е, че играта е 

повсеместно разпространена сред хората, както като деца, така и като възрастни, и 
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че детската игра е постоянно подкрепяна от възрастните във всички общества и 

култури, най-ясно изразено в производството на съоръжения за игра и играчки. 

Второ, става ясно, че играта е многостранно явление с различни видове, които се 

срещат във всички общества, но че съществуват различия в разпространението и 

формите, които различните видове игра приемат в различните общества. Тези 

различия изглежда се дължат на различни нагласи относно естеството на детството 

и важността на играта. 

Археологическите и междукултурните данни сочат, че игрите са разпространени още 

от праисторически времена, което се потвърждава от съществуването на зарове, 

игрални пръчки, игрални дъски и различни форми на материали за игра с топка, 

изработени от камъни, пръчки и кости от палеолита (Fox, 1977; Schaefer and Reid, 

2001). При разкопки в древен Китай, Перу, Месопотамия и Египет са открити 

миниатюрни модели, изработени от керамика и метал, които най-вероятно са били 

използвани като детски играчки, както и рисунки, изобразяващи играещи хора и 

предмети за игра, като зарове, кукли и дрънкалки (Frost, 2010). 

 
В исторически план проучванията на естеството на детството в европейските култури 

разкриват забележително последователна картина (Ariès, 1996, Cunningham, 2005). 

Така в класическите общества на Древна Гърция и Рим детската игра е била ясно 

оценена и в нея могат да се открият зародишите на много съвременни възгледи за 

играта. Платон (427-347 г. пр.н.е.) например препоръчва използването на свободната 

игра, гимнастиката, музиката и различни други форми на занимания в свободното 

време като средство за развиване на умения за живота на възрастните, както и за 

подпомагане на здравето и физическото развитие. Аристотел (384-322 г. пр.н.е.) също 

подчертава значението на играта и физическите дейности за цялостното развитие на 

детето. Римски мислители като Квинтилиан (35-97 г. сл. Хр.) препоръчват 

използването на играта като най-ранната форма на обучение. Историците 

(Wiedemann, 1989; Golden, 1993), опитвайки се да реконструират живота на децата в 

тези древни общества, откриват, че играта е характерна черта на детството, като 

децата се радват на голяма самостоятелност в сферата на играта. 

 
Подобна картина се очертава в изследванията на детството в средновековна Европа 
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и в периода на Реформацията и Ренесанса (Hanawalt, 1995; Orme, 2001). Идеи като 

образование, съобразено с развитието, педагогика, основана на играта, учене чрез 

непосредствен опит, значението на активната игра за здравословното развитие и 

участието на възрастните в игрите на децата могат да се видят ясно формулирани от 

мислителите и педагозите от това време, включително Мартин Лутер, Джон Амос 

Коменски и Джон Лок. В модерната епоха привърженици на образованието в ранна 

детска възраст като Русо, Песталоци и Фрьобел защитават подобни идеи и в някои 

случаи ги прилагат в собствените си образователни центрове (напр: Институтът за 

деца на Песталоци в Швейцария, създаден през 1805 г., и първата "детска градина", 

основана от Фрьобел в Германия през 1837 г.). Фрьобел е и първият, който използва 

термина "детска площадка", за да опише средата за игра, създадена от възрастни за 

деца. 

 
 

През ХХ век енциклопедичните изследвания на британския детски фолклор, език, 

детски стихчета и игри на известните фолклористи Иона и Питър Опи (Opie and Opie, 

1952; 1959) показват, че децата пеят, играят и разговарят помежду си по същия начин, 

както техните предшественици преди повече от век, и то в целия англоговорящ свят. 

Освен това по-новите прегледи на тези колекции документират продължаването на 

тези традиции и до днес, при това на различни континенти (Warner, 2001). 

 
Антрополозите изучават детската игра в най-различни култури, а в съвременния свят, 

с нарастването на имиграцията, все повече и в субкултурите на обществата. 

Изследваните култури включват древни и технологично примитивни култури, като 

културата на маите в Мексико (Gaskins, 2000), култури в развиващия се свят, като 

Малайзия (Choo, Xu и Haron, 2011) и Пуерто Рико (Trawick-Smith, 2010), и модерни, 

урбанизирани, технологично напреднали култури, като Италия (Bornstein, Venuti и 

Hahn, 2002). Няколко проучвания сравняват играта в различни култури или субкултури 

във връзка с културните нагласи и практики. Cote и Bornstein (2009 г.) например 

съобщават за редица проучвания, сравняващи игрите и отношението към тях сред 

майки и малки деца в субкултурите на японски, южноамерикански и европейски 

имигранти в САЩ. 



13  

 
В тези проучвания се очертават няколко ясни и последователни модела. Всичките пет 

вида игри, в които участват човешките деца (физическа игра, игра с предмети, 

символична игра, игра „наужким“/социодраматична игра и игри с правила), се срещат 

в различни проявления, в зависимост от наличните технологии, във всички култури. 

Въпреки това в различните култури и субкултури има различия в отношението към 

детската игра, които произтичат от културните ценности за детството, пола и 

отношенията ни с природния свят, често свързани с икономическите условия, 

религиозните вярвания, социалните структури и т.н. Културните нагласи, предавани 

на децата предимно чрез поведението на техните родители, влияят върху това 

доколко играта се насърчава и подкрепя, до каква възраст хората се считат за деца, от 

които се очаква да играят, и доколко възрастните играят с децата. 

Отношението към пола в различните култури също оказва влияние върху играта на 

децата. В културите, в които има строго разделение между ролите на възрастните 

мъже и жени, момчетата и момичетата се подготвят за тези роли чрез предоставените 

им играчки и игри, като игрите на момчетата често са по-състезателни, физически и 

опасни, а игрите на момичетата са по-фокусирани върху бъдещата им домашна роля, 

включваща игра с предмети от бита, като тенджери и тигани, сервизи за чай и кукли. 

Исторически погледнато, децата във всички култури са играли интензивно в 

естествената си среда. В съвременните урбанизирани общества обаче природната 

среда често се смята за отдалечена и опасна за децата, така че специално 

проектираните детски площадки и паркове се смятат за по-подходящи места за игра. 

 
Gaskins, Haight и Lancy (2007 г.) определят три общи културни схващания или възгледи 

за играта, които изглежда оказват значително влияние върху начина на игра на децата 

и степента на участие на техните родители, както следва: 

 "Културно ограничена игра " - в някои прединдустриални общества играта е 

толерирана, но се разглежда като ограничена ценност, а някои видове игра са 

културно възпрепятствани. Например в изследването на Гаскинс (2000 г.), 

посветено на народа на маите в Юкатан, се установява, че преструвките, 

включващи всякакъв вид измислица или фантазия, се смятат за лъжа. 
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 "Културно приемлива игра" - в прединдустриалните общества родителите 

очакват децата да играят и смятат играта за полезна, за да могат децата да се 

занимават сами и да не им пречат, докато пораснат достатъчно големи, за да 

бъдат полезни, но не насърчават играта и не участват в нея като цяло. В 

резултат на това децата играят повече с други деца, без надзора на възрастни, 

в пространства, които не са специално пригодени за игра, и с естествено 

налични предмети, а не с произведени играчки. 

 
 "Културно култивирана игра" европейските и американски семейства от 

средната класа са склонни да възприемат играта като работа на детето; играта 

се насърчава, а възрастните смятат, че е важно да играят с децата си. Децата 

често прекарват времето си и с професионални възпитатели, които считат за 

важна част от своята роля да играят с децата, за да насърчават ученето. Стилът 

и съдържанието на това участие обаче варират; проучване на майки в Тайван 

установи, че те направляват играта много повече от европейските и 

американските родители и се фокусират върху социално приемливото 

поведение, вместо да насърчават независимостта на детето. 

 
Когато разгледаме съвременната ситуация в Европа през 21  век, става ясно, че като 

цяло преобладава последният общ възглед за "културно култивирана игра". 

Същевременно обаче е ясно, че дори в рамките на Европа съществуват различия и че 

има напрежение между възгледите на много родители и възможностите, които те 

могат да предоставят на децата си. Възникват два конкретни проблема, свързани с 

отношението към безопасността и риска за децата и с времето, което родителите 

могат да отделят за игра с децата си. 

 
Например в силно урбанизираната Великобритания културата понастоящем е доста 

склонна да избягва риска, поради което децата са под строг надзор и играят на 

закрито, в градините си и в специално проектирани пространства за игра с безопасни 

повърхности. В по-селските и по-рядко населени скандинавски страни обаче децата 

са много по-окуражавани да играят на открито и в естествена среда и са много по-
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слабо контролирани. В същото време много родители в развитите страни по света 

съобщават в редица проучвания, че смятат, че не разполагат с достатъчно време, за 

да играят с децата си. Това е ясен извод например от проучване, проведено от 

Института за обучение LEGO (2000 г.) сред родители във Франция, Германия, 

Обединеното кралство, Япония и САЩ. 

 
Данните сочат, че съвременният урбанизиран начин на живот често води до модел, 

при който децата имат много по-натоварено свободно време, отколкото в близкото 

минало. Lester и Russell (2010 г.), в обширен преглед на изследванията на 

съвременните възможности за игра на децата по света, правят много полезен и 

убедителен преглед на "стресовите фактори" на околната среда в съвременния 

живот, свързани с нарастващата урбанизация, които оказват отрицателно 

въздействие върху преживяванията на децата, свързани с играта. В тази връзка те 

подчертават, че съвсем скоро половината от децата по света ще живеят в градове. 

Много коментатори изразяват загриженост, че произтичащият от това модел на деца, 

които са под прекомерен надзор и с прекалено голям график, с все по-малко време 

за игра с връстниците си или с родителите си, вероятно ще окаже неблагоприятно 

въздействие върху уменията за самостоятелност на децата, тяхната изобретателност 

и целия набор от ползи за развитието, които документираме в следващия раздел. В 

проучването на Института за обучение LEGO (2000 г.) прегледът на вестници и 

периодични издания показа, че поне от средата на 90-те години на миналия век в 

обществената преса се водят широки дебати по този въпрос. В отговорите си на 

попълнените от тях анкети много родители ясно посочват, че разпознават тези 

проблеми в собствения си живот и биха приветствали възможността да осигурят по-

добро качество на игрите за своите деца. 

 
В момента съществува напрежение и в образователната сфера. През последните 

десет-двадесет години правителствата все по-често предписват учебните програми за 

ранно детско и начално образование. Макар че в тях се признава ценността на 

обучението на децата чрез игра, то систематично се ограничава до децата на възраст 

под шест-седем години. Въпреки че има много примери за високи постижения, 

предлагането на игри в образователните институции в Европа често е неефективно и 
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се поддържа от недостатъчно обучен персонал. В резултат на това в последно време 

бяха публикувани множество книги от специалисти по ранно детско образование и 

психолози на развитието, в които се изтъква значението на играта за обучението и 

развитието на децата (вж. например Moyles, 2010; Broadhead, Howard and Wood, 2010, 

Whitebread, 2011). Същевременно обаче в тези публикации постоянно се посочват 

трудностите, с които се сблъскват специалистите в ранна детска възраст при 

разработването на ефективни практики за подпомагане на ученето на децата чрез 

игра, които до голяма степен се изострят от натиска да се "покрие" предписаната 

учебна програма, да се спазят наложените от правителството стандарти и т.н. В 

съчетание с ограниченията на възможностите за свободна игра на децата, посочени 

по-горе в контекста на домашния живот, това води до тревожна обща картина на 

децата в Европа и останалата част от развития свят, които имат все по-ограничени 

възможности за свободна игра и общуване с връстниците си, които са били толкова 

често достъпни само преди едно-две поколения за техните родители, баби и дядовци. 

Chudakoff (2007 г.), например, документира рязкото намаляване на свободната игра 

на децата с други деца в "западния" свят. 

 

 
3.2 Еволюционни и психологически изследвания 

 

Психолозите изследват и теоретизират играта и нейната роля за развитието вече 

повече от век. Въпреки това, отчасти поради своята многостранна природа и факта, 

че е спонтанно и непредсказуемо явление, се оказа, че е изключително трудно да се 

дефинира и изследва. В резултат на това, макар че почти навсякъде се приема, че 

децата имат полза от възможностите за игра, и че това е особено силно подкрепено 

от професионалната общност, която работи в областта на ранното детско развитие, 

реализирането на пълния потенциал за развитие и образование на играта в 

практиката се оказва трудно. Въпреки това през последните години се наблюдава 

значително активизиране на изследванията на детската игра, което ни дава много по-

ясна представа за естеството на играта, за нейните цели и за процесите, чрез които тя 

влияе върху развитието и ученето. На свой ред тези по-нови анализи дават много ясни 

насоки за естеството на предлагането на игри, което е необходимо, за да могат 
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нашите малки деца да процъфтяват във всички аспекти на развитието си. 

 
Доказателствата за ползите от игрите за развитието на децата вече са неоспорими. 

Налице е и все по-ясно съгласие относно различните видове игри и тяхното значение 

за развитието. Тази нова позиция се дължи отчасти на множеството доказателства, 

получени през последните няколко десетилетия от еволюционната психология. От 

известно време се признава, че в хода на еволюцията, с развитието на все по-сложни 

животни, размерът на мозъка им се е увеличавал и това е било свързано с все по-

дълги периоди на биологична незрялост (т.е. времето, през което малките са били 

обгрижвани от родителите си), успоредно с нарастваща игривост (Bruner, 1972). 

 
По този начин, с еволюцията на бозайниците в примати и на приматите в хора, са се 

увеличили способностите за решаване на проблеми, което е позволило по-широко 

“използване на инструменти”, и са се увеличили "способностите за репрезентация“, 

които подпомагат развитието на езика и мисленето. Успоредно с това при 

бозайниците се появяват физическите игри (най-вече "груби и неравни"); при 

приматите се развива "играта с предмети" и използването на прости инструменти, а 

при хората се появяват "символичните" форми на игра (включително словесно и 

художествено изразяване, преструвки, ролеви игри и игри с правила), които зависят 

от нашите "символични" способности, като например езика. Този анализ на 

еволюцията на играта и на нейното най-ярко проявление при хората кара 

изследователите в тази област да твърдят, че играта е от основно значение за 

развитието на уникалните човешки способности. Pellegrini (2009 г.) например стига до 

заключението, че при животните и хората игрите (за разлика от "работата") 

позволяват на хората да се съсредоточат върху "средствата", а не върху "целите". В 

играта човек може да изпробва нови поведения, да преувеличава, модифицира, 

съкращава или променя последователността на поведенията, да повтаря безкрайно 

леки вариации на поведенията и т.н., без да се ограничава от инструменталните 

ограничения на работния контекст, в който трябва да се свърши нещо. Твърди се, че 

именно това свойство на играта ѝ отрежда жизненоважна роля в развитието на 

уменията за решаване на проблеми при приматите и на цялата гама от когнитивни и 

социално-емоционални умения от по-висок порядък, развивани от хората. По този 
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начин еволюционната перспектива е допринесла значително за възникването на 

консенсус относно психологическите функции на играта и за съгласувана типология 

на играта въз основа на нейните адаптивни психологически функции (която подробно 

представяме по-долу). 

 
В последно време в психологията на развитието се появиха и убедителни 

доказателства в подкрепа на това виждане за ролята на играта в човешкото 

функциониране. Последните проучвания, в които се използват редица нови 

изследователски техники, включително неврологични и други физиологични мерки, 

показват силни и последователни връзки между игровата активност на децата и 

тяхното когнитивно и емоционално развитие. Тамис-ЛеМонда и Борнщайн (1989 г.) 

например доказват, че привикването на бебетата (установена мярка за това колко 

бързо бебето обработва информация, силно свързана с възникващите когнитивни 

способности) предсказва количеството символични игри, в които децата участват 

няколко години по-късно. Вече разполагаме и с многобройни доказателства за 

взаимовръзките между сложността и изтънчеността на детската игра, особено на 

символичната или играта „наужким“, и емоционалното им благополучие (понякога 

оценявано чрез физиологични показатели за стрес) (Bornstein (2006). 

 
Голяма част от съвременната работа върху детската игра в рамките на психологията 

на развитието обаче се основава на влиятелните теории на руския психолог от 

първата половина на 20 век Лев Виготски (1896-1934). Неговите трудове са потискани 

по времето на Сталин и не са публикувани на английски език до 70-те години на 

миналия век. Оттогава насам обаче идеите му за процесите на учене на децата 

оказват огромно влияние. Ключовото му прозрение за ролята на играта (Виготски, 

1978 г.) е, че тя има два решаващи приноса за развитието на способностите на децата, 

които са свързани с развитието на езика (и други човешки форми на "символично 

представяне") и с развитието на способностите им да контролират собствените си 

познавателни способности и емоционални процеси, или да се саморегулират. 

Значението на това прозрение става все по-признато, тъй като се появяват 

доказателства, че тези две способности - езиковата и саморегулацията - са тясно 

свързани помежду си (Vallaton and Ayoub, 2011) и заедно са най-силните предиктори 
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за академичните постижения на децата и за тяхното емоционално благополучие 

(Whitebread, 2011). 

 
Що се отнася до езика, Виготски твърди, че играта има решаващ принос за развитието 

на уникалната човешка способност за използване на различни форми на символно 

представяне, при което различните видове символи носят специфични, културно 

определени значения. Тези форми на символно представяне включват рисуване и 

други форми на визуално изкуство, визуално въображение, език във всичките му 

различни форми, математически системи от символи, музикални записи, танци, 

драма и т.н. Играта е призната в този анализ като първото средство, чрез което децата 

изследват използването на системи от символи, най-вече чрез преструване. Широко 

разпространени са сведенията за съвместното възникване на играта с преструвки и 

използването на звуци за пренасяне на смисъл (началото на езика) при бебета на 

възраст около десет до четиринадесет месеца, което е ясна подкрепа за анализа на 

Виготски за участието на преструвките в ранното развитие на символните 

изобразителни способности. 

 

По-нататък Виготски твърди, че играта „наужким“ се превръща в "преход" от "чисто 

ситуативните ограничения на ранното детство" към способността на възрастните за 

абстрактно мислене. Според него децата се нуждаят от подкрепата на реални 

ситуации и предмети, с които да разработват идеи чрез игра. По този начин играта 

позволява на децата да затвърдят своите представи за света и улеснява развитието 

на представителните им способности, които ще използват, за да мислят за идеи като 

възрастни. Като допълнително доказателство в подкрепа на тази гледна точка, 

Виготски отбелязва, че някои видове детска игра (най-вече играта с предмети и 

преструвки) често са съпроводени от самонасочена или "частна" реч, при която се 

наблюдава как децата се самокоментират, докато играят. Този феномен е предмет на 

обширни и продължаващи изследвания в областта на психологията на развитието, 

като мнението на Виготски е последователно подкрепяно (Winsler and Naglieri, 2003; 

Fernyhough and Fradley, 2005). Производството на частна реч е изключително често 

срещано по време на тези видове детски игри и е ясно свързано с епизоди на 

предизвикателство и решаване на проблеми. 
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Ролята на играта в подпомагането на развитието на "метакогнитивните" и 

саморегулиращите способности на децата също е област на настоящи изследвания. 

Метакогнитивните способности се отнасят до нашето осъзнаване на собствените ни 

познавателни и емоционални процеси и до разработването на стратегии за тяхното 

контролиране. Вече е ясно установено, че децата започват да развиват това 

осъзнаване и контрол много рано в живота си, че бързо се установяват значителни 

индивидуални различия, които имат дълготрайни последици за постиженията и 

благосъстоянието, че тези способности се научават и могат да бъдат преподавани, и 

че различните видове игри формират мощен контекст за тяхното развитие 

(Whitebread and Pino Pasternak, 2010; Whitebread, 2010, 2011). 

 
Karpov (2005 г.) е направил полезен преглед на изследванията на руски психолози, 

които се определят като неовиготски и които са изследвали развитието на 

когнитивната саморегулация и контрол, свързани с определени видове игри. 

Например проучване на Мануйленко (1948 г.; докладвано в Karpov, 2005 г.) на деца 

на възраст от три до седем години, които "стоят на стража", подкрепя 

предположението на Виготски, че използването от децата на вербални средства за 

регулиране на поведението на другите е важен фактор за развитието на 

саморегулацията. Децата, които стоят на стража в стая с другарчета, успяват да стоят 

неподвижно значително по-дълго, отколкото когато са сами. Изглежда, че това е 

следствие от "наблюдението" на другарчетата по време на игра върху работата на 

"стражата". Други изследвания на появата на способности за саморегулиране при 

малките деца в образователен контекст показват, че те се проявяват главно в 

различни видове игрови контексти (Whitebread et al 2007). 

 
Друга част от изследванията са посветени на ролята на 

преструвките/социодраматичните игри за развитието на емоционалната 

саморегулация. Berk, Mann и Ogan (2006 г.) например съобщават за редица 

проучвания, в които се изследва как малките деца се научават да се справят с 

емоционално възбуждащи или стресиращи събития, особено чрез този вид игра. 

Доказателствата сочат, че децата спонтанно се включват в социално-драматични игри 
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с преструвки, свързани със стресови или травматични ситуации, които възникват в 

техния опит (напр.: отиване на зъболекар или в болница), и че този тип игри могат да 

бъдат много продуктивно улеснени и подкрепени от възрастните в терапевтичен 

контекст с деца, които са били подложени на насилие, преживели са дълбока скръб 

и т.н. (Clark, 2006). 

 

3.3 Петте вида игра 

 

Като се има предвид общата трудност при дефинирането на играта и признаването 

на нейната сложност, не е изненадващо, че са правени многобройни опити за 

категоризиране на различните видове игра. Както показва Moyles (1989), за всеки 

аспект от развитието на децата има форма на игра. Въпреки това в съвременната 

психологическа литература различните видове игри обикновено се разделят на пет 

широки типа въз основа на целите на развитието, които всеки от тях преследва, 

отчасти произтичащи от еволюционните анализи, за които споменахме по-горе, и как 

всеки от тях е свързан с обучението на децата и го подпомага. Тези видове 

обикновено се наричат физическа игра, игра с предмети, символична игра, игра с 

преструвки/социално-драматична игра и игри с правила. Въпреки че всеки вид игра 

има основна функция или насоченост за развитие, вероятно всички те подпомагат 

аспектите на физическото, интелектуалното и социално-емоционалното развитие. От 

всички налични данни се вижда, че балансираният опит във всеки от тези видове игри 

вероятно ще бъде от полза за развитието на децата. 

 
В този раздел са описани основните психологически ползи от всеки от тези видове 

игри и техните типични траектории на развитие при физически и психически здрави 

деца. 

 
Физическа игра 

Този тип игра се е развил най-рано и може да се наблюдава при някои влечуги и 

земноводни, както и при повечето, ако не и при всички бозайници (Power, 2000). При 

човешките деца тя включва активна двигателна игра (напр.: скачане, катерене, 

танцуване, прескачане, каране на колело и игра с топка), грубост и търкаляне (с 
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приятели, братя и сестри или родители/настойници) и фина двигателна практика 

(напр.: шиене, оцветяване, рязане, моделиране с използване на отпадъци и 

манипулиране с играчки за игра и конструктори). 

 
Упражненията започват да се появяват през втората година от живота и обикновено 

заемат около 20 % от поведението на децата до 4-5-годишна възраст. 

Доказателствата сочат, че този вид игра е свързана с развитието на цялото тяло и 

координацията между ръцете и очите на децата и е важна за изграждането на сила и 

издръжливост (Pellegrini и Smith, 1998 г.). 

 

Най-обстойно изследваният аспект на физическата игра обаче е играта "на грубост и 

премятане". Тя включва преследване, хващане, ритане, борба и търкаляне по земята и 

изглежда е еволюирала като механизъм, чрез който децата се научават да контролират 

агресията. Тя се появява малко по-късно от играта с упражнения и е типична за децата 

в предучилищна възраст. Въпреки това, както повечето видове игри, тя продължава да 

се ползва, обикновено между членове на семейството и близки приятели, и в зряла 

възраст. Тя лесно се различава от истинската агресия по очевидното удоволствие на 

участниците и изглежда е напълно полезна. Изследователските данни сочат, че то е 

ясно свързано с развитието на емоционални и социални умения и разбирания. При 

човешките деца тя се свързва с развитието на силни емоционални връзки или 

привързаност между децата и техните родители, както и със способността на децата в 

училищна възраст да разбират емоционалните прояви (Jarvis, 200). Например 

проучване на Mellen (2002 г.) разглежда грубото поведение на бащата и сина, 

включващо пряк телесен контакт, в 157 семейства от предградията в САЩ и установява, 

че то е много силно свързано със социалната компетентност на тригодишните синове, 

демонстрирана в предучилищна възраст. 

 

Съществува опасение, че децата, до голяма степен вследствие на натиска на градския 

живот, за който стана дума по-горе, загубата на естествена среда и опасенията за 

безопасността, са под прекомерен надзор и нямат възможности за "рисковани" 

физически игри на открито, които подпомагат тяхната развиваща се независимост, 

находчивост и саморегулация. Общото признаване на тази загриженост е в основата 
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на натиска за осигуряване на места за игра на открито за децата, живеещи в градска 

среда. Сред специалистите по ранна детска възраст тези опасения доведоха до 

скорошно възраждане на предлагането на игри на открито и до нарастващ интерес 

към горските училища и училищата на открито в някои райони на Скандинавия (Tovey, 

2007; Frost, 2010). 

 

Играта с фини движения се отнася до широк спектър от дейности, които подпомагат 

развитието на фините двигателни умения на малките деца, свързани с координацията 

на ръцете и пръстите. Тези дейности често са самостоятелни, могат да бъдат 

подпомагани от възрастен (например: шиене, конструиране) и поради своя 

поглъщащ характер помагат на децата да развият уменията си за концентрация и 

постоянство. 

 

Играйте с предмети 

Този втори вид игра се наблюдава широко и при приматите (Power, 2000), а при 

хората се отнася до развиващите се изследвания на децата като млади учени на 

физическия свят и предметите, които те намират в него. Играта с предмети започва 

веднага щом бебетата могат да ги хващат и държат; ранното изследователско 

поведение включва устни/хапане, въртене, докато гледате, търкане/поглаждане, 

удряне и пускане. Това може да се опише като "сензорно-моторна" игра, когато 

детето изследва как се усещат и държат предметите и материалите. От около 

осемнадесет до двадесет и четири месеца малките деца започват да подреждат 

предмети, което постепенно се превръща в дейности по сортиране и класифициране. 

На четиригодишна възраст се появяват поведения на конструиране, правене и 

изграждане. 

 
Както и всички други видове игри, играта с предмети често включва и други видове 

игри, тъй като има ясни физически и манипулативни аспекти и често при децата се 

извършва в рамките на преструвка или социално-драматичен контекст. Когато 

малките деца правят или конструират, те често разработват и история или разказ. 

Това е сравнително добре проучен вид игра, тъй като е свързана с развитието на 

умения за мислене, разсъждаване и решаване на проблеми. Когато играят с 
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предмети, децата си поставят цели и предизвикателства, следят напредъка си към тях 

и развиват все по-голям репертоар от познавателни и физически умения и стратегии. 

Проучване на Pellegrini и Gustafson (2005 г.), например, в което деца на възраст от три 

до пет години са наблюдавани систематично през цялата учебна година, показва, че 

количеството игрови изследвания, конструиране и използване на инструменти, в 

които децата са участвали, предсказва последващите им резултати при решаване на 

физически проблеми. Играта с предмети също така е особено свързана със 

създаването на "лична реч", като децата често коментират своята дейност. Това 

изглежда има за цел да помогне на детето да поддържа вниманието си, да има 

предвид целите на дейността, да следи напредъка си, да прави стратегически избори 

относно начините на действие и като цяло да се регулира по време на изпълнението 

на задачата. Вследствие на това играта за конструиране и решаване на проблеми се 

свързва и с развитието на упоритост и положително отношение към 

предизвикателствата (Sylva, Bruner and Genova, 1976). 

 
В резултат на тези констатации в редица проучвания се изследва използването на 

конструктивната игра като вид терапия при деца от клинични групи, характеризиращи 

се с проблеми в аспектите на саморегулацията, като аутизъм и СДВХ. Оуенс и др. (2009 

г.), например, провеждат осемнадесетседмична програма за терапия с LEGO с деца 

на възраст от шест до единадесет години с високофункциониращ аутизъм и синдром 

на Аспергер. Маладаптивното поведение намаля значително повече в групата с LEGO, 

отколкото в контролната група без интервенция. 

 

Символична игра 

Както обсъдихме по-горе, хората са уникално подготвени да използват голямо 

разнообразие от символни системи, включително говорим език, четене и писане, 

числа, различни визуални средства (живопис, рисуване, колаж), музика и т.н. Не е 

изненадващо, че през първите пет години от живота си, когато децата започват да 

усвояват тези системи, тези аспекти на обучението им са важен елемент от тяхната 

игра. Този вид игра подпомага развитието на техническите им способности да 

изразяват и осмислят своите преживявания, идеи и емоции. 
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Играта с езика започва много рано в живота на децата под едногодишна възраст, 

които си играят със звуци, а с напредването на възрастта - особено със звуците на 

езика или езиците, които чуват около себе си. Тази игра е много активен процес и 

бързо прераства в измисляне на нови думи, игра със стихчета и в крайна сметка в 

любовта на малките деца към каламбурите и другите езикови шеги. Обширни 

изследвания ясно показват, че този вид игра е мощна подкрепа за развитието на 

езиковите способности и, което е изключително важно, чрез подкрепата си за 

фонологичното осъзнаване, оказва влияние върху лекотата, с която малките деца 

развиват ранните си умения за четене и писане (Christie and Roskos, 2006). Поставяйки 

основните математически умения в смислен контекст от реалния живот, играта, 

включваща броене и други основни математически операции, подпомага по подобен 

начин способността на малките деца да се занимават с формална математика с 

увереност (Whitebread, 2000; Carruthers and Worthington, 2006). 

 
До неотдавна играта с различните визуални медии беше сравнително слабо 

систематично изследвана. Последните проучвания обаче категорично потвърждават 

прозрението на Виготски (1986 г.), че съществуват много тесни връзки между ранното 

рисуване и писането в процеса на създаване на знаци при малките деца. В интересни 

изследвания на създаването на знаци сред шимпанзетата например Matthews (2011) 

показва, че рисуването е може би най-ранният развиващ се вид символично 

представяне и продължава да бъде важен аспект от символичната игра на малките 

деца. Проучванията на детските рисунки показват как чрез рисуването децата 

постепенно увеличават своя "графичен речник" и способността си да организират 

графични елементи в картинно представяне (един вид "графична граматика"), като 

стават все по-способни да използват този начин на символично представяне, за да 

изразят своите идеи  (Jolley, 2010; Ring, 2010). Доказателствата от тези проучвания 

сочат, че визуалната грамотност на децата (т.е. способността им да разбират 

картинки, снимки, диаграми, модели в мащаб, планове, карти и т.н.) значително се 

повишава от опита им да играят с различни визуални средства. 

 
Музикалната игра е друга област, която не е достатъчно проучена, въпреки че е 
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широко разпространена и изключително важна форма на игра във всички човешки 

култури. От най-ранна възраст децата пеят, танцуват и с удоволствие изследват и 

издават всякакви звуци със собственото си тяло и с различни предмети. В обширно 

изследване на ранните предлингвистични взаимодействия между майката и бебето 

Тревартън (1999 г.) ясно илюстрира ролята на вродената реакция на бебето към 

ритъма и звуците за създаване на ранни комуникативни способности. В 

неотдавнашен преглед на изследванията в тази област се стига до заключението, че е 

вероятно музикалната игра, отчасти поради своите силно социални и интерактивни 

характеристики, да подпомага развитието на широк спектър от способности на 

децата, включително тези, свързани със социалното взаимодействие, общуването, 

разбирането на емоциите, паметта, саморегулацията и творчеството (Pound, 2010). 

Например в проучване, в което 96 четиригодишни деца участват в съвместно 

музициране, Kirschner и Tomasello (2010 г.) показват, че тези деца значително 

увеличават последващото спонтанно поведение на сътрудничество и помощ в 

сравнение с внимателно подбрано контролно условие със същото ниво на социално 

и езиково взаимодействие, но без музика. 

 

Игра „наужким“/социално-драматична игра 

В урбанизирания и технологично напреднал съвременен свят това е най-

разпространеният вид игра сред малките деца, която се появява около едногодишна 

възраст. Тя е и най-подробно изследваната. Многократно е доказано, че 

висококачествената игра „наужким“ е тясно свързана с развитието на когнитивните, 

социалните и академичните способности. Проучванията отчитат влиянието на опита 

в света на игрите върху уменията за разказване на пет-седемгодишни деца 

(Whitebread и Jameson, 2010 г.), на игрите „наужким“ върху дедуктивното мислене и 

социалната компетентност, както и на социодраматичните игри върху подобрената 

"саморегулация" на малки деца, които са склонни да бъдат силно импулсивни. 

 
 

Редица изследвания потвърждават прозренията на Виготски (1978 г.) относно 

влиянието на този вид игра върху представителните и саморегулационните 

способности на децата (Karpov, 2005 г.). Това е и вид игра, в която често се наблюдава 
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висока степен на разпространение на "частната реч" (Berk, Mann and Ogan, 2006). Този 

тип игра често се характеризира и възприема като "свободна игра". Парадоксално е 

обаче, че редица изследвания показват, че всъщност то поставя едни от най-големите 

изисквания към самоконтрола или саморегулацията на децата. По-специално по 

време на социално-драматичната игра децата са длъжни да спазват социалните 

правила, регулиращи героя, който изобразяват. Берк и колегите му съобщават за 

редица проучвания с три- и четиригодишни деца, които показват ясна връзка между 

сложността на социално-драматичната игра и подобряването на социалната 

отговорност. O'Connor и Stagnitti, K. (2011 г.) наскоро докладваха за проучване на 

тридесет и пет деца на възраст от пет до осем години в специални училища, на някои 

от които е предложена интервенция за преструване. Констатациите показват, че 

децата, участвали в интервенцията за игра, в сравнение със съпоставимата група, 

която не е участвала в интервенцията, са показали значително намаляване на 

дефицитите в играта, станали са по-малко социално деструктивни и са по-социално 

свързани с връстниците си. 

 
Един от аспектите на социално-драматичната игра, който често предизвиква 

безпокойство сред родителите и учителите, е свързан с играта с оръжия. Въпреки това 

данните от изследванията сочат, че тези опасения са неоснователни и че опитите на 

възрастните да ги обезкуражат или забранят като цяло са контрапродуктивни. Играта 

с оръжие, подобно на грубата игра, е лесно различима от истинската агресия или 

насилие. В този вид игра, както и във всички други аспекти на социално-драматичната 

игра, децата развиват своите умения за сътрудничество и социални умения в 

контекст, който е от значение за техните интереси и който произтича от техния реален 

и заместващ опит (Holland, 2003; Levin, 2006). 

 
Игри с правила 

Малките деца са силно мотивирани да осмислят своя свят и в тази връзка се 

интересуват от правилата. В резултат на това още от най-ранна възраст те се 

наслаждават на игри с правила и често измислят свои собствени. Сборниците с детски 

игри и фолклор на Опи и Опи (1959 г.) свидетелстват за любовта на децата към игрите 

с правила. Те включват физически игри, като например игри за гонене, криеница, 
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хвърляне и ловене и т.н., а с израстването на децата - по-интелектуални игри, като 

настолни игри и игри с карти, електронни и компютърни игри, както и цялото 

разнообразие от спортни дейности. 

 

Освен че помагат на децата да развият разбирането си за правилата, основният 

принос за развитието на игрите произтича от техния социален характер. Докато 

играят игри с приятелите си, братята и сестрите си и родителите си, малките деца 

усвояват редица социални умения, свързани със споделяне, редуване, разбиране на 

гледната точка на другите и т.н. (DeVries, 2006). 

 
Използването на електронни и компютърни игри от днешните деца е друга особена 

област на безпокойство за родителите и учителите. Притесненията тук са свързани с 

насилието и с пристрастяващия характер на някои игри. Данните в тази област обаче 

са нееднозначни. Скорошно проучване, проведено сред 346 деца от седми и осми 

клас на седем начални училища в САЩ, например установи, че играенето на 

видеоигри не е за сметка на другите дейности на децата в свободното време, 

социалната им интеграция и успеваемостта им в училище. Не е установена и значима 

връзка между времето, което децата прекарват пред видеоигрите, и агресивното 

поведение. Освен това е установена положителна връзка между времето, прекарано 

във видеоигри, и интелигентността на детето (Van Schie и Wiegman, 1997 г.). Освен 

това други проучвания в Обединеното кралство показват, че добре проектираните 

компютърни игри, които предлагат на децата предизвикателства с отворен край или 

решаване на проблеми, вероятно споделят някои от ползите от решаването на 

проблеми или конструктивната игра с предмети (Siraj-Blatchford и Whitebread, 2003 

г.). 

 

 
3.4 Екологични и социални фактори, които подкрепят или 

възпрепятстват играта 

Съществуват два вида фактори, които влияят върху степента на игривост на децата. Те 

се състоят от фактори на околната среда и социални фактори, които подкрепят или 

възпрепятстват естествената игривост на децата, и фактори, свързани с 
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предоставянето на възможности. 

 
Редица доказателства сочат, че игривостта при децата е както признак на психично 

благополучие, така и се подкрепя от него. В тази литература двата основни въпроса, 

които се очертават, са свързани с формирането на сигурна емоционална 

привързаност при малките деца и с ролята на стреса. Първоначално възниква от 

основополагащия труд на Bowlby (1953 г.) и Ainsworth et al. (1978 г.), сега разполагаме 

с множество доказателства, че формирането на сигурна емоционална привързаност 

в ранна възраст на детето има значителни последици за здравословното развитие на 

мозъка (Swain et al, 2007 г.), за регулирането на емоциите и способността за 

проявяване на емпатия, създаване на емоционални връзки и приятелства с другите 

(Feldman, 2007 г.), за емоционалната устойчивост (Schore, 2001 г.) и за игривостта 

(Panksepp, 2001 г.). Особено важна в тази област е решаващата роля на играта за 

създаването и поддържането на приятелства от децата, които от своя страна са от 

основно значение за подпомагане на здравословното социално и емоционално 

развитие (Panksepp, 2007). 

 
Ролята на сигурната емоционална привързаност за подпомагане на способността на 

децата да се справят с тревожността и стреса също е от особено значение. Тук обаче 

картината е доста сложна, тъй като определено ниво на стрес или непредсказуемост 

на средата изглежда подпомага развитието на устойчивостта и игривостта на децата, 

докато високите нива на стрес очевидно водят до намаляване на количеството игри, 

в които децата се включват (Burghardt, 2005 г.). Националният научен съвет на САЩ 

по въпросите на развиващото се дете (2005 г.) прави разграничение между 

"положителния стрес", който възниква в резултат на това, че децата живеят в 

емоционално подкрепяща и стимулираща среда, съдържаща елементи на 

несигурност, което подпомага игривостта и развитието на устойчивост, и "токсичния 

стрес", когато децата не са подкрепени и са подложени на тежки и постоянни 

стресови ситуации. 

 
Lester и Russell (2010 г.) са направили задълбочен анализ на "стресовите фактори на 

околната среда", с които се сблъскват децата по света. От този анализ става ясно, че 
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едни от най-уязвимите групи деца са тези, които живеят в градовете и 

урбанизираните територии. Децата, живеещи в бедност, често са недохранени - 

ситуация, която, тъй като играта изисква метаболитна енергия (Burghardt, 2005), често 

се свързва с ниски нива на игра. Вследствие на стреса, който изпитват родителите им, 

вероятността те да получат чувствително родителство, което да доведе до сигурна 

привързаност, е по-малка. Редица проучвания в Обединеното кралство например 

показват връзка между бедността, родителския стрес, неадекватното родителство и 

психичните проблеми на децата (Russell et al, 2008 г.). Meltzer et al (2000 г.) изчисляват, 

че вероятността децата, живеещи в домакинства с ниски доходи, да страдат от 

проблеми с психичното здраве е почти три пъти по-голяма. 

 
Животът в градска среда може да окаже отрицателно въздействие върху игрите на 

децата, които имат щастието да живеят в подкрепящи ги домакинства, но чиито 

родители, възпитатели и учители, възприемайки редица рискове и опасности от 

околната среда, стават прекалено предпазливи по отношение на риска и прекалено 

предпазват и надзирават децата си (Veitch et al, 2006). Това ни отвежда към втората 

категория фактори, които могат да подкрепят или възпрепятстват детската игра и 

които са свързани с предоставените възможности за игра. Проучване на Shier (2008 

г.) ясно илюстрира този проблем. В него се сравняват възможностите за игра и 

отношението към безопасността по време на игра на открито между деца, живеещи 

в Никарагуа и Обединеното кралство. Докато децата в Никарагуа се радваха на високо 

ниво на самостоятелна мобилност и развиха самостоятелно отношение към 

безопасността при плуване в езера, катерене по дървета и т.н., децата в Обединеното 

кралство бяха много по-строго контролирани и като цяло не се възползваха от тези 

възможности. 

 

Проблемът с прекомерния родителски контрол и свръхнатоварването на децата 

възникна съвсем наскоро, едва през последните няколко десетилетия. Според 

проучване на родителските нагласи в шестнадесет държави (Singer et al., 2009 г.) 

обаче това вече е световен проблем. В това проучване майките от страни в Европа и 

от четири други континента споделят, че се страхуват да позволят на децата си да 

играят навън, тъй като се увеличават трафикът, престъпността, тормозът и насилието, 



31  

възможното отвличане, мръсотията и микробите, както и много други подобни 

проблеми. В доклад, изготвен по поръчка на Националния тръст на Обединеното 

кралство (Moss, 2012 г.), се посочват данни, според които от 70-те години на миналия 

век насам площта, в която децата могат да се движат без надзор около домовете си, 

е намаляла с 90 %. В същото време в Обединеното кралство и много други страни 

процентът на затлъстяване, самонараняване и психични разстройства, 

диагностицирани при децата, се е повишил значително. Това се обяснява с вече 

добре познатото явление "природно дефицитно разстройство" (Louv, 2005 г.), което 

се дължи на това, че децата имат много ограничен достъп до природата и 

естествената среда. 

 
Дори и най-склонните към игри деца няма да могат да играят достатъчно, за да 

извлекат ползи от обучението и развитието си, ако не им се предоставят време, 

пространство и независимост, за да развиват свои собствени спонтанни и 

самоинициативни игрови дейности. Lester и Russell (2010 г.) правят много полезен 

преглед на вече доста обширната литература, в която се изследва използването на 

градски и селски пространства за игра от децата. От това следва, че в играта си децата 

използват различни пространства и характеристики на заобикалящата ги среда, които 

са доста непредвидими за възрастните, и че най-богатите пространства за игра са 

предимно естествени и непланирани. Много градски детски площадки, проектирани 

от възрастни, често са твърде спретнати и подредени и по същество често са доста 

безплодни от гледна точка на възможностите за игра. Най-успешните градски 

площадки за игра са "приключенските площадки", които са създадени така, че децата 

да могат да ги адаптират и да изграждат свои собствени пространства, като използват 

различни естествени и изкуствени строителни материали (Bartlett, 2002 г.). 

 
Разбира се, много продуктивни игри могат да се провеждат и се провеждат в дома и 

(макар и за съжаление в значително намаляваща степен в редица европейски страни) 

в заведенията за ранно детско възпитание и образование и в училищата. Три ключови 

фактора се очертават от изследването по отношение на подкрепата за игра в тези 

среди. Те са свързани с нивото на стимулиране, качеството на взаимодействието с 

възрастните и степента на независимост или самостоятелност, която се предлага на 
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децата по отношение на тяхната игра. Последните два въпроса бяха разгледани по-

рано в доклада. Що се отнася до стимулирането в рамките на вътрешната среда, то е 

свързано най-вече с осигуряването на материали и играчки за игра, които подпомагат 

петте вида игри, посочени по-рано в настоящия доклад. От известно време е 

установено чрез редица изследвания, че достъпът до разнообразни материали и 

играчки е свързан с когнитивното развитие на децата (Bradley, 1985 г.). 

 
В рамките на тази обща позиция е добре установено, че материалите и играчките 

подпомагат играта най-ефективно, когато са отворени и гъвкави и предоставят на 

децата богати възможности за творчество, за социално взаимодействие с връстници 

и възрастни, за авторство и за задълбочено участие (Gauntlett et al., 2010).  Освен това 

обаче в момента липсват изследвания за качествата на конкретни видове материали 

и играчки, свързани с различните видове игра, които най-ефективно подпомагат 

игрите, ученето и развитието. Скорошни проучвания на Хауърд и колегите му 

например показват, че ключов фактор за най-ефективното ангажиране и учене на 

децата при дейности с играчки и други материали е това, че те възприемат ситуацията 

като игрова (Howard, 2002; McInnes, K., Howard, J., Miles, G., and Crowley, K., 2009, 

2011). 

 

3.5 Последиците от лишаването от игра 

 

Като се имат предвид многобройните доказателства от изследванията, че играта при 

хората е адаптивна и е от основно значение за поддържането на цяла гама от 

интелектуални, емоционални и социални способности, изглежда очевидно, че 

децата, които по някаква причина играят много малко или изобщо не играят, ще 

бъдат в неравностойно положение по отношение на своето развитие. По очевидни 

етични причини обаче не са провеждани преки проучвания на последиците от 

възпрепятстването на децата да играят. Следователно доказателствата в тази област 

са до голяма степен косвени или се основават на проучвания върху животни 

(предимно плъхове). Въпреки това доказателствата, с които разполагаме, са 

убедителни и изглеждат достатъчно силни, в съчетание с положителните ползи от 

игрите, разгледани по-горе, за да се предположи, че осигуряването на богати 
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възможности за игри от петте посочени вида би било разумна политическа позиция 

за всяко общество, което желае да се възползва напълно от човешкия си потенциал. 

 

Както посочихме по-рано, има много ясни доказателства, че когнитивното развитие и 

емоционалното благополучие на децата са свързани с качеството на тяхната игра, а 

редица проучвания показват, че хората, които не са добре развити в тези области, не 

са игриви. Браун (1998 г.), например, открива последователни дефицити в игрите на 

деца и възрастни в проучване на млади мъже, извършили криминално насилие. В 

неотдавнашно проучване на деца на възраст от една до две години в семейства, в 

които се проявява малтретиране, Valentino et al (2011 г.) установяват, че децата в 

такива семейства показват по-малко детски игри и по-малко социално компетентно 

поведение в сравнение с децата на същата възраст в семейства, в които не се 

проявява малтретиране. Многобройните проучвания на тежко лишените от 

родителски грижи деца, открити в румънските сиропиталища след разпадането на 

Съветския съюз, съобщават за редица тежки когнитивни и емоционални дефицити, 

включително необичайни повтарящи се или кратки игрови поведения, както и за 

недостатъчен растеж и функциониране в редица ключови области на мозъка (Chugani 

et al, 2001). Проведени са и многобройни изследвания на румънските деца и на други 

деца, отглеждани в сиропиталища в неблагоприятни условия, които документират 

възстановяването им след осиновяването им и излагането им на живот в любяща 

семейна среда, включваща, разбира се, богати възможности за игра. Трудността на 

голяма част от тези доказателства, разбира се, е, че липсата на игра или нейното 

осигуряване е само част от цялостния модел на лишения или осигуряване, така че не 

е възможно да се заключи, че играта сама по себе си е изцяло отговорна за 

резултатите. Може би по-красноречиви доказателства обаче се съдържат в 

проучвания, при които възможностите за игра са предоставени на децата още докато 

живеят в сиропиталището. Например Taneja et al (2002) въвеждат структуриран 

игрови режим в индийско сиропиталище и отчитат значителен напредък по 

отношение на двигателните, когнитивните и социалните функции. Fearn и Howard 

(2011 г.) наскоро публикуваха много полезен преглед на проучванията на игровата 

терапия като ресурс за деца, изправени пред трудности. 
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Другата основна област на изследване, която дава доказателства за лишаването от 

игра, но която също има очевидни ограничения, е свързана с проучвания с плъхове. 

Плъховете често са избирани за психологически изследвания, тъй като са 

високоинтелигентни бозайници и се учат бързо. Освен това те са много игриви. 

Освен това, както и при хората, при тях има значителни индивидуални различия. 

Pellis и Pellis (2009 г.) имат водеща роля в изследванията, свързани с игрите при 

плъхове, и откриват ясни връзки между нивото на игровото им поведение и 

значителните физиологични промени в мозъка им. Например при игривите плъхове 

е установено значително повишено ниво на мозъчния невротрофичен фактор 

(BDNF), за който е признато, че играе централна роля в развитието и поддържането 

на невронната пластичност (или способността за учене). Те също така демонстрират, 

че играта поддържа нови невронни връзки и променя архитектурната структура на 

важни мозъчни области. Плъховете, лишени от игра, стават по-агресивни към други 

плъхове, не успяват да се чифтосват успешно и показват повишени нива на страх и 

несигурност в нова среда. 

3.6 Работата и възгледите на европейските изследователи на 
играта 

Като част от процеса на изготвяне на този преглед бяха проведени специални 

консултации с осем водещи изследователи на игрите от цяла Европа. Те бяха 

помолени да отговорят на редица въпроси, свързани с естеството на техните 

изследвания и възгледите им за ценността на играта, съществуващото предлагане на 

игри в техните страни, появата на игрите на екрана и ролята на възрастните в игрите 

на децата. Предоставената от тях информация и становища по тези въпроси са 

обобщени в последния раздел на настоящия преглед на научната литература, а най-

новите им научни трудове са изброени в библиографията в част 6 от настоящия 

доклад. Осемте експерти, с които бяха проведени консултации, изброени по азбучен 

ред на техните държави, бяха следните: 

 
Дания: Д-р Стиг Брострьом, Център за изследване на ранното детство, Факултет по 

образование, Университет Орхус 

 

Франция: Проф. Жил Бруже, Институт по науките за играта, Университет Париж 13 
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Германия: Д-р Мартин Р. Текстор, Институт за образование и изследване на 

бъдещето, Университет Вюрцбург 

 

Италия: Проф. Ема Баумгартнер, Катедра по психология на развитието и социална 

психология в университета "Сапиенца" в Рим 

 
Полша: Проф. Bozena Muchacka, Институт за предучилищно и ранно образование, 

Педагогически университет в Краков 

 
Испания: Има Марин, председател на Международната асоциация на играчите в 
Испания 

 
 

Швеция: Проф. Ингрид Прамлинг Самуелсон, Факултет по образование, Университет 
Гьотеборг 

 
 
Обединеното кралство: Д-р Джъстин Хауърд, Център за здраве и благосъстояние 

на децата и младите хора, Науки за човека и здравето, Университет Суонзи 

 
Изследователски интереси, въпроси и резултати 

Повечето от изследванията на тези европейски експерти, свързани с играта, се отнасят 

до играта на деца от раждането до шестгодишна възраст. Това изследване се 

занимава предимно с въздействието на играта върху развитието и играта в 

предучилищна и образователна среда. По-конкретно са разгледани четири основни 

теми, свързани с: 

 определението за игра и разграничаването ѝ от други дейности, 

 ползите от играта (полезна ли е тя и ако е така, трябва ли да я насърчаваме и 

как да я насърчаваме?), 

 играта и учебната програма (как играта трябва да се интегрира в учебната 

програма, трябва ли да се интегрира само образователна игра, трябва ли да 

бъде структурирана или свободна?) 

 ролята на възрастните (родител/учител) в детската игра. 
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Освен това Баумгартнер изследва и въпросите на пола във връзка с детските игри. 

 

Резултатите от това европейско изследване подчертават значението на играта. 

Съществуват обаче различия по отношение на определението за игра и докато някои 

изследвания показват, че играта е полезна за познавателното развитие на децата и е 

важно "образователно средство" (Broström, Pramling Samuelsson и Muchacka), други 

твърдят, че неформалните дейности на децата могат да бъдат определени като игра 

само ако са свободни (т.е. извън ръководството или контрола на възрастните) и че 

тази по-тясно определена игра е само едно от редица неформални средства, чрез 

които децата учат (Brougère, Textor и Howard). Освен това Баумгартнер съобщава, че 

80% от времето за игра децата прекарват в "разделени по пол" групи. 

 
Възгледи за естеството и стойността на детската игра 

Мненията бяха разделени по подобен начин и по отношение на значението на играта 

за развитието на децата. Някои от тях смятат, че играта често се романтизира от 

нейните защитници и че трябва да бъде изследвана по-строго и "реалистично". 

Децата се учат по много различни начини - чрез наблюдение и подражание, чрез 

заучаване, чрез подсилване и чрез изследване, опити и грешки, като всички те могат 

да включват или да не включват игра. Беше признато обаче, че когато децата играят, 

има много възможности за развитие на умения, например езикови и социални 

умения, груба и фина моторика, сортиране и подреждане. Съществува обаче по-общ 

консенсус, че ползите от играта са свързани с насърчаването на самочувствието, 

емоционалното благополучие и устойчивостта. Предполага се, че когато децата се 

занимават с дадена задача като с игра, поведенческите им прагове се понижават и те 

могат да изпробват нещата само със самостоятелно поставени цели и задачи. В 

резултат на това устойчивостта и самоуважението нарастват, а децата придобиват 

увереност да посрещат физически, интелектуални и емоционални 

предизвикателства. 

 

Според Хауърд децата учат и се развиват чрез дейности, различни от играта, но те учат 

и се развиват по-ефективно чрез дейности, които са игра. Marín, Muchacka и Broström 

изразяват мнението, че играта е полезна, тъй като тя е естественият начин на учене и 
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изследване на децата. Баумгартнер обаче твърди, че разглеждането на играта като 

сложен набор от различни поведения би било по-продуктивно за разбирането на 

нейния принос за развитието. Като цяло обаче всички бяха единодушни, че всички 

видове игри могат да бъдат полезни, а Хауърд твърдеше, че децата се нуждаят от 

възможността да изпитат различни дейности, които да развият пълния им репертоар 

от игрови умения. Ето защо възможностите за различни видове игра са от значение. 

Брьострьом, Текстер и Мухачка подчертават особено значението на социално-

драматичната игра при децата. 

 
Осигуряване на места за игра на децата 

Мненията на нашите експерти по отношение на осигуряването на възможности за 

игра на децата също са донякъде разделени, като експертите от Дания, Германия и 

Швеция смятат, че децата в тези страни имат добри възможности за игра, докато 

експертите от останалите пет европейски страни смятат, че те са недостатъчни. В 

Италия, Франция, Полша, Обединеното кралство и Испания бе изразено мнението, че 

съществува нарастваща тенденция за намаляване на времето за игра в живота на 

децата, както в училище, така и у дома, за да се увеличи времето за "учене" (ученето 

и играта се разглеждат като отделни понятия). Акцентът е върху академичните 

постижения, особено по четене и математика. Освен това Textor изрази мнение, че 

макар и да има добри условия, играта и "ученето чрез игра" са доста структурирани в 

Германия. В Испания Marín предполага, че играта не е напълно отделена от ученето и 

се оценява само като средство за постигане на определени ценни резултати, като 

например учене, но не и като самостоятелен процес. 

 

Предимства и опасения, свързани с игрите пред екрана 

В отговор на въпрос относно настоящите тревоги, свързани с неотдавнашното бързо 

нарастване на броя на игрите на екрана, европейските експерти изразиха по-скоро 

балансирано мнение. Макар да е ясно, че живеем в цифрово общество и съответно 

видеоигрите и другите технологии, базирани на екрана, са част от живота на децата 

през 21-ви век, не са ясни доказателствата, че това е за сметка на физическата игра и 

играта на открито или че тя е пряко противоположна на тях. Както разгледахме по-

рано в този доклад, ако времето, което децата прекарват в игри на открито, е 
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намаляло, това изглежда е резултат от променящите се нагласи към риска в градска 

среда, а не от увеличаването на технологиите за видеоигри. Въпреки това се признава, 

че прекомерната, самотна игра пред екрана в ранна детска възраст е проблематична, 

ако ограничава развитието на другите игрови умения на децата, и в този случай са 

установени връзки с трудности в социалното развитие, затлъстяване и т.н. 

 
Експертите посочват също така ясни доказателства за редица ползи, произтичащи от 

играта на екрана. Например има проучвания, които показват физически ползи от 

видеоигрите, като например ускоряване на времето за реакция. В клинични 

проучвания видеоигрите се използват успешно, за да се повиши податливостта на 

децата към медицинско лечение. Видеоигрите могат да повишат толерантността на 

децата към фрустрация. Често те са и много активни, умствено стимулиращи и 

кооперативни, като много деца играят игри с приятели и с родителите си. Всъщност 

има някои доказателства, че добре проектираните видеоигри могат да обогатят 

ресурсите за игра на децата и техните семейства. 

 

Ролята на възрастните в детската игра 

 

Ролята на възрастните в детските игри е сложна и недостатъчно изследвана област и 

затова не е изненадващо, че нашите европейски експерти изразиха редица малко по-

различни мнения. От една страна, Брьострьом и Текстър изразяват мнението, че 

пълният потенциал на играта може да бъде разгърнат само от активни учители или 

родители. От друга страна, Баумгартнер, Марин и Мухачка са на мнение, че детската 

игра не се нуждае от надзор от страна на възрастните. Възрастните трябва да осигурят 

материали, безопасни пространства и играчки, за да насърчават играта на децата, без 

да се намесват. Тези препоръки обаче се различаваха най-вече в зависимост от 

ситуацията в собствената им страна, а не по същество. Така например в Дания има 

много свободни игри в училищата, а учителите са склонни да не се включват и да не 

участват в игрите на децата, поради което датският експерт Брьострьом препоръчва 

повече участие на възрастните и повече структура, което според него би било полезно 

за децата. От друга страна, във Франция възможностите за игра на децата често са по-

структурирани и затова френският експерт Бруже препоръчва повече свободна игра, 
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при която децата сами вземат решения. Очевидно и двамата признават, че 

различните игрови ситуации са ценни, и затова биха препоръчали балансирана диета 

от свободни, инициирани от децата игри, игри между деца и възрастни и т.н. Този 

преобладаващ възглед за баланса между играта между възрастни и деца и играта без 

възрастни се проявява най-ясно в общия консенсус около мнението, че възрастен, 

който обръща внимание, слуша детето и му говори, ще бъде по-полезен от възрастен, 

който структурира и насочва дейността на детето. Разбира се, някои данни сочат, че 

ако възрастният организира играта, децата са по-заинтересовани да привлекат 

вниманието на възрастния и са по-малко мотивирани да участват заедно с 

връстниците си в общи дейности. 

 
Хауърд обаче изрази мнението, че разделянето на ситуациите на "ръководени от 

възрастни и инициирани от деца", "работа и игра" или "структурирани и 

неструктурирани" на практика не е особено полезно. Ключовият момент според нея 

е дали децата възприемат ситуацията като игрива. Нейните изследвания показват, че 

е възможно възрастните да действат като съиграчи с децата, като подкрепят и 

разширяват игровите дейности, като същевременно запазват свободата и 

автономността на децата да развиват играта според желанието си. 
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Част 4. Работата и вижданията на европейските 
организации за игра 

 
За да изготвим този доклад, ние се консултирахме и с правителствени, 

професионални и благотворителни организации в цяла Европа, които се занимават с 

осигуряването и подобряването на възможностите за игра на децата. От тези 

организации беше поискано да отговорят на редица въпроси относно работата им в 

подкрепа на детските игри и да посочат своите виждания за значимите фактори, които 

влияят върху приноса на играта за обучението и развитието на децата. В Европа има 

около двадесет до тридесет големи организации за игра, от които беше направена 

представителна извадка от национални, международни, правителствени, 

благотворителни и професионални организации. Получихме подробна информация 

от дванадесет организации относно тяхната работа и възгледите им за детските игри. 

Тази информация е обобщена в този раздел. 

 

 
4.1 Работата на европейските организации за игра 

Свързаните с игрите организации в ЕС са от различни сектори и изпълняват различни 

роли по отношение на подкрепата и насърчаването на игрите за деца. Докато 

повечето организации са от сектора на НПО/НПО (Европейската асоциация на 

родителите (EPA), Международната асоциация за игра (IPA) Швеция, Playboard, 

Международната асоциация на библиотеките за играчки (ITLA)), други се описват 

като основани на членство или професионални асоциации (IPA World, Ludemos, Play 

Therapy International), представляващи мрежа от индивидуални членове, 

професионалисти или други асоциации на местно ниво. Някои организации са и част 

от търговския сектор (Playlink), които показват ангажираност със социални цели. 

Някои организации работят в тясно сътрудничество с министерствата на социалните 

въпроси, здравеопазването и т.н. в съответните държави и се определят като 

свързани с правителството (Финландският омбудсман за децата); повечето обаче 

смятат, че работят доста независимо. Секторите, в които членуват тези организации, 

са отразени и в характера на членството и финансирането им. Някои от тях са 
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национални и международни асоциации или изследователски мрежи, включващи 

мрежа от регионални и местни органи или независими изследователи (IPA World, 

EPA, ITLA, Ludemos). Някои организации включват и индивидуални членове или 

професионалисти като родители, учители, работници в сферата на игрите, 

дизайнери на детски площадки, проектанти, здравни специалисти, служители в 

сферата на социалните услуги и т.н. (Playboard, Play Therapy International, IPA 

Sweden). Въпреки че основната част от финансирането идва от членски внос и 

държавно финансиране, благотворителните дарения и таксите за консултантски 

услуги също са част от финансирането на тези организации, особено на тези, които 

работят в търговския сектор. 

 
Въпреки че развитието и насърчаването на игрите на децата и младежите е основната 

цел на повечето организации, свързани с игрите, всяка от тях се фокусира върху 

специфични проблеми. Различните въпроси, свързани с игрите, по които работят 

организациите, участващи в нашето проучване, включват правата на децата (IPA, 

Финландски омбудсман), учене през целия живот чрез игра (EPA), оценка на риска 

(Playlink), предоставяне на възможности и ресурси за игра (ITLA, Playlink), терапия чрез 

игра (Play Therapy International (PTI)), обучение и подкрепа на практикуващи 

специалисти (EPA, PTI, Ludemos) и накрая - изследване и разпространение на 

информация, свързана с игрите (Ludemos, Финландски омбудсман). 

 
В рамките на тези общи въпроси организациите, свързани с игрите, извършват широк 

спектър от дейности. Организациите, работещи в областта на правата на детето, 

съсредоточават дейността си върху застъпничество, подкрепа на кампании, 

разработване на законодателство и политики (IPA, EPA, финландски омбудсман, ITLA). 

Тези, които работят в тясно сътрудничество с практикуващите игри, 

професионалистите и други лица, свързани с развитието на благоприятна за игрите 

среда, осигуряват специално обучение и подготовка за тези цели, като същевременно 

разпространяват информация и изследвания, свързани с конкретната им област на 

дейност или изследвания (EPA, Ludemos, Play Therapy International, Playlink). 

Организациите и техните асоциирани членове, като ITLA, Playlink и Playboard, пряко 

подкрепят развитието на възможностите за игра, като например библиотеки с 
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играчки, както и проектирането и създаването на "места за игра" и "дни за игра" за 

децата. 

 

Въпреки че понятието "игра" обикновено се свързва с малките деца, повечето 

организации твърдят, че се грижат за широка възрастова група от дванадесет месеца 

до осемнадесет години. Въпреки това, по отношение на реалните възможности за 

игра, е необходимо по-подробно проучване, за да се установят възрастовите групи, 

които могат да бъдат пренебрегнати. Тук е важно да се отбележи, че Конвенцията за 

правата на детето (КПД) (ООН, 1990 г.) определя детето като "всяко човешко 

същество на възраст под осемнадесет години, освен ако съгласно приложимото 

към детето законодателство пълнолетието не е настъпило по-рано" (член 1 от 

КПД). 

4.2 Мнения на европейските организации за игра по въпроси, свързани 
с детската игра 

На анкетираните европейски организации за игра бяха зададени и въпроси относно 

техните възгледи за естеството и стойността на детската игра, както и за нивото на 

предлагане в тяхната страна и в Европа. Отговорите, предоставени от тях във връзка с 

тези въпроси, са обобщени в този раздел. 

 
Възгледи за естеството и ценноста на детската игра 

Всички анкетирани организации се съгласиха с общото мнение, че играта е естествено 

поведение или дейност, която е полезна за децата и е от основно значение за тяхното 

благосъстояние и цялостно развитие (когнитивно, социално, емоционално, 

физическо и т.н.). Някои организации подчертаха също така факта, че играта и 

свободното време са право, посочено в Конвенцията за правата на детето. 

 

Въпреки това аспектът, в който организациите се различават една от друга, е свързан 

с възприемането на играта като средство за постигане на други цели, а не като 

дейност сама по себе си. Така някои организации се фокусираха върху 

инструменталната стойност на играта за други цели, като например образование, 

усвояване на ценности и умения или здраве. Например отговорът на 

Международната библиотека за играчки включваше следното твърдение: 
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"Тези [ценности и нагласи] включват споделяне, спазване на правилата, редуване, 

оценяване на избора на другите, приемане на загубата, упоритост до 

приключване на дейността. Това води до отворено съзнание, добра социализация, 

толерантност и устойчивост. Културните игри са високо ценени като средство 

за запазване на културата на общността. Насърчава се играта между 

родителите и децата, за да се укрепи семейната единица 

 
Други организации обаче се фокусират върху играта заради самата нея, разглеждайки 

я като дейност или процес. Организациите не се занимаваха изрично с дефиниции на 

играта, които бяха основен проблем за изследователите-експерти, но когато описваха 

играта като дейност, те използваха следните описания, за да изразят мнението си за 

естеството на детската игра: 

 
"[Играта трябва да бъде] спонтанна, гъвкава, непредсказуема, с въображение и 

ръководена от тях [децата]" (Playboard) 

"[На децата трябва да се позволява] да поемат рискове, да правят грешки, да 

преживяват ежедневни приключения и да изпитват себе си и своите граници" 

(сътрудник на Ludemos) 

"Играта е спонтанна, самомотивирана и контролирана от детето. Играта не се 

създава от възрастните за децата, а от самите деца" (IPA) 

 

Осигуряване на места за игра на децата 

Организациите, занимаващи се с игри, се застъпваха за необходимостта от 

пространство и време за игра както в образователния контекст, така и в общността. В 

училището беше изразено мнението, че почивките между часовете са важна 

възможност за децата да се включат в различни видове игри и забавления с 

приятелите си и че следователно е важно училищата да разполагат с добри 

съоръжения на открито, с площи с твърда настилка и игрища с играчки, оборудване и 

природни елементи, които да подпомагат тяхната игра. Също така беше препоръчано 

зоните за игра на открито да се проектират, като се вземат предвид мненията и идеите 

на децата. 
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Като цяло се смята, че в общностите липсват условия за детски игри, което се дължи 

на липсата на осъзнаване на тяхното значение. Времето на децата за игра се 

ограничава и от твърде много работа в училище, от съображения за безопасност и от 

липсата на разбиране от страна на родителите за значението на играта, което води до 

прекомерна игра, контролирана от възрастни. Eurochild съобщава, че 

"бедността във времето" е проблем, който все повече се признава в Европа поради 

факта, че повечето семейства се нуждаят от двоен доход, нараства броят на 

семействата с един родител и т.н 

 

Омбудсманът на Финландия докладва за провежданото всяка година проучване на 

нагласите на децата относно прилагането на Конвенцията за правата на детето. 

Обикновено децата изразяват мнението, че правото на игра е много важно право. Те 

го свързват с това да се забавляват, да бъдат с приятели и да бъдат деца. Те също така 

се оплакват, че заниманията им в свободното време са твърде ориентирани към 

резултати и изисквания и че не разполагат с достатъчно свободно време. Децата биха 

искали също така да има повече несъстезателни спортни дейности и "клубове по 

интереси", които да не се фокусират върху отработването на едно конкретно умение 

 

В международен план Международната асоциация на библиотеките за играчки 

предостави статистически данни за броя на наличните библиотеки за играчки в 

отделните страни, които варират от над 2 000 в Обединеното кралство и над 1 500 във 

Франция до едва 19 в Хърватия и 9 в Турция. Библиотеките с играчки обслужват 

всички деца, включително тези със специални нужди. Те са от полза за развитието на 

децата имигранти и децата, живеещи в бедност. Държавната подкрепа е различна - 

повечето библиотеки за играчки се издържат от дарения и доброволци. 

 

Различни организации докладваха за примери за интервенции и дейности, които 

извършват за насърчаване на играта. Тези дейности могат да бъдат класифицирани 

според различни цели: 

 
 Свързани с пространства за игра на децата 
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 Комитет за приятелски настроени към децата градове (IPA) 

 Проекти за дизайн, обществени пространства (Playlink) 

 

 Свързани с обучението 

 Положителни площадки за игра (Playboard) 

 Мултидисциплинарна игра (Play Shaper), насочена към "висшия 

мениджмънт и професионалисти, включително: Съвети, проектанти, 

озеленители и дизайнери, специалисти по магистрали и транспорт, 

специалисти по здравеопазване, детски служби и училища, полиция и 

лидери на общности (Playboard) 

 
 Свързани с играта като дейност или взаимодействие 

 Програма "Play Quest" (Playboard) Подкрепа за децата да изразяват 

мнението си и да контролират времето си за игра. 

 Възстановяване на пространството за игра (Playboard) 

 Популяризиране на модела на игровия цикъл за игрово взаимодействие; 
(Ludemos) 

 Терапия чрез игра (Play Therapy Int.) Развитие на компетенциите в областта 
на терапията чрез игра 
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Част 5. Преглед на политиката и препоръки 

 
Въз основа на своите експертни познания и дългогодишен опит в работата в сектора 

на игрите, европейските изследователи на игрите и организациите за игри, с които се 

свързахме, бяха помолени да предложат препоръки за политиката на Европейския 

съюз. Тази част от доклада се основава на тези препоръки, както и на данните от 

изследванията, разгледани в част 3, за да направи това, което считаме за основани на 

доказателства и важни политически препоръки. Тези препоръки, по мнението на 

настоящите автори, ще допринесат за осигуряването и качеството на възможностите 

за игра на децата в полза на настоящите и бъдещите граждани на Европейския съюз. 

 

Обнадеждаващо е, че Европейският съюз вече е взел важни политически решения в 

тази област, които се основават на член 31 от Конвенцията на ООН за правата на 

детето (1990 г.), който гласи: 

 

"Държавите - страни по Конвенцията, признават правото на детето на почивка 

и отдих, на занимания с игри и развлекателни дейности, съобразени с възрастта 

на детето". 

 
На 15 февруари 2011 г. Европейската комисия представи "Програма на ЕС за правата 

на детето". Това се отнасяше главно за правосъдието, съобразено с интересите на 

децата, и за защитата на уязвимите деца, като се признаваше напълно значението за 

обществото на задоволяването на потребностите на децата от развитие, включително 

от игра. Документът завършва по следния начин: 

 
"Необходим е нов ангажимент на всички участници, за да се осъществи визията за 

свят, в който децата могат да бъдат деца и да живеят, играят, учат, развиват 

пълния си потенциал и се възползват максимално от всички съществуващи 

възможности". 
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На 12 май 2011 г. Европейският парламент прие резолюция относно обучението в 

ранна детска възраст в Европейския съюз, в която се отбелязва, че ранните години 

на детството са от решаващо значение за развитието на децата и се подчертава, че 

"освен на образование, всички деца имат право на почивка, свободно време и 

игра". 

 

На 20 май 2011 г. Съветът на Европейския съюз прие заключения относно 

образованието и грижите в ранна детска възраст, в които се изразява съгласие, че 

следва да се предприемат мерки за насърчаване на 

 

"подходящи за развитието програми и учебни планове, които насърчават 

придобиването на когнитивни и некогнитивни умения, като същевременно 

признават значението на играта, която също е от решаващо значение за ученето 

през ранните години". 

 
Настоящият доклад се опитва да направи преглед на най-добрите налични 

доказателства, които биха подкрепили тази позиция, и да извлече от тях предложения 

за по-подробни препоръки за политиката, които да бъдат разгледани в рамките на 

Европейския съюз. 

 
Препоръките в този доклад и техните основания са Европейският съюз да приеме 

политики, които: 

 

1. Насърчаване на информираността и промяна на нагласите по отношение на 
детските игри 

Няколко организации като Международната асоциация за игри (IPA), Ludemos, 

PlayBoard NI и Международната асоциация на библиотеките за играчки (ITLA) 

препоръчаха промени в политиката на международно и национално равнище, за да 

се насърчи общественото разбиране и осъзнаване на значението на игрите. ИПА 

участва в разработването на "Общ коментар" по член 31 от Конвенцията на ООН за 

правата на детето (КПД на ООН) за предоставяне на насоки на държавите - страни по 

Конвенцията, относно успешното прилагане на член 31 и повишаване на 
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осведомеността за него. Препоръките, направени в този документ (публикуването му 

се очаква през 2013 г.), ще предоставят на държавите в ЕС конкретни насоки за 

практическото прилагане на член 31, като идентифицират и премахнат различните 

потенциални пречки, които възпрепятстват правото на детето на игра. Повечето 

организации посочиха също така, че широко разпространената липса на разбиране за 

значението на игрите е основна пречка пред игрите на децата, и предложиха 

различни мерки за справяне с този проблем. Например IPA, PlayBoard NI и ITLA 

подчертаха необходимостта от програми за повишаване на обществената 

осведоменост, особено с цел промяна на отношението на възрастните към 

присъствието на деца на обществени места от нещо негативно и проблематично към 

такова, което разбира нуждите на детето да изследва. Ludemos настояваше да се 

приложат законови промени в политиката, за да се променят възприятията, и 

предложи като подходящ механизъм за постигане на тази цел да се въведат съответни 

показатели за ефективността на детските игри, самостоятелната мобилност или 

достъпа до открито пространство в индексите на ЕС за здравето и благосъстоянието 

на децата. ITLA изтъкна, че "Световният ден на игрите" се е доказал като 

изключително мощен инструмент за популяризиране на игрите и че той трябва да 

бъде включен в Календара на събитията на ООН по същия начин, както Световният 

ден за борба със СПИН и Денят на детето. 

В образователната сфера, както беше обсъдено по-рано в доклада, редица 

образователни системи на ЕС следват програмата "по-рано е по-добре", която не се 

подкрепя от съществуващите научни доказателства и която силно ограничава 

възможностите за игра дори в най-ранните години на обучение. 

 

Като цяло, докато ползите за здравето от физическата игра са добре познати, както в 

рамките на образователната среда, така и извън нея, емоционалните и когнитивните 

ползи от всичките пет вида игри не са толкова добре познати, както от родителите и 

широката общественост, така и от създателите на образователни и други политики. 

Предвид решаващото значение на игрите за емоционалното благополучие на децата, 

тяхното езиково развитие и развитието на метакогнитивните и саморегулиращите им 

способности (които са в основата на академичните постижения, творчеството и 

решаването на проблеми), това по-добро разбиране е жизненоважно. 
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2. Насърчаване на по-доброто осигуряване на време и пространство за игра на 

децата 

По-горе в доклада беше направен преглед на настоящите ограничения за 

предоставяне на услуги в урбанизираните съвременни общества и съвременните 

образователни системи. Експертите по игрите, с които се консултирахме, бяха на 

мнение, че в цяла Европа има общ недостиг на места за игра (особено в големите 

градове). Нашите европейски експерти по игрите смятат, че детската игра е свързана 

с изследване на околната среда, опознаване на обществото и живот с другите. 

Липсата на открити площадки за игра в кварталите, където живеят децата, се 

разглежда като основна пречка пред тези възможности за развитие, които предоставя 

играта. Според нашите експерти градовете трябва да бъдат организирани с много по-

голямо внимание към децата. Децата трябва да могат да играят на улицата, да имат 

местни пространства за игра и паркове, както и безопасни маршрути до тях и до 

училищата, до които да могат да стигат самостоятелно. 

 

Всички организации, които отговориха на нашето проучване, се застъпиха и за повече 

възможности за игра на децата, що се отнася до времето и пространството, както и за 

допълнителни дейности и материали за игра. Например Ludemos и PlayBoard NI 

препоръчват програми за свободно избрани и самостоятелни игри в училище, 

подкрепени от подходящи възрастни, както по време на училище, така и след него. 

Трябва да се насърчават неформалните дейности на открито, както и по-дългите 

почивки в училище, за да се стимулира по-голяма физическа активност по време на 

учебните занятия. Необходимо е да се установи стандарт за времето за игра по време 

на учебния ден (междучасие и обяд), който да бъде включен в инспекциите на 

училищата. Друго предложение на Ludemos е плуването да стане безплатно за деца 

под 16 години, така че всички деца да могат да плуват на седемгодишна възраст (както 

е в Нидерландия). Подобна стъпка не само ще даде възможност на децата да бъдат 

по-независими и уверени, когато са около водата, но и да развият по-здравословен 

начин на живот. 

 
Признаването на необходимостта от свободни, достъпни и удобни за децата места за 
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игра беше изтъкнато от няколко организации като решаваща стъпка към осигуряване 

на правото на децата да играят. Предложенията за прилагането им варират от 

проучване на успешни инициативи за създаване на "градове, приятелски настроени 

към децата", като например Ротердам в Нидерландия, до насърчаване на 

сравнителни изследвания на политиките за приятелски настроени към децата градове 

във връзка с планирането и използването на земята. Бяха направени и предложения 

за преразглеждане и промяна на политиките за планиране, така че те да включват 

изцяло насоки за планиране и използване на земята, които са съвместими с нуждите 

на децата и младите хора, и да се разработят показатели за общности, благоприятни 

за децата. Препоръчва се също така междусекторно обучение на лицата, които 

планират, проектират, изграждат и управляват местните общности, за да разберат 

значението на детските игри и ролята си в създаването на благоприятни за децата 

обществени пространства. 

 

ITLA направи няколко препоръки относно осигуряването на библиотеки с играчки за 

деца на различни места, които се използват или обитават от деца, като училища, 

обществени библиотеки, читалища, паркове за игра, детски болници и др. Тези 

съоръжения могат да предоставят на децата възможност да играят, като 

същевременно насърчават тяхното обучение и благополучие в няколко аспекта на 

живота им. Подчертавайки терапевтичните аспекти на играта, Play Therapy 

International се застъпва за допълнителни разпоредби за терапевтична игра в 

образователни и необразователни среди. 

Накрая Eurochild направи изключително важен извод, свързващ осигуряването на 

игри с въпросите на социалната справедливост и развитието на социално здраво 

общество: 

 
"Изключително важно е играта да се разглежда от гледна точка на социалното 

приобщаване и възможностите за децата, които са подложени на социална 

маргинализация и дискриминация. Все повече се увеличава разликата във 

възможностите, които имат децата в зависимост от социалния и икономическия 

произход на техните родители. Все по-често извънкласните дейности, 

включително достъпът до места за игра, трябва да се закупуват, което 
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задълбочава социалното неравенство. От друга страна, публичните инвестиции 

в игрите могат да допринесат значително за социалното приобщаване и равните 

възможности 

 

3. Мерки за подкрепа, които дават възможност на децата да изпитат риска 

и да развият устойчивост и самостоятелност чрез игра 

Като цяло доказателствата сочат, че тъй като обществата стават все по-урбанизирани 

и все повече деца живеят в градовете, отношението към риска и безопасността 

понастоящем възпрепятства възможностите на децата за свободна игра без надзор, 

която е необходима, за да могат те да извлекат максимална полза от преживяванията 

си в игрите. Консенсусното мнение на европейските изследователи на игрите, с които 

се консултирахме, е, че е важно децата да се сблъскват с рискове и че посрещането 

на предизвикателства и научаването как да се справят с рисковете е един от 

основните елементи на играта и трябва да бъде подкрепяно и насърчавано. За 

съжаление, но според нашите експерти по игрите това е разбираемо, днес 

родителите, възпитателите и учителите в цяла Европа са твърде предпазливи по 

отношение на риска, поради което упражняват прекомерен надзор и планират 

прекалено много дейности в ущърб на децата. 

 

Възстановяването на основан на доказателства баланс между изискванията за 

безопасност и нуждите на децата да играят свободно, особено в естествена външна 

среда, беше приоритет, изразен от всички организации, с които бяха проведени 

консултации. Отговорът на Playlink е типичен за изразените мнения: 

 
"Това е изключително деликатна област и трябва да бъде разгледана обмислено. 

Като цяло бихме казали, че децата и тийнейджърите страдат от прекалено 

голямо внимание от страна на възрастните по отношение на свободното им 

време. В този смисъл смятаме, че е необходимо повече "доброжелателно 

пренебрежение". Що се отнася до осигуряването на игри под надзор, ние 

подкрепяме подхода на работника в игрите - "ниска степен на намеса, висока 

степен на реагиране" - който се прилага в най-добрите детски площадки за 
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приключения. Също така е изключително важно подкрепата за подхода на работа 

с деца в определени условия да не отслабва абсолютната необходимост от повече 

възможности за децата и тийнейджърите да играят без присъствието на 

възрастни или без надзор. Това очевидно е сложна област." 

 

Имаше общо съгласие, че прилагането и разбирането на правилата и стандартите за 

безопасност е оказало влияние върху количеството и качеството на предлаганите на 

децата в Европа съоръжения за игра и че съществува опасност преследването на 

култура на обвинение и компенсация да обезкуражи местните власти да предоставят 

каквито и да било или подходящи съоръжения за игра. 

Следователно общността на Европейския съюз, която разработва политики, би могла 

да даде важен принос, като насърчи изследванията за установяване на начините, по 

които тълкуването на въпросите на безопасността понастоящем възпрепятства 

възможностите на децата да играят свободно, като се консултира с децата относно 

техните възприятия за играта и риска и начина, по който възрастните понастоящем ги 

управляват, и като преразгледа стандартите на ЕС за съоръженията за игра, като 

реформира начина, по който те се изготвят и прилагат. 

 
Други предложения на европейските организации за игра включваха насърчаване на 

използването на естествени материали при проектирането на детски площадки, 

предоставяне на вълнуващи възможности на децата да научат повече за рисковете, 

постигане на споразумение, според което минималните национални стандарти за 

всички детски заведения да включват стандарти за качество на игрите, както и за 

безопасност и благосъстояние, и работа с медиите за преодоляване на активната им 

роля в манипулирането на общественото възприятие на рисковете, за да се 

популяризират положителните характеристики и резултати от рисковете. 

 

4. Създаване на агенции за финансиране, които насърчават игрите и научните 
изследвания в областта на игрите 

 

При провеждането на проучванията сред европейските изследователи и 

организации, занимаващи се с игри, беше забелязано, че всъщност първите са 



53  

изключително малко, а много от вторите работят с много ограничени средства, 

осигурени от правителството, членски внос или благотворителност. Като се има 

предвид значението на висококачествените възможности за игра за образованието и 

развитието на децата в Европа, особено когато те са изправени пред големи 

икономически, социални и екологични трудности, това е неудачно и неразумно 

положение. От този преглед става ясно, че е необходимо да се осигури основно 

финансиране за агенциите, които насърчават игрите, и за много по-значителни 

изследователски усилия. Съществува жизненоважна необходимост да се свържат 

научните изследвания, практиката и политиката, за да се отговори на нуждите от игри 

на децата и младите хора, семействата и общностите в цяла Европа. Лудемос 

предложи 1% данък върху игрите, играчките и вредните храни, продавани на деца, за 

да се подпомогне финансирането на агенции за игри и изследвания. 

 

В настоящия доклад са подчертани редица важни области, в които очевидно са 

необходими допълнителни изследвания. По-специално, би било полезно да се 

проучат много по-задълбочено начините, по които възрастните могат да участват най-

продуктивно в детските игри в домашна среда, в свободното време и в 

образователната среда. Процесите, чрез които играта подпомага развитието на важни 

метакогнитивни и саморегулиращи способности, също едва сега започват да се 

изследват. Специфичните видове игри, които е най-вероятно да подпомогнат 

емоционалното развитие на децата, включително тяхната устойчивост на стресови 

събития, както и терапевтичното използване на игрите за деца с тежки емоционални 

и/или когнитивни увреждания, също са други недостатъчно проучени области. 

Няколко от експертите по игрите и организациите, с които се консултирахме, също 

имаха конкретни предложения. Те включват изследвания, свързани с: 

 

 ползите от различните видове интервенции, насочени към насърчаване на 

играта, самостоятелната мобилност и контакта с природата 

 

 представите на децата и младите хора за играта и възприятията им за нея 

 

 ползите от играта в библиотеките с играчки (ITLA) 
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 ползите за развитието от играта с определени играчки и игри 

 

 пречките пред играта, включително политиката в областта на планирането, 

трафика, жилищното строителство и откритите пространства, училищата и 

грижите за деца (Play Board NI). 

 

Наред с провеждането на мащабни научни изследвания, от жизненоважно значение 

е провеждането на широкообхватно обучение за всички, които участват в грижите и 

образованието на децата, относно психологическите процеси, заложени в игровата 

дейност, основните качества на играта, ролята на възрастните в нейното подпомагане 

и ползите от нея за обучението и благосъстоянието. Понастоящем научните 

изследвания в тази област изпреварват значително общественото разбиране, както и 

голяма част от практиката на родителите и специалистите по грижи и образование. За 

да се превърне подобряването на възможностите за игра в реалност за децата на 

Европа, това трябва да бъде приоритет при разработването на всяка политика. 
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