CONTENTS
PEDAGOGY AND QUALITY OF EDUCATION
RELIGIOUS AND SECULAR EDUCATION: ASPECTS OF INTERACTION
Nicolai Dimcenco

7

THE TRAINING AND PROFESSIONAL FORMATION OF THE FUTURE TEACHERS OF
MATHEMATICS IN RUSSIAN IN MODERN CONDITIONS
Inessa Kondaurova, Aleksander Korostelev

12

DEVELOPMENT OF OCCUPATIONAL STANDARDS IN SERBIA
Željko M. Papić, Miloš Papić, Veljko Aleksić

17

EDUCATIONAL SYSTEM IN SERBIA
Miloš Papić, Željko M. Papić, Biljana Kuzmanović, Veljko Aleksić

22

PARAMETERS OF THE TEACHER’S LEADERSHİP ROLE AND FUNCTİON
Viara Gyurova

29

THE NEW CONCEPT FOR THE MEDIA AND MEDIA EDUCATION
Lilia Lozanova

37

ELECTRONIC MEDIA AND EDUCATIONAL PROCESS
Lilia Lozanova

40

EVALUATION OF THE EFFECTIVENESS OF TEACHING IN A UNIVERSITY COURSE
Vanya Bozhilova

43

ROLE AND SIGNIFICANCE OF SELF ACTIVITIES WITH SPORT IN UNIVERSITY “PROFF. DR.
ASEN ZLATAROV” - BURGAS
Nina Bogdanova

52

STUDY OF PHYSICAL ACTIVITY AMONG CHILDREN IN THE PREPARATORY GROUP
Petya Kasnakova, Anna Stankova

58

ALGORITHMIZATION IN TRAINING – AN ACTIVATING TECHNOLOGY IN THE EDUCATION
PROCESS OF PHYSIOTHERAPISTS
Petya Kasnakova

63

SCIENTIFIC AND PRACTICAL ASPECTS OF PHYSICAL EDUCALIEN AT “ASSEN ZLATAROV”
UNIVERSITY BURGAS
George Dimitrov, Zlatka Diqeva

68

READINESS OF STUDENTS TRAINEE IN THE FIELD “HEALTH CARE” FOR A PROFESSION
“NURSE” AND “MIDWIFE” IN MEDICAL UNIVERSITY “PROF. DR. PARASKEV STOYANOV” VARNA
Marinela Grudeva, Diana Dimitrova

73

QUALITY ON NATURAL SCIENTIFIC TRAINING OF FUTURE PRIMARY TEACHERS
THROUGH THE PRISM OF SWOT ANALYSIS
Svetlana Angelova

78

SOME ASPECTS OF THE INTEGRATION OF TECHNOLOGY IN SCIENCE IN THE TRAINING
OF FUTURE PRIMARY TEACHERS
Svetlana Angelova

85

DIDACTIC TEST ITEMS ANALYSIS
Angelina Kirkova, Teodora Dimcheva, Tatyana Boeva, Kristina Kilova, Zhivko Peychev, Antonia Yaneva,
Nonka Mateva

91

MATHEMATICAL TASKS RELATED TO ELECTION AND THE PIGEONHOLE PRINCIPLE
Jechka Dimitrova, Ivan Georgiev

97

FINANCIAL EDUCATION OF PRESCHOOL CHILDREN
Mariana Todorova

3

102

COMPUTER GAMES AND CHILDREN’S EDUCATION
Mariana Todorova

107

ASPECTS OF BILINGUALISUM IN PRIMARY EDUCATION IN WALES
Irina Mitarcheva

113

VULNERABLE SOCIAL GROUP AND THE ADULT STUDENT – AS A PART OF IT
Radka Stamatova

120

DIAGNOSIS OF THE PERSONAL RELATIONS AMONG
PREPARATIONAL GROUP AND THEIR SOCIALIZATION
Radka Stamatova

THE

CHILDREN

IN

THE

126

DIGITAL FASHION ILLUSTRATION
Yana Vasileva

131

MODEL FOR DEVELOPING SPEED-POWER OPTIONS 9-10 YEAR OLDS
Dechko Ignatov

134

SPORT SELECTION AND ORIENTATION IN BOXING CLARIFICATIONS ABOUT CONCEPT
AND TERMINOLOGY
Blagoy Kalpachki

141

ONLINE TUTORING IN A COLLABORATIVE DISTANCE LEARNING COURSE OF FRENCH
LANGUAGE
Maria Stoytcheva

148

TEAM TEACHING
Natalia Vitanova, Neli Miteva

155

MUSIC AND ASSOCIATIONS OR: FINE TRANSFORMATIONS OF MUSIC IN CHILDREN’S
DRAWINGS
Radka Dzhendova

163

BUSINESSES’ NEEDS OF TECHNICAL SPECIALISTS AND PREFERRED BY STUDENTS
PROFESSIONAL FIELDS
Tereza Stefanova

169

COMMUNICATION – SOCIAL PHENOMENON IN COLLEGE EDUCATION
Antonina Nedkova

175

EMPIRICAL STUDIES OF THE MEDICAL COLLEGE STUDENTS’ ATTITUDE TOWARDS
VIRTUAL COMMUNICATION
Antonina Nedkova

181

MOTIVATION AS AN ASPECT OF MONITORING THE QUALITY OF EDUCATION IN SCHOOLS
Rumyana Gyoreva

186

ORGANIZATION OF THE EDUCATION OF PEDAGOGICAL SPECIALISTS
Milena Tsankova, Bozhanka Baycheva

192

SPECIFICS OF STUDENTS COGNITIVE MOTIVATION AND SOME CRITERIA FOR ITS
MEASUREMENT
Marina Dimitrova

197

UNIVERSITY TRAINING OF STUDENT FOR DISTANCE BETWEEN SOCIAL PEDAGOGUE AND
CLIENT
Maria Dishkova

201

ANDRAGOGIC BASICS OF A CAREER DEVELOPMENT TRAINING COURSE OF STUDENTSPEDAGOGUES
Valentina Sharlanova

208

4

СЪДЪРЖАНИЕ
ПЕДАГОГИКА И КАЧЕСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО
РЕЛИГИОЗНО И СВЕТСКО ОБРАЗОВАНИЕ: АСПЕКТИ НА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
Николай Дымченко

7

ОБУЧЕНИЕТО И ПРОФЕСИОНАЛНОТО ФОРМИРАНЕ НА БЪДЕЩИТЕ УЧИТЕЛИ ПО
МАТЕМАТИКА В РУСИЯ В СЪВРЕМЕННИТЕ УСЛОВИЯ
Инесса Кондаурова, Александър Коростелев

12

РАЗРАБОТВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНИ СТАНДАРТИ В СЪРВИЯ
Željko M. Papić, Miloš Papić, Veljko Aleksić

17

ОБРАЗОВАТЕЛНАТА СИСТЕМА В СЪРБИЯ
Miloš Papić, Željko M. Papić, Biljana Kuzmanović, Veljko Aleksić

22

ПАРАМЕТРИ НА ЛИДЕРСКАТА РОЛЯ И ФУНКЦИЯ НА УЧИТЕЛЯ
Вяра Гюрова

29

НОВОТО ПОНЯТИЕ ЗА МЕДИИТЕ И МЕДИЙНОТО ОБРАЗОВАНИЕ
Лилия Лозанова

37

ЕЛЕКТРОННИТЕ МЕДИИ И УЧЕБНО-ВЪЗПИТАТЕЛНИЯ ПРОЦЕС
Лилия Лозанова

40

ОЦЕНЯВАНЕ НА ЕФЕКТИВНОСТТА НА ОБУЧЕНИЕТО В УНИВЕРСИТЕТСКИ КУРС
Ваня Божилова

43

РОЛЯТА И ЗНАЧИМОСТТА НА САМОСТОЯТЕЛНИТЕ ЗАНИМАНИЯ СЪС СПОРТ В
УНИВЕРСИТЕТ „ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ” - БУРГАС
Нина Богданова

52

ИЗСЛЕДВАНЕ НА ДВИГАТЕЛНИТЕ СПОСОБНОСТИ СРЕД ДЕЦА В ПОДГОТВИТЕЛНА
ГРУПА
Петя Каснакова, Анна Станкова

58

АЛГОРИТМИЗАЦИЯ В ОБУЧЕНИЕТО – АКТИВИЗИРАЩА ТЕХНОЛОГИЯ В УЧЕБНИЯ
ПРОЦЕС НА РЕХАБИЛИТАТОРИ
Петя Каснакова

63

НАУЧНОПРИЛОЖНИ АСПЕКТИ НА СПОРТНОПЕДАГОГИЧЕСКОТО ОБРАЗОВАНИЕ В
УНИВЕРСИТЕТ „ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ” - БУРГАС
Георги Димитров, Златка Дичева

68

ГОТОВНОСТ НА СТУДЕНТИТЕ ОБУЧАВАЩИ СЕ В НАПРАВЛЕНИЕ „ЗДРАВНИ ГРИЖИ” ЗА
ОВЛАДЯВАНЕ НА ПРОФЕСИИТЕ „МЕДИЦИНСКА СЕСТРА” И „АКУШЕРКА” В
МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ „ПРОФ. Д-Р ПАРАСКЕВ СТОЯНОВ” ВАРНА
Маринела Грудева, Дияна Димитрова

73

КАЧЕСТВОТО НА ПРИРОДОНАУЧНАТА ПОДГОТОВКА
УЧИТЕЛИ ПРЕЗ ПРИЗМАТА НА SWOT-АНАЛИЗА
Светлана Ангелова

НАЧАЛНИ

78

НЯКОИ АСПЕКТИ НА ИНТЕГРАЦИЯТА НА ТЕХНОЛОГИИТЕ В ПРИРОДОНАУЧНАТА
ПОДГОТОВКА НА БЪДЕЩИТЕ НАЧАЛНИ УЧИТЕЛИ
Светлана Ангелова

85

СТАТИСТИЧЕСКИ АНАЛИЗ НА ВЪПРОСИ ЗА ДИДАКТИЧЕСКИ ТЕСТ
Ангелина Киркова-Богданова, Теодора Димчева, Татяна Боева, Кристина Килова, Живко Пейчев,
Антония Янева, Нонка Матева

91

МАТЕМАТИЧЕСКИ ЗАДАЧИ ЗА ИЗБОРИ И ПРИНЦИП НА ДИРИХЛЕ
Жечка Димитрова, Иван Георгиев

97

НА

БЪДЕЩИ

ФИНАНСОВО ОБРАЗОВАНИЕ НА ДЕЦАТА В ПРЕДУЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ
Марияна Тодорова

5

102

КОМПЮТЪРНИТЕ ИГРИ И ОБРАЗОВАНИЕТО НА ДЕЦАТА
Марияна Тодорова

107

АСПЕКТИ НА БИЛИНГВИЗМА В НАЧАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ В УЕЛС
Ирина Митърчева

113

УЯЗВИМА СОЦИАЛНА ГРУПА И ВЪЗРАСТНИЯТ УЧАЩ КАТО ЧАСТ ОТ НЕЯ
Радка Стаматова

120

ДИАГНОСТИКА НА ЛИЧНОСТНИТЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ
ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА И ТЯХНАТА СОЦИАЛИЗАЦИЯ
Радка Стаматова

МЕЖДУ

ДЕЦАТА

ОТ

СЪВРЕМЕННИ ТЕХНИЧЕСКИ ПОДХОДИ ПРИ ДИЗАЙН НА МОДНА ИЛЮСТРАЦИЯ
Яна Василева
МОДЕЛ ЗА РАЗВИВАНЕ
ГОДИШНИТЕ УЧЕНИЦИ
Дечко Игнатов

НА

СКОРОСТНО-СИЛОВИТЕ

134

И

141

ДИСТАНЦИОННО ПЕДАГОГИЧЕСКО РЪКОВОДСТВО В РАМКИТЕ НА КОЛАБОРАТИВЕН
ЕЛЕКТРОНЕН КУРС ПО ФРЕНСКИ ЕЗИК
Мария Стойчева

148

TEAM TEACHING
Наталия Витанова, Нели Митева

155

МУЗИКА И АСОЦИАЦИИ ИЛИ:
МУЗИКАТА В ДЕТСКАТА РИСУНКА
Радка Джендова

ЗА

В

БОКСА:

КОНЦЕПТУАЛНИ

НА

163

НЕОБХОДИМОСТ ОТ ТЕХНИЧЕСКИ КАДРИ ЗА БИЗНЕСА И ПРЕДПОЧИТАНИТЕ ОТ
СТУДЕНТИТЕ ПРОФЕСИОНАЛНИ НАПРАВЛЕНИЯ
Тереза Стефанова

169

ОБЩУВАНЕТО – СОЦИАЛЕН ФЕНОМЕН В КОЛЕЖАНСКОТО ОБРАЗОВАНИЕ
Антонина Недкова

175

ЕМПИРИЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ НАГЛАСИТЕ НА СТУДЕНТИТЕ ЗА ВИРТУАЛНО ОБЩУВАНЕ
В МЕДИЦИНСКИ КОЛЕЖ
Антонина Недкова

181

МОТИВАЦИЯТА КАТО АСПЕКТ
ОБРАЗОВАНИЕ В УЧИЛИЩЕ
Румяна Гьорева

186

НА

ИЗОБРАЗИТЕЛНИТЕ

НА

131
9-10

СПОРТНИЯТ ПОДБОР И ОРИЕНТАЦИЯТА
ТЕРМИНОЛОГИЧНИ УТОЧНЕНИЯ
Благой Калпачки

ВЪЗМОЖНОСТИ

126

МОНИТОРИНГА

ТРАНСФОРМАЦИИ

НА

КАЧЕСТВОТО

НА

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ОБУЧЕНИЕТО НА ПЕДАГОГИЧЕСКИ КАДРИ
Милена Цанкова, Божанка Байчева

192

ОСОБЕНОСТИ НА ПОЗНАВАТЕЛНАТА МОТИВАЦИЯ НА СТУДЕНТИТЕ И КРИТЕРИИ ЗА
ИЗМЕРВАНЕТО Й
Марина Димитрова

197

УНИВЕРСИТЕТСКАТА ПОДГОТОВКА НА СТУДЕНТА
СОЦИАЛЕН ПЕДАГОГ И КЛИЕНТ
Мария Дишкова

201

ЗА ДИСТАНЦИЯТА

АНДРАГОГИЧЕСКИ ОСНОВИ НА КУРС ЗА КАРИЕРНО РАЗВИТИЕ НА СТУДЕНТИПЕДАГОЗИ
Валентина Шарланова

6

МЕЖДУ

208

УПРАВЛЕНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ
TOM XII (3) 2016

MANAGEMENT AND EDUCATION
VOL. XII (3) 2016

РЕЛИГИОЗНОЕ И СВЕТСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ:
АСПЕКТЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
Николай Дымченко
RELIGIOUS AND SECULAR EDUCATION:
ASPECTS OF INTERACTION
Nicolai Dimcenco
ABSTRACT: The article deals with some problems of interaction of the religious and secular education. Educational institutions of Transnistria, the eastern region of Moldova, are the experimental research base. In the
article an author uses the different methods of pedagogical research : axiological, culturological, sociological
and others.
The author comes to the conclusion that it is essential for the church (religions) and the state to cooperate in
the context of cultural enlightenment and moral education of the country’s young generation.
Key words: religion, educating, school, university, science.

СССР (Украина, Молдова, Беларусь, Грузия и
др.), религия не изучалась в образовательных
учреждениях, поддерживался атеизм, и проблема религиозного образования не входила в
парадигму советского педагогического исследования.
В настоящее время такие исследования
стали возможными. Во-первых, очередь, это
преподавание религиозных предметов в светских образовательных учреждениях в рамках
предметов по истории, краеведению, филологии или как отдельного предмета, рассказывающего об отдельной религии. Во-вторых,
это открытие религиозных образовательных
учреждений (университетов, семинарий,
школ) для подготовки будущих служителей
той или иной конфессии.
Внимание к религиозным вопросам в образовательном контексте объективно обусловлено той ролью, которую играет религия
в формировании индивидуальных убеждений,
мотиваций, мировоззрения. Обращение педагогов и педагогической науки к религиозной
проблематике неразделимо связано с демократическими преобразованиями последних
десятилетий на территории постсоветского
пространства, где после краха коммунистических идей, стало возможным изучение и внедрения религиозного педагогического опыта.
К проблемам преподавания предметов религиозной
направленности,
духовнонравственного воспитания на религиозной

Введение
В последнее десятилетие европейские государства переживают глубокий духовный
кризис, охвативший все сферы общественной
жизни. Он связан с крахом мультикультурализма, упадком христианских ценностей, религиозным плюрализмом, массовой миграцией и т.д.
В процессе поиска путей выхода из этого
кризиса в общественном сознании укрепилась
идея, что реальным средством его преодоления, является совершенствование духовнонравственного мира человека, через обращение государства и общества к институтам религии и церкви.
В современном мире все чаще и чаще говорят о взаимодействии светского и религиозного образования в процессе обучения и
воспитания молодого поколения. Бесспорно,
образование является одной из духовных
сфер государства и общества наряду с религией, наукой, литературой, искусством.
Религиозное образование, являясь одной
из традиционных и основополагающих составляющих классического образования в Европе, представляется для стран постсоветского пространства достаточно новой областью
исследовательской и практической деятельности.
В советский период, как в России, так и
странах, входивших в Советский союз –
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основе, религиозному образованию вообще,
обращались достаточно многих ученных, как
светских, так и церковных. Назовем только
несколько фамилий: А.Ф. Ахматов, И.А. Галицкая, В.И. Гараджа, З.Т. Гасанов, Евгений
(Георгий) Шестун, М.Д. Гуськов, К.Д. Давлетшин, Димитрий Конюхов, А.А. Корзинкин, диакон Андрей Кураев, Ю.П. Зуев, Киприан Ященко, И.С. Колесова, А.В. Бородина,
И.М. Бочарова, Ю.Б. Козлова, Ф.Н. Козырев,
А.Н. Крылов, Д.Г. Левчук, А.Е. Лихачев, И.В.
Метлик, Л.Н. Митрохин, С.И. Минкин, Н.Д.
Никандров и др.
Теоретико-методологической
основой
проведенного исследования выступили: аксиологический, культурологический, антропологический, социологический и личностноориентированный подходы. Совокупность
этих методов позволяет наиболее комплексно
осуществить анализ данной проблемы.

ское) образование и собственно религиозное
образование. Последнее имело место в дореволюционной педагогической практике в условиях православного государства в форме
учебного предмета специального духовного
содержания – традиционного Закона Божьего.
Он существенно отличается от историкокультурологического курса «Основы православной культуры» по организации, отбору,
систематизации и подаче учебного материала,
методике, но главное – по целям и задачам.
Ярким подтверждением этого является то, что
воскресные школы и православные гимназии,
имеющие в своѐм учебном плане Закон Божий, вводят курс «Основы православной
культуры» не вместо Закона Божьего, а параллельно или независимо от него.
Религиозно-познавательный курс позволяет учителям, уважая право каждого человека
на убеждения и свободу выбора вероисповедания, формировать в условиях светского образования осознанного отношения к вопросам
веры, нравственности, духовности, воспитывать личную ответственность за окружающий
мир, культуру, язык, государство.
Изучение православной культуры в государственных и муниципальных образовательных учреждениях не сопровождается совершением религиозных обрядов, отправлением
религиозного культа, не требует от учащихся
и их родителей православной религиозной
самоидентификации в любой форме и не препятствует их свободному мировоззренческому или конфессиональному самоопределению, не предусматривает обязательного участия обучаемых в религиозных службах, не
преследует в качестве образовательной цели
вовлечение учащихся и их родителей в религиозную организацию.
Именно с курсом «Основы православной
культуры» многие родители, учителя, ученые
и политики, а также Русская Православная
Церковь связывают свои надежды на возрождение в обществе традиционных для нашей
страны духовно-нравственных ценностей.
Образование было и остается важнейшим
направлением в деятельности Русской Православной Церкви. Но каждый год мы видим,
что та или иная тема становится особенно
актуальной, отражая как динамику церковногосударственного и церковно-общественного
взаимодействия в данной сфере, так и процесс развития самой системы отечественного
образования.

Изложение
Важным вопросом является определение
понятий и терминологии. Существует большое количество определений дефиниций понятия «религиозное образование». Например,
как «целенаправленный процесс обучения и
воспитания, осуществляемый в интересах человека, семьи, общества, государства и религиозных организаций, который по организационно-правовой принадлежности реализуется в учреждениях государственной, муниципальной и конфессиональной систем образования, а также в семье, содержание которого
основывается на конфессиональном мировоззрении и может включать светски блок знаний».
Действительно, термин религиозное образование (religious education) уже прочно вошел в международный профессиональнопедагогический обиход в качестве широкого
понятия, охватывающего любые виды образовательной деятельности, так или иначе связанной с изучением религии, воспитанием
религиозного чувства и развитием религиозного сознания. В высшей школе вместо этого
обычно используются два более узких и конкретизированных понятия: теологическое образование (theology) и религиоведение
(religious studies, religious science).
Так, по мнению исследователя А. Бородиной «в настоящее время, говоря об образовании в области религии, принято различать
религиозно-познавательное (культурологиче-
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В восточной части Республики Молдова
(Приднестровье, Приднестровский регион,
Левобережные районы Днестра) большое
значение для духовного развития имеет Православие не только как религия, но и как
культура. В каноническом отношении эта
территория относится к Русской Православной Церкви (Московский Патриархат). На ней
расположена
Тираспольско-Дубоссарская
епархия Молдавской митрополии Русской
Православной Церкви.
90% населения региона, а это примерно
500 тысяч человек, независимо от национальности (здесь в основном проживают русские,
молдаване, украинцы, гагаузы, болгары) считают себя православными христианами. Это в
свою очередь не могло не повлиять на систему образования и воспитания населения этого
края.
Начальное религиозное образование в регионе осуществляется в 36-и воскресных
школах. Занятия в них проводятся по обширной программе, направленной на духовнонравственное и эстетическое развитие юных
прихожан. В ряде воскресных школ регулярно организуются паломнические поездки, в
ходе которых дети могут посетить различные
монастыри Приднестровья и Молдовы, иные
святые места, прикоснуться к почитаемым
святыням, а также просто повидать новые для
них земли.
Например, во многих аспектах духовнонравственного воспитания воскресная школа
архиерейского подворья святого апостола
Андрея Первозванного являет собой образец
как в учебно-воспитательной деятельности,
так и в становлении личности юных христиан. На занятиях изучаются Закон Божий, литургика, храмоведение, церковнославянский
язык, христианское искусство и др.
На уроках демонстрируются фрагменты
церковного богослужения, документальные
фильмы православной тематики. Творческие
работы воспитанников воскресной школы,
как правило, занимают призовые места на
республиканских выставках.
На базе данной воскресной школы на протяжении трех лет действует детский православный театр, который готовит концертные
программы и спектакли для Рождественских
и Пасхальных торжеств, а также для мероприятий, посвященных другим значимым событиям в жизни города и епархии.

Рис. 1 Занятие в воскресной школе.
Другой ступенью религиозного образования в Приднестровье является обучение в негосударственном образовательном учреждении среднего профессионального религиозного образования «Духовное училище Тираспольско-Дубоссарской епархии». Это единственное учебное заведение региона , которое,
по мере возможности, обеспечивает приходы
епархии подготовленными кадрами. Кроме
того, оно является единственной духовной
школой не только в Приднестровье, но и в
Молдове, в которой преподавание ведется на
русском языке. Училище призвано готовить
будущих священнослужителей, которые будут осуществлять свое служение на всей территории Тираспольско-Дубоссарской епархии.
В училище разработана, утверждена и успешно действует программа, соответствующая современным требованиям. В нем работают преподаватели, имеющие как богословское, так и высшее светское образование.
В ряде светских учреждениях региона –
общих образовательных школах с 2008 года
преподается факультативный предмет «Основы православной культуры». Он разработан
региональным министерством просвещения
совместно с Приднестровским государственным институтом образования (ПГИРО), Тираспольско-Дубоссарской епархией (РПЦ
МП) и был рассчитан на 5 лет. К 2015 году
таких учебных заведений насчитывалось – 23
школы.
В 2014-2015 учебном году в школьную
программу региона в качестве обязательных
были введены два предмета – «Основы мировых религиозных культур и светской этики» и
«Основы нравственности в мировых религиозных культурах».
По данным на апрель 2015 г., модуль «Основы православной культуры» выбрали 45%
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учащихся. Однако в начале следующего
учебного года эта цифра сократилась до 22%.
В действительности, выбор того или иного
модуля родители зачастую делают под давлением классного руководителя. Известны случаи, когда классный руководитель выбор сделал самостоятельно, поставив родителей об
этом в известность после принятия решения о
преподавании в классе основ светской этики.

Заключение
Проведенное исследование актуальных
проблем взаимодействия религиозного и
светского образования, и влияния православия на духовно-нравственное воспитание социума в восточных районах Молдавии
(Приднестровский регион), позволяет сделать
следующие основные выводы.
На протяжении столетий Приднестровье
является краем со сложившейся традиционноправославной культурой. Воспитание православных традиций у полиэтничного населения, позволит обеспечить дальнейшее успешное социокультурное развитие региона в будущем, сохранить социальный институт семьи и национальную культуру, преодолеть
демографический кризис, укрепить государство.
Православие играет интегрирующую роль
для этносов, проживающих в данном регионе,
является центром культурного единения. Оно
стало той доминантой, которая повлияла на
становление самосознания русского, молдавского, украинского, болгарского, гагаузского
народов, проживающих в Приднестровье, определило их духовно-нравственные и историко-культурные особенности. Поэтому вопрос
их приобщения к культурно-этическим основам православной цивилизации приобретает
крайне высокую степень актуальности.
Восстановление духовных основ жизни сегодня – это проблема семьи, общества, и государства в целом. Но без Православия, – как
духовного стержня, занимающего ведущие
место в системе культурных и нравственных
ценностей приднестровского общества, – эта
деятельность не может быть успешной.
Сегодня можно сделать вывод, что нравственность, образование и культура – являются
основными доминантами взаимодействия
светского и религиозного образования.
Следует отметить, что Сербия, Болгария,
Румыния, Молдова, Украина, Россия, Беларусь, являются странами, имеющими богатые
православные историко-культурные и духовные традиции.

Рис. 2 Преподавание предмета
«Основы православной культуры».
В контексте научно-исследовательской
деятельности в рамках религиозной педагогики в регионе ежегодно проводятся на базе
Приднестровского университета им. Т.Г.
Шевченко две международные научнопрактические конференции – «Покровские
чтения» и «Михаило-Архангельские чтения».
Так, конференция «Покровские чтения»
(названа в честь Праздника Покрова Пресвятой Богородицы) состоит из секций «Православие, история и культура», «Православие и
филология» и «Православие и педагогика», на
которых были зачитаны доклады студентов и
преподавателей, ученных и священнослужителей. Авторы лучших докладов удостаиваются премии им. митрополита Гавриила (Бэнулеску-Бодони) – основателя Молдавской
митрополии.
Следует отметить, что сегодня в Приднестровье в организации религиозного образовательного процесса принимают участие не
только светские и церковные педагоги, священнослужители, но и общественные организации:
республиканское общество православной
молодежи имени святого благоверного князя
Димитрия Донского, Центр православной
культуры имени святых Царственных мучеников-страстотерпцев, общество православных педагогов «Начало» и др.
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ОБУЧЕНИЕТО И ПРОФЕСИОНАЛНОТО ФОРМИРАНЕ НА БЪДЕЩИТЕ УЧИТЕЛИ ПО
МАТЕМАТИКА В РУСИЯ В СЪВРЕМЕННИТЕ УСЛОВИЯ
Инесса Кондаурова, Александър Коростелев
ABSTRACT: the article is devoted to topical issues of training and professional formation of the future
teachers of mathematics in Russia today. Over the past few years in Russia a series of normative documents was
adopted, generally determined the strategy and tactics of training teachers in general and teachers of mathematics in particular, in accordance with which the future teacher of mathematics can get qualification of bachelor on academic or applied pedagogic undergraduate with a view to their personal ability, professional in terests and life situation. Describing the training of teachers in the country, the authors cite the quantitative and
qualitative results of the international study on the different systems of higher teacher education in mathematics
and evaluation of the quality of the preparation of future elementary school teachers (in mathematics) and high
school math teachers-TEDS-M. The remainder of this article describes the experience of training of the future
teachers of mathematics at Saratov State University. Training of future teachers ranked as the university period
of their formative of the professional biography from the moment of occurrence of vocational educational space
until the occurrence of an independent professional activities through the stages of professional self-determination and self-realization. Each stage of the university period of formation of the teacher was described in terms
of trust, informative and organizational content. Experimental work has shown that such training of the future
teachers of mathematics effectively contributes to their subject-methodical competence.
Key words: training, professional format ion, teacher of mathematics.

The past few years in Russia have been
marked by the emergence of a number of normative documents, generally determined the strategy and tactics of training teachers in general and
teachers of mathematics in particular.
December 29, 2012 the federal law «On Education in the Russian Federation» was adopted;
October 18, 2013 the professional standard of the
teacher was approved end it will enter into force
January 1, 2017; the concept of development of
mathematical education in the Russian Federation was developed and implemented (adopted
December 24, 2013); orders approving Federal
State educational standards of higher education
in the preparation of the pedagogical education
(undergraduate level (December 4, 2015); the
level of Magistracy (November 21, 2014)) and
many others were signed and registered.
In addition, a couple of years ago, in January
of 2014, the Ministry of education and science of
Russia presented a draft concept for the Russian
public support for the development of teacher
education. The key element of the draft concept
was the idea of dividing pedagogical generic

bachelor into academic and applied ones. That
was implemented in December 2015 in the approved Federal Educational Standard (GEF) of
pedagogical baccalaureate. Now, according to
the specified standard, a future teacher-mathematician can get bachelor's degree by the academic or applied program of baccalaureate.
Undergraduate academic program is aimed
primarily at getting theoretical knowledge, research, continuing education at the graduate level. Applied baccalaureate is a practice-oriented
educational program involving the replacement
of a considerable amount of theoretical courses
on the practical component, and, as a consequence, the saturation of the curricula pre paring
of future applied bachelors splintered system of
professionally oriented practices. At the same
time students of the applied baccalaureate are
supplied with professional theoretical that is
academic baccalaureate famous for. In fact, the
same disciplines as at the explores the same discipline as the academic baccalaureate are studied, but the share of the practical classes is significantly increased.
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At the mechanics and mathematics department at the Saratov national research state university named after N.G. Chernyshevsky (Saratov, Russia) two programs are designed and implemented: undergraduate academic and pedagogical (on the correspondence form of training),
and applied (full-time education), which allows
each future mathematics teacher to choose the
optimal educational trajectory in accordance with
personal opportunities, professional interests and
life situation.
Criticizing teachers for not effective math
training can be heard lately with various tribunes.
In this context, it is legitimate to ask the question: is there enough quality we prepare future

teaching staff with? A few years ago, an international study on the different systems of higher
teacher education in mathematics and evaluation
of the quality of the preparation of future elementary school teachers (in mathematics) and
high school math teachers-TEDS-M (Teacher
Education Study in Mathematics) was carried
out. In Russia 4407 future teachers took part in
the study of TEDS-M. Quantitative characteristic
of preparation of students of a particular country
in mathematics (mathematics didactics) served
an average score, which had been calculated
based on the results of the assignments in mathematics (mathematics didactics).

Table 1. The results of executing tasks by future teachers of mathematics of member countries on
substantive areas of mathematics (http://teds.educ.msu.edu)
Arithmetic
Algebra
Geometry
Country
Percentage
Country
Percentage
Country
Percentage
complete
complete
complete
Taiwan
83,1
Taiwan
79,2
Taiwan
76,1
Russia
69,1
Russia
65,4
Russia
69,3
Singapore
67,0
Singapore
56,7
Singapore
64,7
Poland
62,8
Poland
54,2
Switzerland
58,6
Switzerland
60,4
Germany
48,6
Poland
57,0
Germany
57,2
United States
45,4
Malaysia
53,7
of America
United States
52,9
Malaysia
43,1
Germany
52,9
of America
Oman
51,6
Switzerland
42,8
United States
51,8
of America
Thailand
49,5
Oman
39,6
Thailand
48,5
Malaysia
45,6
Thailand
36,4
Norway
45,8
Norway
41,3
Norway
34,5
Philippines
38,7
Philippines
40,6
Botswana
33,6
Oman
37,7
Georgia
36,2
Philippines
33,5
Georgia
37,2
Botswana
36,1
Georgia
31,9
Botswana
31,4
Chile
23,6
Chile
19,1
Chile
24,9
The content of mathematical part of the test
included tasks [1, no. 7, p. 66] evaluating the
knowledge of major components of the contents
of higher mathematics (knowledge of basic mathematical concepts and theoretical facts,
aksiomatičeskim method) that constitute the
theoretical basis of school mathematics, as well
as the actual school of mathematics (knowledge
of functional views, methods of solving equations and inequalities, counting the probability of
events, etc.). When performing tasks it is required to demonstrate actual knowledge, applying them to solve problems, and logical reasoning.

In the methodological part of the test tasks [1,
no. 7, p. 66] were included, the successful implementation of which characterizes math teacher mastery professional skills such as: choosing
the method of the giving material; checking the
correct explanation of the material the pupil;
checking correctness of reasoning; the selection
of the content of educational material; checking
the correct implementation of the solving the
school challenges, the accuracy of the drawing;
identifying the causes of the difficulties students,
explanation of errors, developing a model for
their correction, etc.
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In the study of TEDS-M two levels of mastery of Mathematics (AP1 (Anchor Point 1)-Basic (490 points by international 1000-point
scale), AP2 (Anchor Point 1)-boosted (559
points by international 1000-point scale)) were
allocated, as well as one threshold level, methods
of teaching mathematics (AP (509 points by international 1000-point scale)).
According to TEDS-M results most Russian
future math teachers (89%) met or exceeded the
base level of professional competence in mathematics, that allows you to teach math in high
school, more than half (61%) have reached or
exceeded the increased level of professional
competence. Accordingly, a little more than 11%
of future teachers have not reached a basic level
of competence in accordance with international
requirements. In table 1 [1, no. 7, pp. 70] the
results of the assignments of future teachers of
participating countries on substantive areas of
mathematics are presented. The considering sta-

tistical criterion of mastering the educational
material (65% complete), it can be concluded
that in general the Russian students have mastered all three sections of mathematics.
Analysis of results of implementation of methodical tasks (table 2 [1, no. 8, p. 71]) showed
that 71% of the Russian participants have
reached a threshold level of professional competence in the field of mathematics teaching. We
should note that methodical part of testing our
students have handled a bit worse than the mathematical. Some tasks (16%) they have lower
results than the average international students.
And Russian participants showed higher results when performing more than 77% of methodical tasks.
Thus, our future teachers have demonstrated
good results, as in mathematics (594 points), and
in teaching math (566 points), losing only to
students from Taiwan (table 3 [1, no. 7, p. 65]).

Table 2. Task execution results by Russian future teachers of mathematics on mathematics teaching methods (http://teds.educ.msu.edu)
№

Evaluation objects

1.

Understanding the relationship of the various sections of the course of algebra in selecting
material fo r exp lanation the new material: a) topics are not interrelated;
b) themes close in content;
c) themes close, but a different interpretation of the material is offered.
The concept on the relationship of algebra and geometry courses
Selection of material for updating knowledge necessary for explaining new material

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Identificat ion of the causes of the difficu lties in solving mathematical tasks
Selection of argu ments to explain some mathematical fact
Check for solutions of algebraic tasks on proof (various versions)
Verify ing that the drawing (the presence of various situations, not matching)
Score solutions of geometrical problems (d ifferent ways of finding the sum of the angles
of a convex triangle)

So, for Russia as a whole, the situation is
quite satisfactory. How is the situation at the
University? First of all, it should be noted that
there is no shortage of applicants. In the year
2015 competition on «math education profile»
amounted more than 5 people on one budget
place. In previous years this contest ranged from
5 to 10 people on the spot. This is one of the
highest profiles among university competitions
training areas "teacher education". In doing so,
we certainly understand that the choice of directions of training, which the applicant makes, is
not always the proof of his desires and internal
readiness to become eventually a teacher. But
those who consciously chooses pedagogical interests, often envisage his essence quite vaguely.

Execution
results
84,1%
34,7%
23,9%
67,6%
77,4%
53,6%
57,1-75,7%
68,8-87,9%
79,6-92,4%
77,6%

Therefore, we must begin the process of interaction between teachers and students in the educational university environment, with the adaptation of professionally oriented courses such as
«Introduction to the mathematical education of
Russia», etc. and the process of preparing future
teachers-mathematicians is built as the university
period of making their professional biography
from the moment of entering professionally educational sphere till the moment of entering professional activity on their own through the stages
of professional self-determination and creativity
self-realization [3, p. 76].
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Table 3. Main results in mathematics and teaching of mathematics of future teachers of mathematics (http://teds.educ.msu.edu)
Mathematics
Methods of teaching mathematics
The average
The average
Country
Country
international score
international score
Taiwan
667
Taiwan
649
Russia
594
Russia
566
Singapore
570
Singapore
553
Poland
540
Switzerland
549
Switzerland
531
Germany
540
Germany
519
Poland
524
United States of
505
United States of
502
America
America
Malaysia
493
Thailand
476
Thailand
479
Oman
474
Oman
472
Malaysia
472
Norway
444
Norway
463
Philippines
442
Philippines
450
Botswana
441
Georgia
443
Georgia
424
Botswana
425
Chile
354
Chile
394
A special place in the development of future
teacher-math takes professional self-determination. At this stage there is self-esteem of educational choice and comparing their personal abilities with features of their future profession. As
we move from year to year there is deepening of
the process of self-determination associated with
finding ways of creative realization of oneself as
a person and as a professional.
At the professional self-determination phase
students learn mainly disciplines of professional
cycle. Algebra, geometry, calculus, combinatorics and elements of the probability theory, elementary mathematics, etc. courses make up the
substantive basis for the preparation a future
math teacher. And psychology, pedagogy, methodology teaching and education (mathematics),
private methods of mathematics teaching, methodology of profile mathematics teaching,
teaching children with special educational needs,
additional mathematical education of schoolchildren, the foundations of cultural and educational activities is far not the full list of disciplines, providing the basis of methodical competence of the teachers of mathematics.
In the model preparation considered the training provided for significant academic freedom
associated with a real opportunity of students to
participate in foundation of their educational
program, for example, by studying the subjects
by your choice. Among them: «Methodical
maintenance the lessons of mathematics», «His-

tory of school mathematics education in Russia
and abroad» and others.
Our education program of training of teachers
provides mastery of not only those competencies
that are relevant today, but also creates a certain
reserve of professional experience for the future,
empowering opportunities and providing competitive advantages. So, our program enables
future teachers to master the competencies,
which are connected with the professional activity in the field of further education, work with
gifted children and children with disabilities,
cultural and educational activities with different
population, popularization of mathematics.
At the next stage of making a professional biography of student conditions for his creative
self-realization are created, which can manifest
in a variety of its activities: teaching, research,
public, etc. At this stage the first peaks of the
professional formation are achieved. At this
stage, it is important to support a future teacher
through specially organized scientific-methodical
support.
At the stage of creative self-realization there
is particular significance of the research activities
of students, that are organized through the implementation of a system of complex research
assignments: reported and final works, by designing authoring system of methodical activities, etc. In order to introduce future teachers to
the basics of the methodology and techniques of
scientific study in the curriculum of their training
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the discipline «Basics of research activities in the
field of mathematical education» is introduced.
At the faculty regularly the student scientific
conferences are held. Joint (teacher-student)
writing articles are practiced. Best instructional
works of students are published in the inter-university collection of scientific works «Teacherstudent: problems, searches, finds», which is
annually published by the department of mathematics and its teaching methods since 2003. The
work of the scientific-methodical seminar and
creative student groups can be considered one of
the directions of research with students. Future
teachers regularly participate in the work of the
seminars and conferences, various competitions
and festivals.
The final stage of the period of the university
teacher is associated with designing his professional biography, which involves the production
of individual style of activities, the identification
of possible options for further education and
employment. The special role of pedagogical
practice is here. Forms of practice are summer
practice, practice of test lessons, long-term practice, undergraduate practice [2, p. 76].
Experience shows that this kind of training of
future teachers effectively contributes to their
subject-methodical competence. And not coincidentally, many of our students already with 3-4
of the course begin to operationalize their professional biography, starting an independent professional activities.
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represents the link between work and education,
including vocational and typical jobs on one side
and the name of the vocational education and
expertise on the other. It is the connecting node
among occupations in the labor market and educational programs.

Introduction
The topical issue of vocational education in
the Republic of Serbia is the adoption of National Qualifications Framework (national nomenclature of occupations), which will include educational profiles for secondary vocational education.
Today’s valid nomenclature of occupations
was made at the time of the Socialist Federal Republic of Yugoslavia and in 1998, at the time of
the Federal Republic of Yugoslavia, this nomenclature was determined by the Decision on uniform system of codes for entering and encryption
of data in the field of labor records (Strategy for
the Development of Vocational Education in the
Republic of Serbia, "Official Gazette of RS", no.
1/07).
Today's labor market development requires a
different professional and territorial mobility of
manpower and requires constant change of occupations or certain jobs within the occupations
(five to seven times during a working career).
This requires a new definition of the occupations
and their augmentation, in accordance with modern jobs and tasks that should be realized by an
individual within that occupation (Strategy for
the Development of Vocational Education in the
Republic of Serbia, "Official Gazette of RS", no.
1/07).
It is necessary to begin the process of development of occupational standards, which should
be one of the most important documents that

Occupational standards
The term occupation is defined as a series of
jobs whose tasks and duties are characterized by a
high degree of similarity (ISCO-08). A person may
be associated with the occupation through the main
job which he or she is doing, and a second job or a
job that he or she performed previously.
Occupational standard is a set of norms which
determine the content of professional qualification
at a certain level of complexity.
Occupational standards include performance
standards that individuals need to achieve when
they perform tasks in the workplace, along with the
specifications of the fundamental knowledge, skills
and competences. They categorize and define the
main tasks that people perform.
Occupational standards exist in all EU countries but each country has its own style of performance and presentation of standards. Occupational
standards link the labor market with a system of
qualifications.
Following the changes in the overall economic
environment, the needs of the economy and the
development of current technologies, vocational
education in its development must adapt to new
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•
On the basis of clear connection with the
workplace demands;
•
By the broader description of occupations and work activities;
•
By the flexibility of teaching and learning (modules);
•
By the analysis of labor market needs;
•
By the sustainable development concept.

challenges in order to bring prosperity. Substantial
adjustment in this process happens through the labor market connection. The principles and the legality of labor market are the key input in the development of vocational education, but they also
open a structural question – whether professional
education corresponds only to the needs of the labor market, or the state through its mechanisms in
the sphere of national planning affects its development. Vocational education "intersects" the state
economic planning and the labor market needs.
Thus, the development of vocational education
must have the support of all relevant factors and
stakeholders in order to balance the process of intersection of the state interests and the demands of
the labor market in the best possible way. This
would bring profit and success, not only to pupils
and students, but also to the whole society. International trends in this area highlight the need for employees to develop more skills and to be able to
adapt quickly and easily to new skills caused by the
introduction of new technologies. There is a need
for the workers who can solve problems by combining the skills and knowledge, and who are capable of teamwork, cooperation and can conduct new
methods of work organization.
According to the above mentioned international
standard classification of occupations (ISCO-88), a
skill is defined as the ability to carry out tasks and
duties for the given job, while the job itself is defined as the series of tasks and duties conducted or
determined for a person to perform for certain employer, including self-employment.
When it comes to vocational education in Serbia, further development should take into account
and include the basic principles of lifelong learning,
help easier and faster employment of individuals
and provide full personal development of current
and future generations. The process of change
should ensure the creation of a flexible, efficient
and quality professional education, accessible to
everyone, taking into account the specificity of past
and current Serbian education system. In accordance with the accepted goals of vocational education/training, curriculum strategy and initiated steps
in certain professional fields, the need to develop
occupational standards is explicated. Occupational
standards, which are created on the basis of occupation profiles, represent the precise description of
knowledge, skills, attitudes and work competences
which are necessary for certain occupation.
It is necessary to develop occupational standards (Strategy for the Development of Vocational
Education in the Republic of Serbia):

Development of occupational standards
Development of new occupations and educational programs starts with the analysis of needs
for certain occupation, which is the f irst step in
the process of defining a profile, i.e. occupational
standard. Identification of the needs for certain
occupation is a procedure which can be performed on state (national) level, regional level,
as well as on the level of economic branches,
associations of employers or some labor organizations. One of the fast and quality ways for the
analysis of new occupation needs, as well as for
redefinition of the existing ones, is the establishment of sectoral dialogue within the Serbian
Chamber (republic or regional) and clearly defined need for the new occupation.
It should be noted that it is necessary to
record economic development, demographic situation, the pace and the level of technological
changes, the situation on the labor market, etc.
Based on the needs for a new occupation the
structure of knowledge and skills for the occupation should be determined, in order to define the
tools and accessories, machines and materials to
perform the working process in the given occupation.
Occupational activities and tasks should be
analyzed to determine its complexity.
Techniques that can be used to gather information about the occupation may be the combination of the following:
•
Analysis of all documents about the occupation; For example: job descriptions, classifications of occupations, international classification and documentation (ISCO, ESCO, etc.).
• Discussions and workshops with focus
groups (experts, practitioners, supervisors, authorities, etc.).
• Direct observation, which brings a better
understanding of the job, tasks and required professional knowledge.
(Papić M. Ž. 2005) states that when we talk
about job descriptions and analyzing occupation
as a set of tasks performed by an expert, the two
widespread methods dealing with this issue are:
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1. DACUM job analysis (Development of a
Curriculum), and the
2. Functional analysis.

DACUM and the functional analysis have
substantially the same tasks:
•
to describe or analyze certain occupation
and/or job in order to shape the educational
process of preparation for the occupation;
•
to describe, evaluate and systematize activities within the occupation, which is a precondition and/or first step for the standardization of
occupation.
Occupational standards which development
needs to be addressed need to contain (Strategy
for the Development of Vocational Education in
the Republic of Serbia):
•
Introduction (contains a description of
what the occupational standard is and for which
target groups has it been developed);
•
Level of competence (three levels are
proposed);
•
The name and the description of the occupation, code, name of the educational program,
the duration of training;
•
Skills and knowledge necessary for the
realization of occupation;
•
A review of tools, equipment, machinery
and materials for the occupation;
•
Future development trends of the occupation.
For the development of occupational standards, it is necessary to establish a national body
for standards, indicating the necessity of a moderator training, whose task will be to monitor the
whole process and to implement individual development steps. Thereby, formal methods must
be taken into account. Moderators should be understood as "experts for methods", people who
should manage the flow of information. They can
in no way replace the "experts for contents".
The occupational standard is a tool for the
systematic collection, processing and the presentation of information on occupation. It allows the
unambiguous communication between the users
and the holders of the data, and ensures the
communication between data providers.
The occupational standard needs to be harmonized with the international standards (ISCO88), which would facilitate the international exchange of information on occupations. This is a
response to the trend of globalization and rapid
technological change in the labor market. The
most important thing is that this allows the development of a system of education that shall be
in accordance with the needs of Serbian economic development. It would further allow the connection of formal and informal education. The

DACUM is based on three logical premises:
• experts can describe their occupation
(more precisely than any other);
• efficient way to define an occupation is
to accurately describe the duties and tasks performed by experts;
• the use of knowledge, tools and equipment, the characteristics of the workers and the
necessary duration of training.
The procedure of DACUM job analysis begins at the workshop in which the board takes
part. The board consists of 8 to 12 experts for the
occupation being analyzed. The workshop is led
by the DACUM advisor and it lasts two days,
after which a detailed description of duties and
tasks is produced. In addition, lists of general
knowledge and skills, worker behaviors, tools,
equipment and materials, as well as the future
trends of the occupation are established. DACUM can be used for conceiving future occupations, as well as to analyze the parts of an existing occupation. In addition, DACUM can be
used as a basis for the analysis of various industrial systems and processes. DACUM methodology is efficient, fast and cheap, and it is used by
high schools, ministry of education, faculties,
centers for education, etc. DACUM methodology
could successfully be applied in the development
of new curricula, the revision of existing curricula, training process assessment, etc.
Functional analysis is based on both existing
and future occupations. It thereby gives the description of outcomes to be achieved in the
workplace independent from technology or methods. It can cover the entire area of work or just
the individual occupations. Functional analysis is
structured in the manner to logically lead to the
curriculum modular structure.
Functional analysis’ general characteristics
are:
•
it describes the occupation as an outcome;
•
it fulfils the fundamental goal i.e. defines
the main functions wherein each function becomes the functional module.
When we talk about description of work activities, functional analysis implies:
•
knowledge and skills;
•
type of personality;
•
what employees do;
•
which results do they achieve.
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unemployment rate would decrease and the labor
mobility would improve.
Occupational standards in Serbia will enable
monitoring of the phenomena in the labor market
and must be comparable with the ISCO-88. It is
necessary to use the experience of countries that
have already done this or are already doing it (for
example Slovenia, Montenegro, etc.) and at the
same time use all the positive elements of the
Nomenclature of occupations.
International Classification of Occupations
(ISCO-88) provides the principles and the system
on which it is possible to develop a national classification of occupations and compare it with the
international.
ISCO-88 classifies occupations based on similarity of types of jobs and their complexity.
The criteria for the classification of occupations
include: the type of business, the labor subject,
the complexity of occupation or jobs and tasks,
tools, machinery and equipment to be used, the
technological level of jobs, etc.
ISCO-88 classification describes a four-level
classification of occupations. The first level in-

cludes 10 genera of interest, the second level has
28 types of occupations, the third level has 116
subspecies of occupations, and the fourth level
includes 390 occupational groups. The first level
of classification – occupation genus is marked by
the one-digit code, the second with two digits,
the third with three, and the fourth with four digits. Groups of occupations are marked with a
code with four numbers, containing one or several dozens of occupations.
Example of competence for the occupation
machine processing operator
Defining of competences, which are necessary to be achieved during the education for a
certain occupation, represents an essential step in
the formulation of the occupational standards.
Therefore, as an example, we listed the competences for the occupation machine processing
operator and described the specific skills, behaviors and activities that the student will achieve
(Table 1).

Table 1. Competencies for occupation Machine processing operator (Source: Papić M. Ž., 2005)
Level of
Occupation
Competences
Duration
education
The person who performs the simple routine opMachine
erations in his work, bears personal responsibiliLevel 1
Up to 2 years
processing assisty for the job, applies the skills and knowledge
tant operator
related to the job.
The person who performs the routine and the
number of non-routine and unpredictable duties
Machine
Level 2
Up to 3 years
processing opera- and tasks, bears personal responsibility and applies
the
skills
and
knowledge
related
to
the
octor
cupation.
The person who performs the job which require
abbilities of combining different procedures and
solving of unpredictable situations, bears personLevel 3
Up to 4 years
Technician
al responsibility and the responsibility for the
team, applies skills and knowledge related to the
profession.
three categories (Official Gazette of RS – Educational Gazzete no. 17/2004 and 11/2005):
1. Knowledge:
•
Uses
technical
–
technological
documentation;
•
Performs operations on conventional and
CNC machines;

The goal of education for the occupation Machine processing operator is defined as (Official
Gazette of RS – Educational Gazzete no.
17/2004 and 11/2005): Training students for
making the parts on machine tools and computer
controlled machines (CNC).
Expected outcomes of vocational education
and training for this profession are divided into
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•
Measures and controls the size of the
workpiece;
•
Applies protective and safety measures
at work;
2. Skills:
•
Organizes the workplace;
•
Analyzes the technical – technological
documentation;
•
Resolves the problems related to the
workplaces;
•
Creates a personal attitude about his/hers
values and the values of the environment;
3. Work competencies
•
Student is able to carry out all the
preparations for processing on conventional and
CNC machines;
•
Student is able to manage conventional
and CNC machines;
•
Student is capable of making parts on
conventional and CNC machines;
•
Student is able to independently measure
and control the workpieces in the production
process.
Education fot this occupation lasts three
years, and preconditions for the enrollment are
the completed primary school and the adequate
health status. After the second grade, student
chooses the occupation for which he/she
continues the third grade education. At the end,
student receives one of the three diplomas:
•
Machine processing operator – lathe;
•
Machine processing operator – mill;
•
Machine processing operator – grind.
Upon completion of the education for this occupation the student will be able to work in
small, medium and large enterprises. After two
years of work he/she can pass the master exam
and get the title of master in their occupation.
Students may under certain conditions continue
their education in both technical and higher technical schools.

skills and knowledge for future jobs, but also
ones that can meet current labor market demands.
Occupational standards should be sufficiently
flexible to meet the changing needs of the labor
market.
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how the administration, including the minister
and the government can do.

Introduction
The term education is used as a synonymous
meaning with the term upbringing, although
there is predominantly a distinction in terms of
scope and meaning of one concept and another.
Education is often defined in a narrower term
(and process) than upbringing, or it is identified
with the formal school education. The most acceptable viewpoint on which we can speak about
narrower and wider meaning of the terms education and upbringing, depends of the context in
which they are used (Gvozdenović, 2011).
Education can be defined as organized and
planed process of acquiring knowledge, skills
and habits, which aims at transferring knowledge
and training for the independent research work
(self-education). Education can be general and
vocational, institutional and informal, occasional
and permanent, etc. The scope and level of educational attainment is conceptually defined as the
level of education. Education, as one of the basic
pedagogical categories and functions, incorporates knowledge, skills and abilities (Figure 1),
and not only one of them. From this perspective,
the level of education is the quality of personality
that has a certain knowledge, abilities and skills.
Modern education systems are huge bureaucratic systems. These systems are regulated by
numerous laws and legal acts regulating the content and methods of teaching, duties, rights and
responsibilities of teachers, as well as what and

Outcomes and standards of education
The outcomes of education are the result of
the process of education which ensures that
children, students and adults acquired the knowledge, skills and moral attitudes which will contribute to their development and the success of
their families and the society as a whole.
Achievement of the general outcomes of education is provided through the educational
process on all the levels of education, through all
the forms, methods and contents of work.
Standards of education and upbringing include (Official Gazette of the Republic of Serbia
52/2011):
1. General and special standards of knowledge, skills and moral attitudes of students and
adults;
2. Standards of knowledge, skills and moral
attitudes;
3. Standards of directors’, educational inspectors’ and educational counselors’ competences;
4. Standards of quality of textbooks and
teaching aids;
5. Standards of quality of the institution.
Standards of achievement are the set of outcomes of education and upbringing, pertaining to
each level, cycle, type of education, educational
profile, grade, subject, or module.
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Fig. 1. Education components
f) Secondary schools for students with the
developmental disorders or disabilities;
 Tertiary education institutions:
a) Universities,
b) Faculties and art academies within universities,
c) Academies of Professional Studies,
d) Colleges and
e) The Colleges of Professional Studies.
According to the Statistical yearbook of the
Republic of Serbia – Education (2015) 1.285.054
persons participated in some form of education
in 2013/14. Out of that number, the pre-school
education participated with 14.7%, the primary
with 45.6%, the secondary with 20.8% and the
higher education participated with 18.9%.
When it comes to teaching staff, over 100.000
teachers are employed in primary, secondary and
tertiary education. About 54% of teachers works
in primary, 31% in secondary and 15% in tertiary
education. The percent of all the teachers and
professors working full-time in primary, secondary and tertiary education are 60%, 57% and
89% respectively. According to TALIS Database
(OECD, 2014), 66% of all the teaching staff in
Serbia are female. As for the age distribution of
teachers, Serbia is closest to average values with
10% of teachers below 30 years, 59% ages between 30 and 49, 20% between 50 and 59 and
only 10% older than 60 years.
Figure 2 presents the number of stakeholders
in primary, secondary and tertiary education.

Levels of education in Serbia
Education and upbringing is carried out in
compliance with the general principles of education and upbringing and by achievement of the
objectives and standards of education and upbringing. The system of education in Serbia, in
accordance with the Law on the Basis of the
Education System (Official Gazette of RS, No.
68/2015), comprises the following levels:
1. Pre-school education and upbringing;
2. Primary education and upbringing;
3. Secondary education;
4. Tertiary education.
These levels of education are carried out in:
 Preschool institutions (up to 7 years of
age);
 Primary schools:
a) Regular primary schools,
b) Primary schools for the adult education,
c) Primary music or ballet schools and
d) Primary schools for students with the
developmental disorders;
 Secondary schools:
a) Gymnasiums (general and specialized),
b) Secondary vocational schools (SVS),
c) Mixed or combined schools (gymnasiums and vocational or art schools),
d) Art schools,
e) Secondary schools for the adult education and
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Fig. 2. Number of stakeholders in primary, secondary and tertiary education (Source: Statistical
yearbook of the Republic of Serbia – Education, 2015)
 first – from 1st to 4th grade, organized
through class-subject teaching, and
 second – from 5th to 8th grade organized
as subject teaching.
Carriers of primary education are the primary
schools which realize school programs (curriculums). They also can realize:
 Individual education plan for students and
adults with disabilities;
 Individual program of Serbian language or
languages of national minorities for students who
do not know the language in which the teaching
is carried out;
 School program for the music and ballet
education;
 School program for the adult education;
 Upbringing program for students in boarding schools;
 Other programs, in accordance with the
Law;
 Primary school is also able to realize the
preschool program.
Upon successful completion of primary education, students receive a diploma with grades
and they take the junior prom which consists of
three exams: Serbian language (or language J1
for National Minorities), mathematics and the
combined exam (which evaluates the knowledge
of the social and natural science subjects). Program of junior prom is determined by competencies whose acquisition is expected of students at
the end of primary education (Program on the
final exam in primary education and upbringing,
Official Gazette of RS, no. 1/2011, 1/2012,
1/2014 and 12/2014).

Pre-school education and upbringing
Pre-school education and upbringing includes
education and upbringing of preschool children
i.e. children from six months old until the primary school age. Preparatory pre-school program is
implemented as a preparatory program for primary school within the preschool education and upbringing. It is realized with children in the year
before starting school, lasting four hours a day,
for the duration of at least nine months.
A parent or a guardian is obliged to enroll the
child aged five and a half or older in the kindergarten. A parent has the right to choose a kindergarten or elementary school in which he wants to
enroll the child.
Carriers of preschool education and upbringing are pre-school institutions whose founder can
be: The Republic of Serbia, autonomous province, local government unit and other legal and
private person.
Within the institution preschool program, the
regular education programs are realized in the
full-day and half-day duration. Other special and
specialized programs, in accordance with the
needs and interests of children, parents or guardians, according to possibilities of preschool institution and local government units, can also be
realized.
Primary education and upbringing
Primary education and upbringing is compulsory in the duration of eight years (age 7 to 14).
It is realized in two educational cycles:
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artistic profiles are also present in technical
schools. By total capacity, the school network is
well developed, but the system is not equitable.
Geographic distribution of these institutions does
not provide equal access to education to students
from all municipalities. Smaller municipalities
from underdeveloped regions as a rule have only
one type of high school, so students do not have
a possibility of choice.
According to the data of Serbian Ministry of
Education, Science and Technological Development, secondary vocational schools offer a substantial number of educational profiles. In the
academic 2013/14, there were 278 profiles divided into 15 areas, out of which the 166 are four
year profiles, including 42 experimental, and 121
are three-year profiles, including 9 experimental.
More than a half of students (51.3%) is
enrolled in one of the five areas of work presented on Figure 3.

Secondary education
Continuation rate from primary to secondary
school in Serbia is about 92% (2012/13; ETF,
2015, 22). After eight years of compulsory education, secondary education consists of the
common branching in four-year general education schools (gymnasiums) with 23% of students,
and vocational schools (three-year and four-year
profiles) with 75% of students. Two percent of
high school students attend the art schools. Information about the transition of students from
primary to secondary school clearly confirm the
high importance of secondary vocational education (SVE) in the Serbian educational system.
Serbia has 121 gymnasia (of which 10 are
private), 31 secondary music schools (which are
primary at the same time), three ballet schools
and nine secondary art schools in which fine art,
design and artistic handicrafts are studied. Some

Fig. 3. Most common chosen sectors for SVET, 2013/14 school year (Source: Torino Process 2014
Serbiа)
The current reform of vocational education,
which began in 2002, included the introduction
of 68 new experimental profiles in 12 domains.
New qualification standards were developed for
37 profiles in cooperation with the representatives of industry and employers through a
process of consultation. In parallel, new competencies are based on learning outcomes and are
realized in modular programs. Sample profiles
are piloted in 157 secondary vocational schools
with accompanying support, new equipment and
teacher training.
The first evaluations show greater presence of
students, better grades and overall greater efficiency. Total of 86.1% of school representatives
thinks that the sample profiles are much better
than the standard ones, 13.4% thinks that the
sample profiles and classic profiles are more or

less the same, and only 0.5% thinks that the classic profiles are better than experimental ones.
By the end of 2015, sample profiles are introduced into the regular vocational education system, replacing the classical educational profiles.
Students graduate secondary schools by taking final exam in the case of a three-year education, or graduation in the case of four-year education (ETF, 2015, 8). The four-year programs
(general or vocational) enable high school graduates to enroll in academic studies at the university. The four-year high school programs (including programs of gymnasiums and vocational
schools) provide direct mobility towards higher
education.
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unites educational, research, professional and
artistic work, as components of a unique higher
education process. The Academy of Professional
Studies may perform basic professional studies
and specialist professional studies. The higher
education institution has the status of The Academy of Professional Studies if it performs at least
five accredited study programs of professional
studies in at least three fields.
 College is an independent higher education
institution that performs the academic undergraduate, specialist and graduate academic studies
from one or more areas.
 College of professional studies is an independent higher education institution which
performs the basic professional and specialist
professional studies in one or more areas.
According to the Republic Bureau of Statistics, the number of students in Serbia in 2013
was 195.686, of which 89.247 male and 106.439
females.
Figure 4 presents the structure of the Serbian
educational system.
In accordance with the recommendations of
the Serbian Republic Institute for Statistics, International Standard Classification of Education
(ISCED) is used since 2011.

Tertiary education
Starting from 2007, according to the reform
implemented by introducing the Bologna Declaration, student enrollment is done on three levels
of tertiary education.
Student enrollment at the first level of higher
education institutions includes admission to the
academic and vocational studies to be performed
at colleges and faculties respectively.
Student enrollment at the second level of
higher education institutions includes admission
to the graduate academic master studies, specialist vocational and specialist academic studies to
be performed at colleges and faculties respectively.
Student enrollment at the third level of higher
education institutions includes admission to the
doctoral studies at faculties (university departments).
Higher education activities are carried out by
the above mentioned higher education institutions:
 University is an independent higher education institution which unites the educational,
scientific, technical or artistic work, as components of a unique higher education process. All
types and levels of studies can be carried out at
the University. The higher education institution
has the status of a university if it performs the
academic study programs at all levels of studies,
within at least three fields (natural-mathematical,
social sciences, medical, technical and technological science and arts) and three areas (which in
the framework of these fields establishes the National Council). Exceptionally, the university can
be established in the field of art, if it has all three
levels of studies from at least three fields of art.
Serbia has 8 state universities of which Belgrade
University is the largest one. Since 2012, Belgrade University is on the Shanghai list (The
2015 Academic Ranking of World Universities)
where it now ranks between 301 and 400 place.
 Faculty, or art academy, is higher education institution i.e. a higher education unit within
the university, which performs academic study
programs and develops scientific, professional or
artistic work in one or more areas. The faculty,
i.e. art academy can have professional (vocational) study programs. In the legal transactions, it
goes under the name of the university and under
its own name, in accordance with the statute of
the university.
 Academy of professional studies is an independent higher education institution which

Conclusion
The education system in the world, and thus in
Serbia, will undertake big changes by 2030, wherein innovations will not only be technological, but
also social and educational. This will allow the traditional classrooms to turn into the places for future
learning. Educational institutions will become the
interactive environments in which innovations in
technology and curricula will fundamentally transform the role of teachers and reshape the area of
learning. Online resources and technologies will
enhance the dialogue and the exchange of knowledge and facilitate the transition to the new forms
of collaborative learning. Teachers will not be lecturers but moderators of the learning process. These
are some of the conclusions of ''The School in
2030" survey carried out in preparation of the
World Innovation Summit for Education – WISE.
Based on the above conclusions and according
to the data on the number of pupils or students in
Serbia as well as employees in education, the authors appeal to all future stakeholders who will take
part in the reforms to be very careful and to give
their best to make the future generations go through
a process of education efficiently and effectively
and to make the education system of the future
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such to give the best possible outputs. This way the
whole society and the state will gain a lot as the

importance of education for society and benefits of
a quality education system are well known.

Fig. 4. Structure of the educational system in Serbia (Source: Dual vocational education in Serbia,
2015)
5. Regulation on the Programme of the final exam in primary education (Official Gazette
of RS, no. 1/2011, 1/2012, 1/2014, 12/2014)
6. Statistical yearbook of the Republic of
Serbia – Education, 2015
7. The 2015 Academic Ranking of World
Universities (ARWU 2015), (retrieved on
11.1.2016.)
http://www.shanghairanking.com/ARWU2015.ht
ml
8. The Law on Foundations of the Education System (Official Gazette of RS, no.
68/2015)
9. UNESCO Institute for Statistics (2012).
International Standard Classification of Education ISCED 2011
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ПАРАМЕТРИ НА ЛИДЕРСКАТА РОЛЯ И ФУНКЦИЯ НА УЧИТЕЛЯ
Вяра Гюрова
PARAMETERS OF THE TEACHER’S LEADERSHIP ROLE AND FUNCTION
Viara Gyurova
ABSTRACT. Article presents some important manifestations of the teacher’s leadership function and role.
They are discussed questions about necessity for teacher to be a leader, as well as specificity of the teacher’s
management function and leadership function. Author presents three levels of the teacher’s management function (junior, middle and senior managements) and parameters of the teacher leadership role, function and position. The teacher’s activities as a charismatic, situational, formal and functional leader are presented in the context of the G. Cole theory about fifth varieties of leaders. Using SWOT-analysis author presents strengths, weaknesses, opportunities and threats to teacher involved in the leadership role, function and position. They are
shown some opportunities for teacher to use different powers for influence on pupils or parents.
The special stress is made on teacher’s role as a leader of change. The author analyses willing of teacher to
be a change’s leader, conditions in which she/he be able to fulfill this role, as well as some preconditions in help
or impede those role fulfillment. In conclusion, the stress is put on necessity of involvement and keeping young
teachers in schools, which could be able to make positive changes in the teaching and learning process, in the
school and educational development and as result – in the positive society changing and development.
Key word: teacher, leadership

Качеството на образованието и възпитанието на подрастващите винаги се е свързвало с
качеството на учителския труд. А то зависи
от компетентностите на учителя – предметна,
педагогическа, методическа – и от личностните му качества. Все по-често, в контекста
на съвременните предизвикателства пред
училището, се коментира потребността учителят да бъде мениджър и лидер, защото
именно такъв учител може да формира бъдещи мениджъри и лидери.
В книгата си „Лидерите” бившият президент на САЩ Ричард Никсън разграничава
мениджъра от лидера по това, че мениджърите „правят нещата правилно”, а лидерите
„правят правилните неща” (по Duke, D., 1987,
с. 13). Това означава, според Даниел Дюк, че
„мениджърите са заети предимно с това да
следват коректно определените процедури”, а
лидерите са водени от чувството за „правилно” и от „грижата за последствията, които
надхвърлят правилата и наредбите” (пак там).
Действията на училищния лидер имат определени последствия върху хората – ученици,
работодатели, учители, училищни служители
(пак там). Действията на учителя като лидер

имат също широка сфера на въздействие –
върху учениците, родителите, колегите.
Даниел Дюк предпочита термина „училищен лидер” вместо училищен мениджър, като
има предвид не просто директора, който, разбира се, „е най-очевидния кандидат за лидер в
обучението” (т.е. на учебния/на образователния процес), но и други хора на ръководни
позиции: „администратори, в т.ч. заместник
директори, административни помощници
(секретари), програмни директори, неформални лидери, учители в ролята им на главни
учители или имащи специална задача” (пак
там, с. 6). В този подход прозира нагласата на
автора като лидери да определя хора на някаква ръководна позиция, с някаква власт в
училищната организация.
Всъщност тези разбирания за „лидера” (от
80-те години на 20 век) кореспондират с поновите концепции за образователния мениджър, в каквато роля влизат представители на
различни управленски равнища в училището,
както и учителят, като образователен мениджър на класа.
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гане до ясен отговор. «Трябва да признаем,
пишат те,че има магическо качество, което
отличава доброто обучение с една уникалност
и което често не се поддава на описание и
анализи” (Buckley, J., D. Stayan, 1990, с. 32).
Тези разсъждения звучат твърде познато,
когато става въпрос за романтичните представи за учителската професия и нейните
тайнства. Но Джон Бъкли и Дейвид Стайън
съвсем не са романтици. Според тях „признавайки, че има известен елемент на мистерия, който обгражда успешното преподаване
и учене”, всеки „успешен учител прилага
определени умения и стратегии, които по
характер основно са практични и които значително повишават ефективността на обучението. Тези умения и стратегии наричаме
мениджърски”. В тях е «ключът към успеха
или провала на всеки урок» (пак там) на обучението както на децата, така и на възрастните.
В книгата си „Управление на ученето” Д.
Бъкли и Д. Стайън разглеждат управленските
функции на учителя по отношение на учебния
процес на три равнища (Buckley, J., D.
Stayan, 1990, с. 16), които определят като три
вида мениджмънт:
 Низш (junior) мениджмънт –изразява се
в: подготовка на всеки урок (занятие), мотивиране на учениците, управление на образователната среда (постигане на ефективна дисциплина), оценяване работата на учащите.
 Среден (middle) мениджмънт – изразява
се в: лидерство (ръководство на екипи); подготовка на учебната програма и работни схеми на занятията, провеждане на родителските
срещи (събрания) и консултиране.
 Висш (senior) мениджмънт – изразява
се в: комуникации, договаряне, разработване
на учебното съдържание (учебния план), осигуряването на ресурси, разработване на модели (структури) за консултиране и вземане на
решения, взаимодействия с външната среда и
управление на промяната.
С други думи, без да е методик или директор в училището, всеки учител може да изпълнява дейности, свързани с пряката му работа, но отнасящи се до средния и висш мениджмънт. За тази отговорност той трябва да
бъде подготвен, но по-често първоначалната
подготовка на учителите не им дава достатъчно управленски (мениджърски) компетенции. Това води до допълнителен стрес, а като
добавим и сравнително ниското заплащане –

Учителят - образователен мениджър
и/или лидер?
Ако перифразираме известната фраза «Човек звучи гордо», можем спокойно да твърдим, че «мениджър звучи гордо». И няма да
сбъркаме – поне в България много млади хора
мечтаят да бъдат мениджъри.
Но ще се повиши ли статусът на учителя,
ако го обявим за (или го прекръстим на) образователен мениджър? В какво същност се
проявяват мениджърските функции на един
учител?
Най-общо, всеки мениджър има три основни задачи:
 Да управлява организацията.
 Да управлява хората.
 Да управлява процеса (на производство) и операциите.
По тази логика мениджърските функции
на учителя се проявяват в:
 Управление на класа като «миниорганизация» - като учител по определен учебен предмет и като класен ръководител;
 Управление на учениците, които са му
«подчинени»;
 Управление на процеса на обучение,
дейностите («операциите»), отнасящи се до
преподаването на определено учебно съдържание и неговото усвояване (научаване) от
учениците.
Учител, който се възприема като образователен мениджър, прави всичко възможно, за
да реализира мисията си, която е осигуряване
на качествен учебен процес и възможно найдобрите учебни резултати от учениците. Един
такъв учител поставя успеха като най-висша
своя цел – успеха на отделните ученици, на
класа като цяло, а следователно – и своя успех. И в това свое усилие предпочита и прилага онзи стил на управление на класа, който
дава най-добрите резултати. Вероятно, подобно на производствения мениджър, и учителят като образователен мениджър би бил
по-успешен като ситуационен мениджър.
Джон Бъкли и Дейвид Стайън – отдават
предпочитание на именно на ролята на учителя като мениджър. Те разсъждават върху учителската професия, която като всяка професия
„си има своя фолклор” и ако човек реши да
изследва работата „преподаване и учене”, ще
навлезе „в едно царство на митове, мистика и,
може би, дори магия. А ако попита ”какво
прави един учител добър”, ще навлезе в един
продължителен дебат, без гаранции за дости-
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и до отказ на много млади хора от професията.
Всъщност изпълнението на мениджърски
функции започва от първия ден, в който учителят прекрачи прага на училището и го съпровожда през цялата му кариера. Дейността
му ежеднавно е свързана с планиране, организиране, ръководство (в т.ч. мотивиране) и
контрол.
Всеки учител може да разкаже с умиление
за притесненията си в първия работен ден,
когато се е чувствал „твърде нов” и не е знаел
какво да очаква, нито към кого да се обърне,
когато се е притеснявал дали и как ще се
справи „когато сградата се изпълни с деца”
(Buckley, J., D. Stayan, 1990, с. 19). Именно от
този първи ден за него започва «училищния
мениджмънт» (пак там). И той е свързан с
усилието му да прави нещата правилно, т.е.
да отговори на очакванията на «висшестоящите» спрямо него и на правилата.

ват това, което им се преподава”. „И тъй като
знанието и потребностите на учениците непрекъснато се променят, тези въпроси трябва
да се задават непрекъснато. Първостепенно
задължение на училищния лидер (на директора и всички негови помощници) е да направи
всичко възможно да им се отделя достатъчно
внимание” (Duke, D. L., 1987, с. 1).
С други думи, първостепенна задача на
учителя като лидер е да преподава найдоброто учебно съдържание, по най-добрия
начин, като мотивира максимално учениците
да постигат възможно най-добрите резултати..
Лидерството се свързва с ръководството на
класа или групата възрастни учащи. Стана
ясно, че при обучението на децата учителят
(по силата на педагогическия подход) носи
цялата отговорност за това, което се случва в
класната стая, за организацията, реализацията
и резултатите от процеса на обучение. При
формалното и неформалното образование,
въпреки партньорските отношения между
преподавателя и учащите и споделената отговорност за резултатите и съобразяването с
потребността на учащите да се самоуправляват (съгласно андрагогическия подход), преподавателят отново има водеща роля за постигането на целите на учебния процес и очакваните резултати.
Според канадския професор по мениджмънт Хенри Минцбърг (Канада), всеки ръководител изпълнява три групи роли, всяка
една от които съдържа конкретни роли:
 междуличностни роли (отразяват взаимоотношенията на мениджъра с другите) - лидер,
връзка, ръководител-символ;
 информационни роли (свързани с използването на информацията, която мениджърът
дава и получава) – наблюдател, разпространител, говорител.
Лидерът е една от междуличностните роли, свързана с управлението на човешките
взаимоотношения. Учителят управлява междуличностните отношения като задава или
договаря правила на взаимоотношения и поведение по време на обучението.
Пак според Минцбърг лидерството е комплексна роля, съдържаща всички управленски
функции (по: Макаков, Хр., К. Вучкова, Х.
Зафиров, 2005, с. 397). Което означава че лидерът е същевременно мениджър, а учителят
е образователен мениджър-лидер, който планира, организира, ръководи, контролира
учебния процес и предприема всички дейст-

А трябва ли учителят да бъде и лидер?
В контекста на демократизиране на нашето общество този въпрос като че ли е безсмислен. Отговорът сякаш естествено идва от
целите и ценностите на демократичното общество и на новото хилядолетие, пряко свързани с отстояване на човешките права, свободата, общата отговорност за мира, сигурността и развитието и пр. „Всъщност тези ценности следва да бъдат водещите ориентири във
възпитателната работа с децата в училище,
във формирането на гражданите на демократичното общество, а в по-широк план – на
гражданите на света” (Гюрова, В. , 2002, с.
38).
Влизайки в класната стая (или в учебната
зала) учителят влиза и в ролята на лидер. Той
просто няма друг избор, защото е на предната
линия и всички (и деца, и възрастни учащи)
го гледат и очакват да ги упътва какво да правят и как да го направят – той просто няма зад
кого да се скрие и да остане незабелязан. В
този контекст, той е „водачът, който увлича и
ръководи”. (Буров, С., 2002, с.414).
Основна грижа и цел на лидерите в учебния (образователния процес) е успехът на
учащите. Според Д. Дюк най-голямо е въздействието на училищните лидери върху живота и благоденствието на учащите когато
посвещават енергията си на подобряване на
обучението, на класическите проблеми (въпроси): „какво ще преподава, как ще преподава и как ще се постигне учениците да науча-
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вие това да се случва в интерес на учащите и
за постигане целите на обучението.
В ролята си на лидер ръководителят „обединява потребностите и интересите на екипа
с тези на членовете на екипа” (Христоматия
на курса “Ефективният мениджър”, 1994, с.4).
Трудно можем да поставим знак за равенство
между класа и екипа. Тази характеристика на
лидера можем да отнесем към позицията му
на ръководител на екип, създаден по проект
или с конкретна цел (различна от ежедневните учебни задачи на часа /на отделните занятия. Бъкли и Стайън свързва лидерството
именно с ръководството на екипи, което, според тях, е характерно за средното ниво на
мениджмънт и поставя учителя (преподавателя на възрастни) в позицията на среден мениджър.
Хиляди страници са изписани за същността и характеристиките на лидера и лидерството, видовете лидери и видовете лидерство,
лидерските стилове и пр. Сред многообразието от автори и концепции си заслужава да се
отбележи една, която до известна степен
“омиротворява” различните гледни точки,
равнопоставяйки харизматичния, традиционния, ситуационния, назначения и функционалния лидери (Cole, G., 1993, c. 45-46). Учителят може да олицетворява четири от петте
типа лидери:
 харизматичен лидер – това е важна характеристика на учителя, която го прави водач, когото другите (учащи, родители, често и
колеги) следват и на когото вярват и се доверяват, че ще взема най-правилните решения;
 ситуационен лидер – учителят може да
се прояви като такъв в определени (често
критични) ситуации, когато се иска решителност на действията, което не му пречи да бъде
харизматичен лидер;
 назначен (формален) лидер –или когато
го избират на управленска (административна)
позиция;
 функционален лидер - когато директорът (или ръководителят на образователната
институция) го определя да ръководи екип и
това изисква от него да поредица от дейности
за планиране, организиране, реализиране и
оценяване на конкретна задача. В тази му
роля учителят (преподавателят) е не просто
лидер, а лидер- функционален мениджър.
В този контекст лидерството може да бъде
за учителя:
● роля – когато той демонстрира очаквано
“лидерско” поведение;

● функция – когато изпълнява конкретни
дейности, свързани с гарантиране на изпълнението на конкретни задачи от група хора
(екип) или от класа/учебната група като цяло;
● позиция – когато е назначен или избран
за ръководител и това му дава определени
(най-големи) права по отношение на управленските решения.
А според Лесли Кософ лидерството е
призвание. Ако един човек е лидер по призвание, това ще се разбере по ясните му убеждения и идеи и куража да ги отстоява, по наличието на желание у хората да го следват и
по реалните резултати, които са продукт на
максимума усилия, които хората влагат в
работата си (Коssoff, L.,2008).
За да бъде истински лидер учителят трябва
да има:
 качества на лидер – да се отличава от
останалите като личност;
 компетенции на лидер (знания, умения, опит, в т.ч. управленски);
 поведение на лидер.
Той има своите „подчинени” или „последователи” – учащите (често и родителите) които се различават по знанията, уменията и
мотивацията си за учебна работа. От него се
очаква да организира и гарантира изпълнението на учебните цели и задачи в конкретна
среда и при определени условия (ситуации).
И може би сред най-трудните неща, с които
трябва да се справи като лидер, е да накара
учащите да повярват, че ученето е в техен
интереси, което би ги мотивирало да учат и
при неблагоприятни житейски условия, пренебрегвайки частните си лични интереси.
По-скоро предимство или по-скоро недостатък е учителят да бъде лидер?
Отговорът на този въпрос не е лесен и не е
еднозначен. Един SWOT-анализ би очертал
предимствата (силните страни) и недостатъците (слабостите) на лидерската роля, функция и позиция на учителя, както и възможностите и рисковете, които ги съпровождат. И
тъй като между предимствата и възможностите, както и между недостатъците и заплахите съществува връзка, си струва да се разсъждава върху учителската професия и статуса на
учителя по този начин.
 Предимствата на учителя да бъде лидер - той:
- участва в дейности и събитията – животът не минава „покрай него”;
- ползва се с добър имидж (познават го);
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- участва и ръководи проекти;
- от него зависи нещо;
- заявява открито позиция и не се крие зад
гърбовете на другите;
- възпитава чрез примера и поведението
си, което е най-доброто средство за възпитание на подрастващите;
- има честта и отговорността да води и отговаря за другите;
- „тренира” и калява духа и характера си;
- по-лесно печели съмишленици и
спонсори.
 Възможности за учителя-лидер:
-да живее пълноценно и да се чувства
удовлетворен от това;
-да среща интересни хора;
- да среща и печели съмишленици;
-да се ползва с уважение и признание;
-по-лесно да отваря „затворени врати”;
- да разчита на авторитета си и властта на
позицията;
- да спечели уважението на учениците и
родителите;
-да повиши себеуважението си;
-да се научи да се справя с различни ситуации и проблеми;
- да се развива и усъвършенства;
-д а му вярват;
- по-бързо да се справя с всякакви проблеми;
- да развива и организира повече дейности
в интерес на учениците;
- да развива чувствителност към събития,
извън училището и класа, отнасящи се до
други народи, организации, до съдбата на
човечеството и планетата.
Изброените предимства и възможности
далеч не изчерпват спектъра. Вероятно могат
да се добавят и други - с повече или по-малко
частен характер. Това се отнася и до някои от
изброените недостатъци и рискове за учителя-лидер.
 Недостатъци на лидерската позиция
- учителят-лидер е винаги в центъра на
вниманието на всички висшестоящи;
- многото задачи водят до стрес;
- грижата за другите и техните проблеми
често „изяждат” личното и свободното му
време;
- повишава се отговорността на учителя всички очакват от него да реши какво да се
прави;
- често признанието за положените за другите усилия се отлагат във времето.
 Рискове (заплахи) за учителя-лидер:

- да бъде обвинен и за неща, за които няма
вина;
- да се влоши здравословното му състояние поради перманентното напрежение и
стрес;
- да възникнат проблеми в семейството
(например, непълноценна комуникация със
собствените деца, партньор, родители);
- да е принуден да се откаже от любими
занимания и развлечения;
- хората да прехвърлят върху него и проблеми, с които могат да се справят сами.
Не толкова силните като личности учители
могат да се обезверят, да не виждат смисъла
да полагат усилия, които не са оценени.
В свободното си време много учители са
ангажирани да обучават възрастни в различни
курсове (вечерни, задочни, по време на ваканциите и пр.). И тогава могат да възникнат
други проблеми. Ако учениците (особено помалките) са склонни да се доверяват на своите учители, то възрастните учащи са понедоверчиви. В работата с тях повече шансове има учител, който притежава качества на
лидер (умее да убеждава и да вдъхва доверие), „отворено съзнание” за мненията и опита на учащите и компетентността на експерт.
Въпреки изброените, а вероятно и още
много други недостатъци на лидерската позиция, тя е предпочитана от много учители,
особено от по-младите.
Може би найголямото предимство и изкушение на учителската професия и на упражняването на лидерската функция е оказването на влияние
върху другите. За целта, според подхода на
Дж. Френч и Б. Рейвън (по: Донъли, Д., Д.
Гибсън и Д. Иванчевич, 1997, с. 316-317) учителят може да използва различните „власти”
с цел влияние:
1. Власт, основана на сила – тя се основава
на страха и наказанията и никога не води до
висока ефективност, а при взаимоотношенията с родителите може да се окаже сериозна
бариера, предвид чувствителността на възрастните към собственото им достойнство.
2.Власт, основана на наградатите – при
учениците добре използваните морални награди и поощрения имат доказан мотивиращ
ефект.
3.Власт по право – тя произтича от факта,
че държавата е гласувала доверие на учителя
да обучава и възпитава учениците в ценностите на обществото и времето, в което живеят. Тази власт дава възможност за предявяване на определени разумни изисквания, съче-
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тани с убеждаване в необходимостта и ползата от тях за учениците.
4.Власт на експерта – тя се определя от
компетентността на учителя на първо място в
предметната област, обект на изучаване, в
педагогическата сфера – методиките на обучението и възпитанието на учениците, в психологията (на ученето и комуникациите с
учениците и родителите), а често и в културни области, които вълнуват и тревожат учащите.
5.Власт, основана на самоидентификация с
лидер (референтна власт) – често, когато
вярват на своя учител, учениците искат да се
идентифицират с него и това му дава допълнителна сила на въздействие. В много случаи
учениците се опитват да подражават на различни свои идоли, защото са привлекателни,
способни и въздействащи, често с нестрандартното си поведение. В тези случаи един
учител би бил толкова по-уважаван от своите
ученици, колкото повече знае за техните „герои” и провокира дискусии за техния живот,
дейност, ценности и поведение.
Всяка една от тези власти дава определени
предимства, когато се използва навреме и на
място. Редица изследвания показват, че подобър лидер е този, който споделя властта си
с хората, които трябва да води и ръководи,
който ги овластява да вземат важни решения
и да се чувстват самите те значими. Факт е, че
най-обичани и уважавани и от учениците, и
от техните родители са онези учители, които
съумяват да накарат учениците да поемат
отговорност за важни решения, свързани с
педагогическия процес (учебната дейност и
въпроси, касаещи живота на класа). Всъщност в историята на педагогиката са останали
имената на учители, които са споделяли правата, задълженията и отговорностите за учебновъзпитателната работа и резултатите от нея
със своите възпитаници и са съумявали да
привлекат и родителите на своя страна (С.
Френе, М. Монтесори, Е. Клапаред, Д. Дюи,
А. Нийл, Р. Щайнер, А. Фериер, Я. Корчак, Д.
Кацаров и др.). Известни са като „алтернативни педагози” или „педагози - реформатори”. Били са скромни и добри хора, но лидери
по призвание и по-често „зад кадър”. Приемали са ги за „естествени авторитети”, за хора, на които може да се вярва заради знанията, мъдростта и опита, които имали и използвали в интерес на учениците.
Времето, в което са живели педагозитереформатори (от края на 19 до 70-те години

на ХХ век има своите предизвикателства в
лицето на две световни войни и пораженията
след тях. Днешното време на промени във
всички сфери на живота поставя пред учителите не по-малко предизвикателства. Сред
тях е и очакването да бъде и лидер на промяната (или на промените) в образованието.
Какво значи учителят да бъде „лидер на
промяната”?
Най-малкото от него се очаква да генерира
идеи за позитивни промени в педагогическата
работа (да бъде инициатор на промени), както
и да оглави прилагането на важни промени,
които биха довели до повишаване на качеството и ефективността на процеса на обучение.
За да бъде инициатор на промени той
трябва да осмисли потребността от промяна
на конкретна ситуация, да прецени доколко
са нужни промени, каква точно промяна е
необходима и кога е най-подходящият момент за нея. Осмислянето на тези въпроси би
спестило излишно изразходване на умствена
и емоционална енергия за неподходящи
действия. Понякога статуквото има определени предимства пред безсмислената или прибързана промяна. Но ако в резултат от анализите учителят е убеден, че е дошъл момент за
промени, трябва да има смелостта да го каже
пред училищното ръководство и пред Педагогическия съвет, а често и да влезе в ролята
на лидер на промяната.
Но учителят може да бъде лидер на предстояща промяна и без сам да е инициатор за
нея. В ролята на формален (официален) лидер
на класа, на педагогическо обединение или на
комисия той носи отговорност за планирането
и реализирането на конкретни промени. А
когато е убеден в необходимостта от дадена
промяна, той може да влезе в ролята на функционален, ситуационен или неформален лидер.
За да бъде успешен лидер на промяната
учителят трябва да познава (да е наясно с)
аспектите на управлението на промяната:
 причините, налагащи промяна (Защо
трябва нещо да се променя?);
 характеристиките на конкретната ситуация (Какво ще се променя? Къде са проблемите?);
 същността и вида на промяната, която
предстои да се осъществи и очакваните резултати (Какво предстои да се направи? С
каква цел? До какво ще доведе?);
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 равнищата (На какво ниво ще се реализира промяната – индивидуално, групово,
организационно, макроравнище?
 поведението на външните и вътрешните
фактори на промяната (Какво би помогнало и
какво би попречило на промяната?);
 стратегиите (процеса) на промяна - етапите, стъпките, последователността от действия, които трябва да се преминат, разпределяне на задачите и отговорностите (Как ще се
извърши промяната? Кой, кога, какво ще прави?);
 силите на промяната – засегнатите от
промяната и тяхното поведение (Как ще реагират хората на промяната? Кой би помогнал
и кой би се противопоставил?);
 стратегии и методи за мониторинг и контрол на процеса на промяна (Какво е възможно да се направи, за да се гарантира докрай
процеса на промяна?);
 начини, стратегии, методи за справяне с
очакваната съпротива и недоволство от промяната на статуквото (Как може да се овладее
съпротивата?);
 начини за стабилизиране на новото положение след промяната (Чрез какви механизми ще се затвърди промяната и как ще се
стимулира адекватното на новата ситуация
поведение?);
 адекватни методи за оценяване на резултатите от извършената промяна (Каква обратна връзка е необходима и как е най-добре да
се получи?)
Тези и още много други въпроси очертават
предизвикателството пред учителя и изпитанието да «оглави» една промяна на работното
си място.

 промяната съответства на личната му
(професионална) философия;
 има достатъчно информация (наясно е)
какво се очаква от него;
 има потребност да се докаже;
 вижда личен интерес от това: промяната
няма да доведе до загуба на определена ценност, на която учителят държи и която е свързана с определена придобивка (например,
активността му ще се отрази позитивно при
една следваща атестация);
 промяната не е съпроводена с повече негативи, отколкото позитиви: не изисква влагане на много лично време; не пречи на другите му приоритети за момента или за определен период от време; няма риск от влошаване на взаимоотношенията с колегите; няма
прекалено голям риск от провал, което би
застрашило имиджа му.
Може би най-важната причина, поради която един учител би поел риска да бъде лидер
на промяна в собственото си училище, е съзнанието и реалната себеоценка за качествата,
които притежава.
Може ли учителят да бъде лидер на
промяната
За да бъде лидер на промяната, учителят
трябва да бъде подготвен не само като педагог и „предметник” (преподавател по определени училищни предмети), но преди всичко
като образователен мениджър-лидер. Защото
лидерството е управленска функция и роля.
При наличието на адекватна подготовка
повечето учители вероятно биха отговорили
позитивно на въпроса: Биха ли станали лидери на промяната в българското училище? Но
колко от тях реално биха го направили?
Няма специално направени изследвания
по тази тема. Затова може само да се предполага какво би помогнало и какво би попречило на учителя, ако се ангажира с отговорността да бъде лидер на промяната:
 Какво би помогнало:
- Адекватна подготовка и компетентност.
- Познаване на добри практики (национални и чуждестранни) в областта на иновациите
в образованието и в конкретни видове училища.
- Комуникация с партньори и колеги в
рамките на международни и национални проекти.
- Привличане на съмишленици.

Би ли искал учителят да бъде лидер на
промяната?
Логичният отговор е „Да, ако има полза от
това”. Най-общо, един учител би приел ролята на лидер на предстояща промяна (в т.ч.,
свързана с обучението на учениците) ако:
 обича промените;
 обича да е в центъра на събитията и нещо
да зависи от него;
 има управленски опит;
 и друг път е участвал в подобна промяна
- има знания, умения (способности), опит, за
да се справи успешно;
 промяната има отношение към „професионалния му комфорт”, т.е. ще доведе до
подобряване на условията на работа;
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към добро ситуацията в българското образование и в българското общество.
Но тези млади учители, които днес се осмеляват да започнат работа в училище, трябва
да бъдат подкрепени да останат, да им се предоставят перспективи да се развиват и да израстват в кариерата, в т.ч. чрез специализации
в чужбина. Защото те могат да върнат престижа на българското училище и то да стане
наистина желана територия както за децата и
техните родители, така и за самите учители.

- Микроклимат на доверие, подкрепа и
сътрудничество в колектива.
- Доверието на висшестоящите.
- Подкрепата на родителите.
- Подкрепата на учениците.
- Обществена подкрепа за училището и
промените в образованието.
- Наличие на стратегическо мислене и визия за развитие на училището и образованието у ръководството на училището, висшестоящите и у самия учител.
 Какво би попречило на учителя да
бъде лидер на промяната:
- Липса на управленски опит и компетентност.
- Незаинтересованост на ръководството от
промени.
- Липса на умения за работа и ръководство
на екип.
- Липса на подкрепа от членовете на училищната общност (демотивация за промени).
- Предишен негативен опит.
- Липсата на нациионална стратегия за
развитие на образованието и необходимите
промени.
- Липсата на стратегия и визия за развитието на училището и промените в него.
- Обществена и финансова нестабилност и
криза.
- Умората от множеството реформи и
промени в образованието.
- Обезверяването, че нещо може да се
промени към добро, в т.ч. и в образованието и
в училището.
- Усещането за „обезценяване” на образованието като ценност и „обезличаване” на
ролята на учителя в обществото.
Вероятно могат да се добавят и много други фактори от по-общ и по-частен характер.
Но това, което би следвало да се подчертае е,
че младите хора са носители на нови идеи и
на нов заряд за положителни промени в българското образование и училище и са склонни
да носят лидерския жезъл в ръцете си. Затова
те трябва да се върнат в училище и да влеят
нова силна кръв „във вените му”. В тази връзка инициативите с привличане и задържане
на млади учители са положителна промяна в
стратегията на МОН за кадровото осигуряване на българското образование. А създаването и популяризирането на имидж на учителя
като съвременния „народен будител” е нещо,
което би привлекло амбициозни млади хора,
искащи да направят нещо, за да се промени
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Въведение

Промените в медийната система

Промените, настъпили в „медийната екосистема”, „новият цифров дневен ред на Европа” и изграждането на „отворено паневропейско цифрово общество” налага дефинирането на „ново понятие за медиите” в съвременния свят. С появата на глобалната мрежа
и на новите медийни услуги, медиите днес не
са това, което са били преди.
Значимостта на средствата за масова информация (СМИ) за информационния свят е
декларирана чрез редица международни документи най-вече на европейските институции - Съвета на Европа, Европейска комисия, Комитет на министрите и др. Това са
основно резолюции, препоръки и декларации,
които имат препоръчителен характер. Обаче
се хармонизират с националните законодателства на страните членки, поради това че са
отговор на реалностите в дигиталната епоха.
Забелязва се тенденция сред европейските
институции да се разработват дългосрочни
визии за развитието на медийното пространство, като неделима част от личния и социалния живот на съвременника. Другият положителен факт е, че се мобилизира огромен
институционален и обществен ресурс за да се
намерят най-добрите начини да се отговори
на предизвикателствата на глобалния медиен
свят.

Необходимостта от формулиране на «новото понятие» за медите е формулирано в два
нормативни
акта
в
Препоръка
CM/Rec(2011)7 на Комитета на министрите
до държавите членки относно ново понятие за
медиите и Резолюция „Към ново понятие за
медиите”, Рейкявик, 2009.
Новата дефиниция е нужна във връзка с
промените «в медийната екосистема”. Те са
свързани с глобалните процеси от навлизането на цифровите технологии и интернет в
медийното пространство. Вече е факт появата
други участници, които не само допълват,а
дори заместват традиционните СМИ.
„Новите играчи” обобщават съдържание,
проектират приложения, както и потребители,
които са и създатели на съдържание. Те поеха
функции в процеса на създаването и разпространението на медийни услуги, които до скоро бяха предлагани само (или в повечето случаи) от традиционни медийни организации.
Множеството „посредници” или „подпомагащи субекти”, често произлезли от информационния и комуникационния (ИКТ)
сектор, вкл. и тези, които в началото са изпълнявали просто задачи на хостване и предаване (например операторите на инфраструктурата, мрежите или платформите), са
жизнено важни зa постигане на по-широкия
цифров обсег на медиите и за достъпа на хората до него. Услугите, предлагани от новите
участници, прокараха съществени нови пъ-
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тища към информацията, като с времето превърнаха посредниците или подпомагащите
субекти в ”пазачи на информация” или в такива играчи, които поемат активна роля в
редакционните процеси на масовите комуникации. Подобни услуги допълниха или в отделни случаи частично заместиха традиционните медийни субекти по отноше ние на
тези функции [4].

Препоръка CM/Rec(2011)7 на Комитета на
министрите до държавите членки относно
ново понятие за медиите се посочва , че те
„стимулират публичните дебати и осигуряват
пространство за разгръщането им. Те предлагат коментари и мнения като част от политическия диалог, допринасят за подреждането
на политическия дневен ред и формират общественото мнение, а често се стремят да
насърчават и утвърждаването на някои ценности. Медиите улесняват контрола върху
публичните и политическите дела, както и
върху частните или бизнес-ориентираните
проблеми, като по този начин разширяват
прозрачността и отговорността. Освен всичко
това медиите представят образователни, забавни, културни и артистични форми на изразяване. Те играят и важна роля в икономиката, създават работни места и генерират
доход” [4].

Многоплановата роля на медиите в съвременното общество
Като институция медиите притежават социални, икономически и културни измерения.
Те са не само решаващ фактор за демокрация,
култура и образование, но са и изгодно предприятие, представящо една от най-успешните
и печеливши модерни индустрии. Обществената функция на медиите е тази, която демонстрира изначалната връзка между свободата
на изразяване и свободата на медиите - жизнено необходима на съвременните общества,
за да може демокрацията да процъфтява [2].
Тази многоплановост на обществената роля на средствата за масова информация
(СМИ) е свързана с изпълнението на основни
права, залегнали в Европейска конвенция за
правата на човека (ЕКПЧ), е изключително
важен за защитата и разгръщането на правото
на свобода на изразяване. Чл.10 ЕКПЧ гласи:
1. Βсеки има право на свобода на изразяването на мнения. Това право включва свободата на всеки да отстоява своето мнение, да
получава и да разпространява информация и
идеи без намеса на държавните власти и независимо от държавните граници.
В документа се урежда правото на свобода
на изразяване като сложно право, което
включва свободата на мнение и свободата да
получаваш и да обменяш информация и идеи.
Като такова то притежава три самостоятелни
елемента, кореспондиращи на различните
аспекти на комуникационния процес, а именно:да изразяваш определени възгледи и да
получаваш
и
изпращаш
съдържание.Обикновено обаче говорим за свободата
на изразяване като за всеобхватно понятие
[3].
Откакто са възникнали като средство за
масова комуникация, медиите са най-важният
инструмент за утвърждаване на свободата на
изразяване в публичната сфера, тъй като дават възможност на хората да упражняват правото си да търсят и получават информация. В

Медийното образование
Същевременно в много европейски и международни актове се отчита значителната
роля на медийното образование за подготовката на индивидите като граждани с активна
позиция, за които огромните информационни
ресурси на медиите се използват в положителна посока за спазване и защита на основните права и свободи, на демократичните
ценности. В Препоръката на ЮНЕСКО от
2002 г. ясно се подчертава, че „медийното
образование се явява основно право на всеки
гражданин от всички страни на света, право
на свобода на себеизразяване и на информация; то се явява един от основните инструменти за поддържане на демокрацията…Медийното образование се препоръчва
за адаптиране и включване към националните
учебни програми на всички държави, в системата на допълнителното, неформалното
образование в продължение на целия живот
[7].
Под
медийно
образование
(media
education) се разбира „направление в педагогиката, насочено към изучаване на закономерностите на масовата комуника ция” [5] ,
така и „процес на развитие на личността с
помощта на материалните средства за масова
комуникация с цел формиране на култура на
общуване с медиите, на творчески и комуникативни способности, критическо мислене,
умения за пълноценно възприемане, интерпретиране и оценка на медийните текстове [8].
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Медийното образование предоставя знания на хората как да интерпретират и създават съобщения, да избират най-подходящите средства за комуникация. То позволява
на хората да упражняват правото си на свобода на изразяване на мнение, като това не
само допринася за личностното развитие, но
също така увеличава социалната активност
[8].
С популярност се ползва дефиницията от
конференция на ЮНЕСКО от 1984г., в която
се посочва, че « под медийно образование (
media education) следва да се разбира теоретическото обучение и създаването на практически умения за овладяването на съвременните средства за масова комуникация, разглеждани като част от специфична автономна
област на знанието в педагогическата теория
и практика; то се отличава от използването на
медиите като помощни средства в преподаването на другите области на знанието” [7, с.
26].
В Резолюцията от Рейкявик се посочва, че
„новото понятие” за медиите е свързан и с
резултата от медийното образование – медийната грамотност. В документа тази нова
грамотност, необходима в глобалния свят е
дефинирана като „основен инструмент” в
една цялостна концепция за подготовка и
образование, особено от подраставащите. Тя
трябва да бъде възприета като част от демократичното гражданско обра зование. Медийната грамотност е важно средство за повишаване на разбирането, критичното мислене,
чувството за гражданска принадлежност,
творческите способности и критичното възприемане на медиите от децата и от младите
хора [6].
Съдържанието на медийната грамотност е
дефинирано и в Директива 2010/13/ЕС (Директива за аудиовизуалните медийни услуги)
на Европейският парламент.В чл. 48 е се посочва, че под медийна грамотност се разбират
„ уменията, знанията и разбирането, които
позволяват на потребителите да използват
медиите ефективно и безопасно. Лица с медийна грамотност са способни да извършват
информиран избор, разбират естеството на
съдържанието и услугите и се възползват от
пълния диапазон от възможности, които
предлагат новите комуникационни технологии. Те са способни да защитават по-добре
себе си и своите семейства от вредни или
обидни материали. Следователно развиването

на медийна грамотност във всички сектори на
обществото следва да бъде стимулирано [1].
Заключение
Представените промени в медийната среда, които изискват „ново понятие” за медиите, изправят пред по-сериозни предизвикателства съвременниците. Все по-остра става необходимостта гражданите да придобият
медийна грамотност и компетентност, които
се създават чрез медийното образование.
През последните десетилетия то е част от
образователните системи на водещи страни в
света, като също претърпява трансформации,
за да догони бурните темпове на развитие на
модерните СМИ и технологиите.
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означала средство за систематическо разпространяване на съобщения (чрез печата, радиото, телевизията, звуко- и видеозаписите)
сред многочислени и разпръснати аудитории
с цел утвърждаване на различни ценности и
оказване на идеологическо, икономическо,
политическо, организационно въздействие на
оценките, мненията и поведението на хората[1].
В Руската педагогическа енциклопедия се
акцентира, че масовата комуникация е свързана с разпространение на информация «с цел
утвърждаване на духовните ценности на обществото, оказване на въздействие върху
мнението и поведението на хората» [6].
Вниманието на експертите е насочено към
въздействието, образователните и възпитателните ресурси на електроните медии, наречени още новите медии.
В. Мантуленко разбира под названието
„нови медии” електроните, които имат широки възможности за мултимедийност, интегрират особеностите на различни средства за
масова информация, а онлайн версиите им се
характеризират с хипертекстова структура,
нелинейност на текста, интерактивност и др.
[2].
Електронните медии съчетават в себе си
чертите на своите предшественици, но имат и
нови характеристики като „абсолютна оперативност, непосредствена въвлеченост на потребителя в процеса на създаване на информация; функциониране в динамично изменящи
се условия” [5].
Електронните медии имат голям арсенал
от методи за въздействие върху аудиторията

Въведение
Глобалните технологии и съвременните
масмедии имат сериозно въздействие върху
подрастващото поколение. Те изправят училището пред нови предизвикателства и въпроса как да се ограничи отрицателното влияние на модерните средства за масова информация /СМИ/ и как да се използват техните
възможности в самия учебно-възпитателен
процес.
Тази дискусия е свързана с резултатите от
изследвания, които установяват, че учениците
посвещават значителна част от своeто време и
внимание на медиите. Проучване на Националния съюз на семейните асоциации(UNAF
– Union National des Associations Familiales)
установява, че непълнолетната аудитория
ежегодно посвещава средно 154 ч. от своето
време на общуване с родителите, 854 ч. - с
учителите и 1500 часа - контакти с различни
екранни медии [4].
Специалисти от различни научни направления отчитат, че модерните масмедии имат
многобройни функции, сред които са информационна, образователна, възпитателна, като
една от водещите е и развлекателната [1].
Изложение
Много от теоретиците използват като
идентични термините средства за масова информация (СМИ), средства за масова комуникация, обаче повечето предпочитат популярното название медии. Средство за масова
комуникация (от англ. ез.masscommunication)
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и най-вече- върху подрастващите, които са
активни потребители.
Редица проучвания констатират, че учениците придобиват значителна част от знанията
си от медиите, като сериозен дял се пада на
информиращата роля на глобалната мрежа.Сред експертите се утвърждава мнението,
че благодарение на съвременните СМИ се
разширяват възможностите на учениците в
ранна възраст да научават информация, която
преди е била публично недостъпна или е била
предназначена за високвалифицирани специалисти [3].
Информацията, получено от различни медийни източници, често е по-интересна за
подрастващото поколение от преподавания
учебен материал.Тя притежава привлекателни
характеристики за обучаемите - емоционалност, актуалност, достъпност, не е задължителна за заучаване [3].
Тази динамична медийна среда, в която
живеят учениците, налага преосмисляне на
отношението на училището към СМИ. Популярната позиция на фокусиране върху отрицателното въздействие на медиите върху детската аудитория предполага едностранчивост
и консерватизъм. В контекста на налагащите
се научни направления като медийно образование и медийна педагогика, приетите нормативни документи за формиране у младото
поколение на медийна грамотност и медийна
компетентност, налагат преоценка на ситуацията. Вече се търсят варианти за оптимално
използване на възможностите на електронните медии в самия учебно-възпитателен
процес.
В научните среди все повече се утвърждава идеята за използване на възможностите
на СМИ за дидактически цели в самия учебно-възпитателен процес.
В. Мантуленко предлага три сценария на
реакция на училището спрямо новите медийни реалности. Първият вариант е свързан
с консервативно отношение към масмедиите
и запазването на сегашното статукво. Вторият
е базиран на интегрирането на медиите в
учебно възпитателния процес, обаче на основата на традиционните методика-дидактически подходи.Третият подход предполага
използването на електронните медии в учебно-възпитателния процес, но интегрирането в
педагогическите практика се основава на новите медийни технологии [2].
Авторът подкрепя третият модел и посочва, че в училището на бъдещето медиите

ще играят важна роля.Обучението ще бъде
основано на нова форма на комуникация на
учениците с учебни ресурси и ще е с индивидуален темп .
В. Мантуленко смята, че в бъдеще учениците все повече ще използват технологиите
на модерните масмедии в учебния процес.
Общуването със СМИ вече се интерпретира в
научните среди като усвояване на културна
технология. В този смисъл, ролята на учителя
ще се ограничи до дейност на наставник, треньор, които насочват обучаемите. Учениците
ще работят с по-голяма самостоятелност и
активност, като учебния процес ще бъде преориентиран от наставническите модели на
обучение към консултантските модели
(tutorialsystem) или по т. нар. модел рееr-toрееr. Урокът ще бъде проблемно ориентиран
и ще се провежда под формата на проекти. В
горната степен на средното образование все
повече ще навлизат методите на обучение на
възрастните хора, наложени в професионалното и продължаващото обучение.
Ако се вземат предвид всички тези аспекти, можем да говорим за интеграцията на
новите медии в учебно-възпитателния процес,
което ще доведе до по-нататъшно прогресивно развитие на училището [2].
Авторът посочва, че електронните медии
могат да се разглеждат като инструмент, с
помощта на който традиционните учебни
задачи ще могат да се представят в нови
форми, като една от тях може да е хипертекста. Те ще бъдат ценен помощник в процеса
на учене поради своята инерактивност. Мултимедийното представяне на информацията в
масмедиите, разширява традиционните методи за нагледно представяне на учебния материал.
На следващо място трябва да се отбележи
големите възможности за комуникация и обратна връзка, която имат електронните СМИ
[2].
Съществуват няколко подхода към използването на медиите и масовата комуникация в
сферата на образованието: интегриран подход
(чрез интегриране в учебни предмети); факултативен подход (създаване на мрежа от
избираеми дисциплини, клубове); специален
подход (въвеждане на нов обект, специален
курс).
Възможностите на електронните медии,
интегрирани в традиционните учебни дисциплини, са едно от средствата за повишаване
на ефективността на обучението. Аргумен-
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тите в подкрепа на това твърдение са следните:
подпомагат повишаването на познавателния интерес у учениците;
отговарят на практическите потребности на учителя и ученика;
универсална употреба.
С използването на модерните медии в образованието значително се променя ролята на
учителя и ученика, както и естеството на образователния процес, неговите методи и съдържание.
Модерна мултимедийна технология позволява индивидуализация и подобряване на
образователния процес, дори в рамките на
колективно обучение. Вече има възможност
масово да се използват специални задачи; за
управление на самостоятелната работа на
ученика, на неговата саморегулация, което
беше трудно даже в условията на индивидуалното обучение [3].
Руският специалист В.Протопопова посочва някои особености при използването на
техническите възможности на електронните
медии
интерактивност – самопреценка на
ученика без участието на преподавателя;
мултимедийност (представяне на изучаваните обекти и явления не чрез традиционното описание, а с помощта на снимки,
видео, графики, анимация, звук), което създава психологически условия за по-добро
възприемане и запомняне на учебния материал;
При използването на новите информационни технологии в образованието трябва да
се отчита и т.нар. психофизиологическа ориентираност на обучението, която допринася
за повишаването на неговата ефективност,
чрез създаването на оптимални условия за
запаметяване на новата информация от мозъка. Мултимедията обезпечава едновременно възприемане на информацията по няколко канала. Пред обучаемите се откриват
огромните възможности за творческо използване на множество информационни източници;
- Моделиране на реални обекти и процеси
с цел тяхното използване. Моделирането позволява обектите и явленията да се разглеждат
от различен ъгъл, да се активира нагледнообразното мислене на учениците, което е
важно при усвояването на теоретичните понятия;

- Комуникативност –непосредствено общуване; оперативно предаване на информацията; контрол върху информационния процес. Комуникативността решава проблема с
предаване на информацията в кратки срокове,
обезпечава консултации с квалифицирани
педагози, където и да се намират.
- Производителност – автоматизиране на
рутинните операции и дейности, отнемащи на
човек много сили и време [3].
Сред посочените предимства от използването на съвременните масмедии е индивидуализацията на обучението в условията на цялостния учебно-възпитателен процес. Не на
последно място е факта, че чрез използване
на възможностите на СМИ се създават условия за оптимален темп на обучение, контрол
и проверка на усвоявания учебен материал.
Заключение
Използването на ресурсите на съвременните масмедии с дидактическа цел в учебнообразователния процес ще повиши неговата
ефективност. В близко бъдеще училището
ще трябва на намери най-подходящия начин
да използва ефективно масмедиите, защото
това е езика, който разбира подрастващото
поколение, което живее в глобален и медиен
свят.
Литература
1.Димитров, Л. Теория на възпитанието.
София, 2005.
2. Мантуленко В.В. Актуальные поблемы
воспитания и образования: Выпуск 5. Сборник науч. Статей, Изд-во “Самарский университет”, 2005. – С. 86 – 93.
3.Протопопова В.В. Эффективное использование электронных медиа в образовании./
Модернизация системы профессионального
образования на основе регулируемого эволюционирования: материалы VII Всерос. научно-пркт. конф.: Челябинск: изд-во “Образование”, 2008. – С. 193 – 197
4. Федоров А.В. Медиаобразование будущих педагогов. Таганрог: Изд. Кучма, 2005.
5. Электронные СМИ в России и мире,
http://www.loresit.ru/wpcontent/uploads/2011/05/
6.Российская педагогическая енциклопедия,
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Pedagog/
russpenc/12.php

42

УПРАВЛЕНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ
TOM XII (3) 2016

MANAGEMENT AND EDUCATION
VOL. XII (3) 2016

ЦЕНЯВАНЕ НА ЕФЕКТИВНОСТТА НА ОБУЧЕНИЕТО В УНИВЕРСИТЕТСКИ КУРС
Ваня Божилова
EVALUATION OF THE EFFECTIVENESS OF TEACHING IN A UNIVERSITY COURSE
Vanya Bozhilova
ABSTRACT: Evaluating the effectiveness of training is a major issue that excites students, teachers, management team of an educational institution. It is one of the key steps in the planning process and implementation
of effective training. The study presents the opportunity to evaluate the effectiveness of teaching in a university
course. The ma jor components of evaluating the effectiveness of teaching at the university are presented:
- The effectiveness of student learning
- Effectiveness of teaching
- The effectiveness of training – organization, resources, educational environment.
The evaluation involves obtaining feedback from participants in the learning process – students and teacher
(teachers) as well as feedback from colleagues and / or other specialists (experts) in a given subject area (external expertise).
Key words: evaluation, effectiveness, university training

Оценяването на ефективността от обучението е основен въпрос, който вълнува учащите, преподавателите, ръководството на
една образователна институция. То е една от
основните стъпки в процеса на планиране и
реализиране на ефективно обучение.
Доколко първоначалните реакции на учащите към проведеното обучение свидетелстват за уместност на учебната програма?
Удовлетворени ли са потребностите от обучение? Ефективно ли е обучението? Устойчиви ли са резултатите от обучението във
времето? Какво по-различно, по-ново и подобро като резултат са усвоили учащите?
В отговор на тези, а и на много други въпроси Д. Къркпатрик (1959) разработва т. нар.
Четиристепенен модел, включващ четири
нива за оценка на обучението:
• оценка на отношението към обучението
(реакция);
• измерване на придобитите знания и умения (познания);
• оценка на приложението на наученото
(поведение);
• измерване на въздействието върху резултатите от дейността на организацията (резултати).
В много университети моделът на Къркпатрик се прилага в неговите първи две нива,
доколкото приложимостта на наученото, ори-

ентирана към професионалните действия на
учащите е невъзможно да бъде оценена и
измерена в самата образователна институция,
както и въздействието на резултатите от обучението върху резултатите от дейността на
организацията. В бизнес организации, които
произвеждат конкретен материален продукт
връзката между резултати от обучение и бизнес резултати (резултати от трудова дейност)
е пряка и / или опосредена от видими променливи.
Най-общо могат да се очертаят следните
причини, които налагат оценяването на едно
обучение (една учебна програма):
- оценяването дава идеи и ориентири за
подобряването и усъвършенстването на програмата – нейната актуалност и възможни
промени в учебното съдържание, в методите
на преподаване, в методите за оценяване на
учебни постижения и др. с цел придобиване
от учащите на съвременни, актуални и практически приложими знания и умения;
- оценяването дава възможност за саморефлексия на преподавателя и за подобряване
на своя подход на работата с учащите;
- резултатите от оценяването могат да послужат като база за професионалното развитие
на преподавателя.
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В университетите ефективността на процеса на обучение включва три основни компонента:
- Ефективност на студентското учене
- Ефективност на преподавателската дейност
- Ефективност на цялото обучение (на курса) – организация, ресурсно осигуряване, образователна среда
Оценяването на тази ефективност предполага получаване на обратна връзка от участниците в процеса на обучение – студентите и
преподавателя (преподавателите), както и
обратна връзка от колеги и / или други специалисти (експерти) в дадената предметна област (външна експертна оценка).

ето на характеристиките на ефективната обратна връзка – Johnston (2004), Tunstall &
Gipps (1996) и др.
Съвременните изследвания отчитат ролята
на учащите в процеса на даване на обратна
връзка. Те изследват вида на обратната връзка
и контекста, в който тя се дава. Един от основните изводи, до който се стига е, че информацията / съобщението, което учащия
дава като обратна връзка се филтрира през
неговите очаквания и е повлияна от неговия
предишен опит, знания и мотивация. Целта на
обратната връзка е учащите да разберат смисъла, значението на това, което учат.
Осъзнаването на смисъла на наученото означава да се използват и контролират собствените мисловни процеси. Това според Butler
and Winne's (1995) е „саморегулиране”. Авторите правят преглед на различни изследвания
и доказват, че върху знанията и убежденията
на учащите влияние оказва както обратната
връзка давана от преподавателя (външна обратна връзка), така и самооценката на учащия
(вътрешна обратна връзка). Съвместно те
помагат на учащия да се саморегулира – да
реши кои са следващите му учебни цели, да
разработи стратегии и тактики за тяхното
постигане и др. Обратната връзка от преподавателя не е инструмент за регулиране на учащите, а по-скоро ги насочва към това, което
трябва да научат, както и да разберат къде са
те по отношение на целите на обучението,
какво искат да постигнат и с какво трябва да
се справят. Обратната връзка от учащите,
насочва преподавателите към преосмисляне
на целите на обучение, подхода за работа и
начините за постигане на желаните резултати.
За да се разработи ефективен модел за получаване на обратна връзка от студентите е
добре:
1) да се избере стратегия за даване на обратна връзка;
2) да се определи съдържанието, по отношение на което се дава обратна връзка.
Изборът на подходяща стратегия означава
да се потърсят отговори на следните въпроси:
Кога студентите да дадат обратна връзка?
Колко често? По какъв начин / как? Кой дава
обратаната връзка? На базата на тези въпроси
могат да се очераят следните отправни точки
/ пунктове за стратегическо планиране на
обратната връзка:

Получаване на обратна връзка от студентите
Обратната връзка от студентите дава възможност за текущ контрол върху техните
учебни постижения и подхода на обучение на
преподавателя. Чрез нея своевременно може
да се установи:
- постигнати ли са предварително поставените цели на курса;
- целесъобразни ли са използваните методи на обучение от преподавателя;
- как се възприема учебното съдържание;
- какви пропуски и недостатъци имат студентите при овладяването на знания и умения;
- какво от учебния материал е останало
неразбрано;
- има ли проблемни въпроси, до чиито отговори студентите не могат да достигнат сами
или нямат необходимите учебни умения за
това;
- какъв тип взаимоотношения са се създали в учебната група;
- какъв подход на обучение използва преподавателя и доколко той подпомага студентите в процеса на учене и др.
Ключов въпрос при даването на обратна
връзка е „Кога обратната връзка е ефективна
или неефективна? 90-те години на XX в. много изследователи се опитват да намерят отговор. Сред тях са: Bangert-Drowns, Kulik, Kulik, & Morgan (1991), Butler & Winne (1995),
Hattie & Timperley (2007), Kluger & DeNisi
(1996). А други се фокусират върху описани-
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Таблица 1. Стратегии за планиране на обратна връзка от студентите
Отправна
точна
Време

Въпроси за обмисляне

Препоръки / насоки

Кога студентите да дадат
обратна връзка?
Колко често?

Вид на
обратната
връзка

По какъв начин студентите да дадат обратна
връзка?

Аудитория
/ публика

Кой дава обратна връзка?

Поискайте обратна връзка от своите студенти след занятия, които
имат ключово значение в курса, след обособени раздели от учебното
съдържание и в края на курса.
Не искайте обратна връзка след всяко занятие. Рискувате тя да се
възприеме като нещо формално и нез начимо.
М ожете да поискате обратна връзка поне по три различни начина:
устно, писмено или визуално (чрез демонстрация).
Ако използвате устна обр атна връзка разговаряйте със своите сту денти непринудено. Обмислете предварително какви въпроси искате
да им з ададете. След разговора опишете и анализ ирайте събраната
информация.
Ако използвате писмена обратна връзка, подгответе формуляр, в
който ясно са определени параметрите, по които ще се прави оценяването.
Ако използвате обратна връзка – демонстрация, дайте време на сту дентите да я подготвят и представят. В хода на представянето, разговаряйте с тях и уточнете детайлите.
Обърнете внимание, че най-малко време отнема писмената обратна
връзка, след това устната и накрая – визуалната.
Когато планирате получаване на обратна връзка от студентите, отделете време за това и им покажете, че за вас това е важна част от процеса на обучение.
М ожете да поискате обратна връзка индивидуално от всеки студент,
от групи – студенти или от целия курс заедно. Изборът зависи и от
вида на обратната връзка, например, писмена обратна връзка може да
даде всеки учащ, устна е възможна и по групи, а визуална – от целия
курс заедно.

След като е избрана стратегия за получаване на обратна връзка от студентите, трябва
да се определи по отношение на какво ще
бъде тя – съдържанието на обратната връзка.
Най-общо бихме могли да определим следните параметри на съдържанието:
1) обратна връзка относно отделни учебни
теми /занятия – текуща обратна връзка относно учебното съдържание по дадена тема;
2) обратна връзка относно раздели от
учебната програма;
3) обратна връзка относно целия курс –
цялостна организация и провеждане, ресурсно обезпечаване и среда (микроклимат) на
обучението;
4) обратна връзка относно подхода на преподавателя в процеса на обучение.
В изследвания, посветени на подготовката
на млади университетски преподаватели се
предлагат следните начини за осъществяване
на обратна връзка от студентите, с цел постигане на по-голяма ефективност във взаимодействието на преподавателя с тях:
„√ След приключване на изучаването на
отделните теми, стимулирайте студентите да
обсъждат по двама, по четирима разглежданите проблеми и да отбележат по кои от тях
са постигнали яснота, а също така да форму-

лират въпросите, които се нуждаят от разясняване.
√ След разглеждането на отделни раздели,
можете да предложите на студентите да преценят това, което са овладели, като допълнят
следните твърдения:
- Чувствам сигурност по отношение на...
- Мога да обясня...
- Мога да използвам... метода за...
- Нуждая се от повече време за...
- Чувствам несигурност по отношение на...
Характерът на твърденията е в зависимост
от конкретното учебно съдържание. Същественото е да насочват към най-важното, което
трябва да се знае (теории, принципи, методи...) и да показват пропуските в знанията и
уменията; онези моменти в познанията, в които студентите не са почувствали сигурност.
√ Стимулирайте студентите да записват
всички въпроси, които възникват и ги обсъждайте своевременно.
√ Посочвайте какво студентите могат да
подобрят. Окуражавайте ги, като започнете с
положителното. Когато положителното се
посочи на първо място, отрицателното е повероятно да бъде забелязано и да се въздейства върху него. Бъдете конкретни и изисквайте студентите да бъдат конкретни. Давайте
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своевременна обратна връзка за постиженията на студентите.
√ Акцентирайте върху нещата, които могат
да се променят, предлагайки алтернативи.
Давайте детайлен коментар”. (Гюрова, В., Г.
Дерменджиева, В. Божилова, С. Върбанова,
2006, с. 253-254).
Изработването на студентско портфолио,
което съдържа както продукти от учебната
работа, така и бележки и коментари (рефлексия) от студентите по отношение на обучението и тяхното участие в него, е ефективен
начин за получаване на обратна връзка от
студентите в хода (в процеса) на обучението.
Освен текущата обратна връзка по изучаваното учебно съдържание, студентите
могат да дават обратна връзка и по отношеТаблица 2. Оценяване на занятие
Критерии
Индикатори за по дго товка и планиране на занятието

Преподавано учебно съдържание

Параметри на обучението

Учебни ресурси / материали

Взаимодействие преподавател учащи

ние на ефективността на отделни учебни
занятия или раздели от учебното съдържание. Резултатите от оценяването на няколко
или всички занятия (по решение на преподавателя) дава обща картина по отношение на
проведеното обучение. Така студентите имат
възможност да откроят занятия, които са им
били изключително полезни, както и такива, в
което обучението не е било достатъчно ефективно. Този подход на оценяване реално дава
възможност да се проследи и оцени процеса
на обучение, а не да се прави обобщена оценка накрая, след като обучението е приключило. При оценяването на отделни занятия
могат да се използват следните критерии и
показатели:

Показатели
Учебно съдържание
Учебни ресурси / материали
Време за обучение
Място на обучението
Актуално
Системно представено
С препратки към съвременни източници на информация
С очертани логически връзки
Проблематизиране на учебното съдържание
Цели и задачи на обучението по темата
Методи на обучение
Прилагане на индивидуален по дхо д
Използване на групови форми на работа
Обобщаване на ключови изводи
Подхо дящо онагледяване на учебното съдържание
Достатъчен брой
Добра визуализация
Достъпен и разбираем език на комуникация
Ясен изказ – скорост на гооворене, сила на гласа и др.
Зрителен контакт
Невербална комуникация в подкрепа на вербалната

Ефективното учене и ефективното преподаване са двата основни компонента на ефективният процес на обучение. Като преки
участници в този процес студентите могат да
дават обратна връзка и по отношение на неговата цялостна организация, провеждане,
ресурсно обезпечаване, среда (микроклимат)
на обучението, както и по отношение на
работата на преподателя (преподавателите) в курса. За целта могат да се използват
различни форми (въпросници) за оценяване
на обучението. Ето един примерен формуляр
за обратна връзка от курс „Методически

изисквания към обучението на възрастни” 1 ,
който съчетава обратна връзка за курса и за
преподавателите в него.
За да е ефективно оценяването трябва
внимателно да се подбере формата за обратна
информация. Предложеният модел може да се
адаптира и използва за оценяване на различни
по форма занятия и курсове (лекции, семинарни занятия, семинари, тренинги, ателиета),
както и за представянето на обучаващите.

1 Курсът „М етодически изисквания към обучението на
възрастни” е задължителен за студенти от специалност
„Неформално образование” във Факултета по педагогика на СУ „Св. Климент О хридски”.
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Таблица 3. Формуляр за обратна връзка от курса „Методически изисквания към обучението
на възрастни”
1.

Целите на курса са представени ясно

2.

Учебното съдържание по програмата е
актуално и полез но
Дадена е ясна и точна информация как
ще бъдат оценявани учебните ни по стижения
Информацията (литературата), необходима з а подготовката ни в курса е
достъпна
Учебните материали, използвани в
обучението са полезни
Поставените текущи задачи са изпълними
Предварителните ми знания и опит се
използват подходящо
Времето за разбиране на това, което се
преподава е достатъчно
Има достатъчно възможности з а
задаване на въпроси и консултиране

3.

4.

5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.

12.

13.

14.

15.
16.
17.
18.

19.

20.

21.
22.
23.

Обща оценка на курса
5
4
3
2
1
5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

Целите на курса не са представени
ясно
Учебното съдържание по програмата
не е актуално и полез но
Не е ясно е как ще бъдат оценявани
учебните ни постижения
Информацията (литературата), необходима з а подготовката ни в курса не е
достъпна
Учебните материали са с много малка
полза
Поставените текущи задачи са трудни
и неизпълними
Предварителните ми знания и опит не
се използват подходящо
Времето за разбиране на това, което се
преподава не е достатъчно
Няма възможност за задаване на въпроси и консултиране

Оценка на преподавателя, водещ лекциите
Лекциите са добре структурирани
5
4
3
2
1
Лекциите не са добре структурирани
Информацията, получена чрез лекци5
4
3
2
1
Информацията, получена чрез лекциите е актуална, точна и системно
ите не е актуална, точна и системно
представена
представена
Обратната връзка, която получавам за
5
4
3
2
1
Обратната връзка, която получавам за
работата си е достатъчно информаработата си не е достатъчно информативна
тивна
Преподавателят е отворен за допълни5
4
3
2
1
Преподавателят не желае да отговаря
телни въпроси и консултации по изу на допълнителни въпроси и не дава
чаваната проблематика
консултации по изучаваната проблематика
Преподавателят стимулира ученето ми 5
4
3
2
1
Преподавателят не ме окуражава и
стимулира
Оценка на преподавателя, водещ упражненията
Упражненията са добре структури5
4
3
2
1
Упражненията не са добре структурирани
рани
Обясненията в упражненията са изк5
4
3
2
1
Обясненията в упражненията са неясни
лючително добри
Преподавателят стимулира и подкрепя 5
4
3
2
1
Преподавателят не стимулира и не
самостоятелната работа
подкрепя самостоятелната работа
Обратната връзка, която получавам за
5
4
3
2
1
Обратната връзка, която получавам за
работата си е достатъчно информаработата си не е достатъчно информативна
тивна
Преподавателят е отворен за допълни5
4
3
2
1
Преподавателят не желае да отговаря
телни въпроси и консултации по изу на допълнителни въпроси и не дава
чаваната проблематика
консултации по изучаваната проблематика
Преподавателят стимулира ученето ми 5
4
3
2
1
Преподавателят не ме окуражава и
стимулира
Формирани компетенции у учащите
Курсът усъвършенства способностите
5
4
3
2
1
Курсът не развива тези способности
ми за подбор и анализ на информация
Курсът усъвършенства способностите
5
4
3
2
1
Курсът не развива тези способности
ми за работа с учебни ресурси
Курсът развива уменията ми за изра5
4
3
2
1
Курсът не развива тези способности
ботване на учебна документация за
обучение на възрастни
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24.

25.

26.

27.
28.

29.

Курсът развива уменията ми за планиране на обучение с възрастни учащи –
избор на методи, форми и ресурси
Курсът развива уменията ми за структуриране на портфолио на учебна
дисциплина
Курсът развива уменията ми за обосновка на система за оценяване на
учебни постижения на учащите
Курсът развива уменията ми за оценяване на ефектив ност на обучение
Курсът развива уменията ми да общу вам и представям ефективно инфор мацията
Курсът усъвършенства способностите
ми да работя с други хора

5

4

3

2

1

Курсът не развива тези способности

5

4

3

2

1

Курсът не развива тези способности

5

4

3

2

1

Курсът не развива тези способности

5

4

3

2

1

Курсът не развива тези способности

5

4

3

2

1

Курсът не развива тези способности

5

4

3

2

1

Курсът не развива тези способности

на обучение, който е динамичен, променлив и
зависим от конкретни обстоятелства, свързани със съвместната работа на преподавателя с учащите. По този начин той би бил поподготвен и по-спокоен да реагира на възникнали, непредвидени ситуации в обучението и да намери най-подходящото решение за
тях.
Добре би било преподавателят да прави
саморефлексия:
- преди да започне обучението (курса);
- след първото занятие;
- след конкретна учебна дейност;
- след приключване на обучението.
Обект на разсъждения преди да започне
обучението могат да бъдат: профила на учащите в курса (налични знания, умения, характеристики и др.), информация получена от
колеги, работили с тази група учащи, специфични особености на курса, осмисляне на
опита от вече проведен такъв курс, ресурсното осигуряване на курса и др.
Първото занятие има свои специфични задачи, свързани с ориентиране и запознаване
на учащите с важна за тях информация относно обучението (представяне на учебната
програма, формите и методите за оценяване
на учебните постижения, отчитане на присъствието по време на обучението, оценяване на
студентската активност по време на обучението и извънаудиторната, източници на информация и др.), взаимно запознаване, проучване на интересите и потребностите на учащите, договаряне на правила за съвместна
работа. Равносметката на преподавателя
след първото занятие е важна за цялостното
протичане на курса по-нататък.
Във всяко обучение има отделни учебни
дейности (лекция, дискусия, експеримент,
практическа работа и др.), които преподава-

Самооценка на преподавателя
Преподавателят (преподавателите) е другата страна в процеса на обучение, чиято обратна връзка и самооценка е от изключително
значение за повишаване на ефективността на
обучението. Самооценката на преподавателя
за неговата работа със студентите е важна
част от неговото преподавателско портфолио
и /или от портфолиото на курса (учебната
дисциплина), която той преподава.
Обект на анализ и самооценка от страна
на преподавателя могат да бъдат уменията
му за преподаване. Такъв анализ и саморефлексия е добре да прави всеки преподавател,
независимо от неговия преподавателски опит.
Тази самооценка позволява на преподавателя
да оцени своите силни и слаби страни като
преподавател, да осмисли подхода си на преподаване, способностите си за реакция в критични ситуации, използването на подходящи
стратегии за решаване на проблеми, възникнали в процеса на обучение, да обобщи и
оцени резултатите от своята работа от гл. т.
на тяхната ефективност и ефикасност, да планира как да подобри преподавателските си
умения. За целите на това планиране всеки
преподавател трябва да анализира:
- кои умения се нуждаят от усъвършенстване;
- какви действия може да предприеме;
- какви източници на информация са му
необходими;
- от каква помощ има нужда;
- какъв срок си поставя, за да развие тези
умения.
Съществена част от оценяването на ефективността на преподаването е преподавателят
да прави саморефлексия (разсъждаване и
осмисляне) на своите действия (вкл. и съвместната му работа с учащите) в процеса
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телят определя като приоритетни, с поголяма значимост по отношение придобиването на конкретни знания и умения. В много
случаи това са дейности, които служат като
база за оценяване на учебни постижения или
са самите дейности за оценяване (например,
писмен изпит, разработване на проект, моделиране и др.). Осмислянето на спецификата
на такава учебна дейност, нейните цел и задачи, варианти на изпълнение, получени резултати, възможности за промяна на заданието, влиянието й върху мотивацията на учащите е важно за преподавателя с цел нейното
добро планиране и ефективно осъществяване.
Обучението е низ от занятия и съвкупност
от учебни дейности, чрез които учащите
формират постепенно компетенции в дадена
предметна област. Трудно е, а и не е необходимо, да се оценява всяко едно от проведените занятия. Преподавателят е този, който
при планиране на учебната програма задава
нейната вътрешна логика (тема по тема), развива системността на придобиваните от учащите знания и умения чрез подбора на учебното съдържание и планираните учебни дейности. Затова и оценяването на ефективността
на обучението се разглежда като система и
включва различни форми за получаване на
обратна връзка и самооценка по отношение
на отделни моменти (срезове) от процеса на
обучение, без да се губи неговата процесуалност.
Независимо от това дали преподавателят е
правил самооценка на своята работа в началото на обучението и / или преди ключови
дейности в хода на обучение, равносметката
след приключване на курса е важна не само
като обратна връзка от проведения курс, а и в
помощ при планиране на следващо обучение
по същата учебна програма. Повечето преподаватели под „оценяване на ефективност на
обучението” разбират пускане на анкетна
карта (въпросник, форма за обратна връзка и
др.) сред учащите след като обучението е
приключило. Добре би било, въпросникът за
оценяване на ефективността на курса след
приключване на обучението да бъде част от
общата система за оценяване на курса и самооценка на преподавателя. Следващият въпросник е примерен и използван за самооценка
на преподавателя в курса „Методически
изисквания към обучението на възрастни”.

Въпросник за самооценка на преподавателя в края на курса „Методически изисквания към обучението на възрастни”
1. Постигнах ли целите на обучението?
Ако не, защо?
2. Как учащите възприеха предложеното
учебно съдържание?
3. Срещнаха ли учащите трудности при
овладяването на учебното съдържание? Какви?
4. Ефективни ли бяха методите на обучение, които използвах? Ако не, защо?
5. Достатъчно динамична ли беше работата в курса? Използвах ли различни форми
на работа – индивидуална, групова, фронтална?
6. Използваните учебни материали бяха ли
достатъчно и добре представени?
7. Учебните материали подкрепяха ли работата на студентите или я затрудняваха?
8. Стигна ли времето за постигане на планираните цели?
9. Мястото за провеждане на обучението
беше ли подходящо?
10. Възникнаха ли критични ситуации и
как се справих с тях?
11. Обучението предизвика ли интереса и
активността на учащите?
12. Какви компетенции формира обучението у моите учащи?
13. Обучението подпомогна ли моето развитие като преподавател?
14. Ще направя ли промени в учебната
програма? Какви?
15. Имам ли потребност от развитие на
нови умения, които да подобрят моята преподавателска работа? От какви? Как да го постигна?
Обратна връзка и оценяване на преподавателя и на обучението от колеги и други специалисти
Освен преките участници в обучението –
преподавател(и) и учащи, важна и обективна
информация за проведено обучение може да
бъде получена от колеги или други специалисти (педагози, андрагози2 , специалисти,
компетентни в предметната област на обучението). Те влизат в ролята на външен експерт
за оценяване, който по предварително задаАндрагог – професионалист, компетентен в обучението на възрастни
2
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дени параметри оценява ефективността на
проведеното обучение.
За целта той може:
- да наблюдава отделни учебни занятия;
- да прави анализ и оценка на учебна документация;
- да прави анализ и оценка на продукти от
учебната работа на учащите;
- да се срещне с учащите и да разговаря с
тях;
- да се запознае в материали, отразяващи
дейността на преподавателя без пряко да я
наблюдава – отзиви, материали в публични
издания и др.
Някои университети имат свои Центрове
за оценяване, където се разработват стандарти и процедури за текущо и финално оценяване на курсовете и за оценяване на преподавателската дейност като част от процедурите за атестиране на преподаватели. Следователно оценяването на ефективността на
дадено обучение не трябва да се прави самоцелно, а в контекста на израстването на преподавателя и неговото кариерно развитие. В
повечето случаи оценяването се извършва от
комисия (жури).
В подобни центрове се предлагат курсове
и практическо обучение на преподаватели,
свързани с подобряване качеството и методиката на преподаване. Осигурява се методическа литература по проблемите на преподаването. Разработват се Наръчници по оценяване в помощ на преподавателя.
Обратната връзка от колеги е особено ценна за преподавателите, тъй като в повечето
случаи те работят с една и съща група учащи
и чрез учебните програми се реализират междупредметни връзки. Колегите са част и от
вътреинституционалните звена, които утвърждават учебните програми и е напълно естествено те да бъдат сред хората, даващи обратна връзка за ефективността на процеса на
обучение като част от него.
Обекти за наблюдение на преподавателската дейност и за оценяване на компетентността на преподавателя могат да бъдат:
А. Съвместната работа с учащите и поконкретно:
- начинът на поставяне на цели и тяхното
постигане с участието на учащите;
- използване на дейности, които стимулират комплексност на ученето и анализ от
учащите на различни проблеми в дълбочина;

- използването на междупредметните
връзки при структуриране на учебното съдържание и при неговото преподаване;
- използваните методи на обучение и как
те стимулират ученето на студентите;
- използваните учебни ресурси – авторски
подход към тяхното разработване;
- създаване на условия за осмисляне на наученото и практическото му приложение от
учащите;
- подкрепа на учащите при изпълнението
на учебни задачи;
- даване на ефективна обратна връзка на
учащите и др.
Б. Допълнителни професионални дейности, в които участва преподавателя като
експерт, свързани с предмета, който преподава.
В. Участие в дейности, свързани с професионалното развитие и повишаване на качеството на преподаване.
Тези параметри могат да послужат за изработване на експертни карти за оценяване на
преподавателя и обучението, което той провежда и да бъдат част от документацията при
неговото атестиране.
В заключение бихме казали, че всеки
преподавател може да си изработи своя система за оценяване на ефективността на обучението (курсовете), което провежда. След
използването на разнообразни форми за обратна връзка и оценяване той трябва да се
отдели време за съобщаване на получените
резултати. Това може да стане по различни
начини:
- чрез пряка среща с учащите и обсъждане
на получените резултати;
- чрез изпращане на резултатите на общия
за курса и-мейл и/ или чрез друга форма за
он-лайн комуникация с учащите, която е използвана и по време на курса;
- чрез включване на резултатите в портфолиото на курса – така те стават част от документацията на този курс;
- чрез публикуване на резултатите в блог
на преподавателя и др.
Важно е резултатите да придобият публичност за участниците в обучението. Така
ще се осигури възможността за използването
им и в различни други процедури за оценяване на преподавaтелския труд.
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бита на студента. Необходимостта от двигателна активност е осъзната от една част от
студентите, които провеждат самостоятелни
тренировъчни занимания, докато друга не
малка част от тях разбират ползата от тези
занимания в процеса на следване. Университетът е последната възможност за младите
хора да осъзнаят значението на редовни, целенасочени и практикувани под ръководството на треньор или инструктор спорт ни занимания.
В учебната програма на студентите от
Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ Бургас са заложени по 2, 3 или 4 учебни часа
седмично според учебния план на специалността. Това е крайно недостатъчно за постигане на поставените цели, задачи и желания
ефект от заниманията със спорт, а именно:
1. Повишаване трудово-социалната и
здравно-образователната роля на спорта в
изграждането на бъдещите висшисти [5].
2. Подобряване общата и професионална
работоспособност на студентите и за компенсиране отрицателните последици от повишеното умствено натоварване [4].
3. Необходимостта от едновременно достигане на възстановителен, развиващ и образователен ефект на физическа активност, която да е съобразена с годишния цикъл на учебната дейност.
По мнението на редица специалисти, найважните посоки за прилагане на комплексния
подход за повишаване на умствената и физическа работоспособност на студентите се явя-

Въведение
Голямата ангажираност на студентите в
учебната дейност и липсата на изградени навици за занимания с физически упражнения и
спорт са основни причини за намаляване на
двигателната им активност, което се отразява
неблагоприятно върху здравословното им
състояние и работоспособност [4].
„Mладото поколение, въпреки високия си
ръст, се отличава с ниска физическа издръжливост, с промени в стойката и структурата
на тялото, с ранни заболявания от невроза и
сърдечна недостатъчност. Причините за това
състояние търсим навсякъде: в начина на
хранене, в учебната претовареност, в стреса, в
нарастващото съприкосновение с компютърните технологии. Рядко нашето съзнание се
докосва до факта, че причините за многото
болести се коренят в занемареност и пренебрегване на физическото възпитание или липса
на двигателна активност във всекидневния
живот от най-ранна възраст“ [2, с. 192].
Според И. Иванов „Самостоятелните занимания са форма на организация с физически упражнения и спорт, при която студента е
движещ фактор и осъществява сам или под
ръководството на педагога планомерни, редовни тренировъчни, закалителни, лечебнопрофилактични и за удоволствие дейности
със средствата на избрани от него физически
упражнения и спорт“ [3, с. 144].
Самостоятелните занимания със спорт са
важна и неразделна част от подготовката и
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ват модернизиране на системите за физическо
възпитание и спорт по пътя на приоритетното
прилагане на индивидуално и диференцирано
обучение, изборът на вида спортна дейност,
съответстващи на социално-психологическия
статус на студентите и начина им на живот.
Обект на изследването са самостоятелните занимания със спорт в Университет „Проф.
д-р Асен Златаров“ - Бургас.
Предмет на изследването са значението и
влиянието на самостоятелните занимания
върху здравното, физическо и психическо
състояние на студентската младеж.
Основната цел на изследването - да установи ролята и значението на самостоятелните занимания със спорт в ежедневието на
студентите от Университет „Проф. д-р Асен
Златаров“ – Бургас.
За постигане на целта бяха поставени за
решаване следните задачи:
1. Да се посочат подходящи форми на самостоятелни занимания със спорт за студентите.
2. Да се направи анкетно проучване за ролята и значението на самостоятелни занимания със спорт на студентите от Университет

„Проф. д-р Асен Златаров“ - Бургас.
3. Да се обобщят резултатите и да се изведат съответните изводи и препоръки.
Общия брой изследвани лица е 135 студента - мъже и жени. Изследването е проведено през учебната - 2014/2015 г. Разработена
беше анкетна карта, която съдържа 6 въпроса,
от които 5 „затворени“ (давайки право само
на един отговор) и 1 „отворен“ въпрос, за да
могат студентите да изразят своето мнение.
Анализ на резултатите от анкетното проучване
На таблица 1 са представени едни от найдостъпните форми за провеждане на самостоятелни занимания с физически упражнения и
спорт. За практикуването им не се изисква
специална спортно-материална база и специална спортна екипировка. Изисква се студентите да приемат системната двигателна активност като основа на здравословния начин
на живот. Да се убедят, че спорта има решаваща роля за придобиване на компетенции,
които са жизненоважни за тяхното формиране и развитие като специалисти в избраната
област.

Таблица 1
Форми на самостоятелни занимания с физически упраж нения и спорт
Утринна гимнастика
Бягане за зд раве
Силова подготовка
За вработване
Влияе по ложително вър ху
Хармонично и симетрично
За тонизиране
сърдечно-съдовата и
дихателна развитие на фигурата
За силово въздействие
системи.
Често та на заниманията:
За лечебноЧесто та на занятията: 2-4 пъти в 3-5 пъти в седмицата
рехабилитационно
седмицата
Обем на натоварването:
въздействие
Продължителност: постепенно от 5- От 5-10 упр., 2-3 серии по
Времетраене:10-30 мин.
10 до 50-60 мин.
6-15 повторения с почивка
между тях до 20-40 сек.

Фиг. 1. Отговори на въпрос № 1 „Колко са важни за Вас заниманията със спорт?“
На първия въпрос от проведената анкета
„Колко са важни за Вас заниманията със

спорт?“, 59% от анкетираните посочват отговор „ много важни“, 33% „средно важни“ и
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едва 7 % незначителни. Анализът ни дава
основание да смятаме, че като цяло студентите осъзнават необходимостта и важността от

занимания с двигателна активност и спорт
(фиг. 1).

Фиг. 2. Отговори на въпрос № 2 „Достатъчни ли са заниманията със спорт включени в учебната програма?“
Данните, получени от следващия въпрос
„Достатъчни ли са заниманията със спорт
включени в учебната програма?“, ни позволява до голяма степен да разберем мнението на студентите за организацията на обучението по физическо възпитание и спорт в
Университета. Наблюдава се висок процент
на отговорилите‚ че не са достатъчни заниманията със спорт включени в учебната програ-

ма – 70% и отразява интереса на студентите
за допълнително, по-активно занимание със
спортна дейност. Останалите 30% посочват
отговор „достатъчни са“ за което допускаме,
че влияние оказват не достатъчната информация или мотивация за ползата от спорт, липсата на свободно време, нежелание за спорт,
ангажираност и др. (фиг. 2).

Фиг. 3. Отговори на въпрос № 3 „Колко често според Вас трябва да практикуваме спорт за
да сте в добро физическо състояние?“
Получените резултати от въпроса „Колко
често според Вас трябва да практикуваме
спорт за да сте в добро физическо състояние?“, се откроява отговорът 2-3 пъти седмично с 61% от общия брой анкетирани ( фиг.
3). Това ни мотивира да поощряваме и подкрепяме желанието на студентите за самостоя-

телни занимания със спорт. Доста по-малък е
процента (33%) на посочилите като свое желание да се занимават със спорт само един
път в седмицата, а 6% имат всекидневна нужда да намират време за спорт и активна двигателна активност под различни форми.
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Фиг. 4. Отговори на въпрос № 4 „Занимавате ли се самостоятелно (допълнително) със спорт
извън часовете по учебна програма? “
ангажираност, която имат днешните студенти. Те едновременно и учат и работят. Едва
22% имат желание и намират свободното
време да се занимават самостоятелно със
спорта, а 33% от студентите понякога намират време за допълнителни занимания със
спорт (фиг. 4).

„Занимавате ли се самостоятелно (допълнително) със спорт извън часовете по
учебна програма?“ е следващият въпрос,
включен в анкетното проучване. По-големият
процент анкетирани - 48% не се занимават
допълнително със спорт извън часовете по
учебна програма. Това се дължи на голямата

Фиг. 5. Отговори на въпрос № 5 „Кой спорт/двигателна активност от посочените бихте
практикували за да сте в добра физическа кондиция?“
От показаните отговори на пети въпрос
„Кой спорт/двигателна активност от посочените бихте практикували, за да сте в
добра физическа кондиция?“ става ясно, че
56% биха избрали да практикуват бягане за
здраве. Бягането е едно от най-лесно осъществяваните и изпълнявани средства за цялостно физическо въздействие върху органите и
системите на човешкото тяло. Чрез бягане се
развива издръжливостта. Тя е в основата на
физическата дееспособност, т. е. способността на човека да работи продължително. 36%
от студентите смятат, че могат да постигнат

оптимално физическо състояние чрез занимания със силова подготовка. С нея те развиват
релефност на мускулатурата на фона на пропорционалност, симетричност и съразмерност
и формиращо качествено въздействие чрез
увеличаване на тяхната сила. Много малка
част от студентите едва 8% считат, че всекидневната утринна гимнастика е средство за
закаляване на организма, за повишаване на
мускулния тонус, за поддържане на добра
физическа работоспособност и кондиция
(фиг. 5).
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Фиг. 6. Отговори на въпрос № 6 „Кой спорт/двигателна активност бихте практикували самостоятелно извън посочените в анкетата?“
Последния въпрос „Кой спорт/двигателна активност бихте практикували самостоятелно извън посочените в анкетата?“, е
отворен тип и дава възможност на студентите
свободно да изразят мнението си, като някой
от тях са посочили повече от един отговор.
Затова общата стойност на резултатите е над
100%. Като най- предпочитани са спортните
игри - футбол (36%), волейбол (24%) и баскетбол (19%). 18% от студентите биха практикували тенис на маса, 15% плуване и 10%
каланетика (фиг. 6).

вява тренировъчна и състезателна дейност за
подобряване на физическото състояние на
студентите и ще се подготвят отбори по отделните видове спорт, които да представят
Университета в общостудентски игри, национални студентски и държавни студентски
първенства и защитават спортния престиж на
висшето училище.
2. Да се подобри спортно-материалната база в Университет „Проф. д-р Асен Златаров“
– Бургас. Всеки преподавател по спорт би
било добре да ползва самостоятелно определена спортна зала за дадения час, а не както
сега 2 или 3 преподаватели имат час едновременно в една зала. Това се получава при изготвянето на програмата от Учебен отдел - по
едно и също време в седмичната си програма
имат учебен час по дисциплината „Физическо
възпитание и спорт“ повече групи отколкото
могат да поемат спортните зали в Университета.
3. Да се организират и предлагат на студентите повече туристически мероприятия по
модул „Туризъм/туристическо ориентиране“
както и велопоходи извън седмичното им
натоварване.

Изводи:
1. Заниманията със спорт включени в
учебната програма не са достатъчни. според
70% от студентите. Това отразява интереса
им за допълнително, по-активно занимание
със спортна дейност.
2. Анкетираните лица смятат заниманията
със спорт като важни за тяхното физическо
развитие и психическо разтоварване.
3. По-честите занимания със спорт от един
път седмично, според студентите би подобрило тяхното функционално и здравословно
състояние.
4. Не е решен проблемът с практическата
реализация на самостоятелните занимания
със спорт през свободното време на студентите.
5. Няма изградени механизми за оптималното управление на учебния процес по спорт
в университета.
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Препоръки:
1. Да се учреди и регистрира Студентския
спортен клуб (университетски спортен клуб)
към Университета. Чрез него ще се осъщест-
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ИЗСЛЕДВАНЕ НА ДВИГАТЕЛНИТЕ СПОСОБНОСТИ СРЕД ДЕЦА В ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА
Петя Каснакова, Анна Станкова
STUDY OF PHYSICAL ACTIVITY AMONG CHILDREN IN THE PREPARATORY GROUP
Petya Kasnakova, Anna Stankova
ABSTRACT: Physical activity in children in preschool age is regarded as a complex form of behavior that depends on multiple factors of the external environment and reflects the age characteristics of child organism.
Conscious and purposeful movement affect actions beneficial effect on the overall development of the child,
improve the functions of the body, capable of adapting to the conditions of the environment.
The aim of the diagnostic test is to establish the degree of development of motor abilities in 6-7 year old
children in the preparatory group of the kindergarten.
Material and methods: Diagnostic study was performed in Kindergarten "Zdravets" Plovdiv, in the school year
2015/2016. Studied were 30 children aged 6-7 - year, o f which 14 boys and 16 girls. Results show that boys are
better motor skills than girls, it is result of ontogenetic development of both sexes for this age.

градини не е в добро състояние, а учебно-техническите средства са недостатъчни.
Част от педагогическия персонал не винаги
е готов организационно и методически да
провежда спортно-подготвителна дейност и
ситуации по физическо възпитание [1].
Педагогическите наблюденията показват,
че в процеса на физическо възпитание се формират знания, умения и навици за влиянието
на физическите упражнения върху детския
организъм. Чрез интереса към тях и упражняването им се развиват физически качества,
които подлежат на постоянно развитие и
усъвършенстване.
В теорията на физическото възпитание е
възприето отделните проявления на двигателните способности на човека условно да се
определят като двигателни (физически) качества. Основните двигателни качества на
човека са: бързина, мускулна сила, издръжливост, гъвкавост, ловкост [4,5].
Ефективността на обучението по физическо възпитание в детската градина се определя от целта на учебно-възпитателния процес
и основните стандарти, които трябва да се
достигнат. Постигането на тези цели и формиране на определени двигателни възможности, е съобразено със степента на развитие
на децата и с особеностите в психо-физическата характеристика на подрастващите в предучилищна възраст.

Въведение
Двигателните способности се проявяват
под формата на различни движения, които се
извършват в пространството и времето. Двигателните действия се различават със свои
специфични характеристики, които определят
двигателната дейност на човека като скоростна, скоростно силова, силова и други.
Двигателно – сетивната активност на детето има физиологично, психично и социално-педагогическо значение на неговото
цялостно развитие. Класици на педагогическата мисъл като Ж. Ж. Русо и П. Ф. Лесгафт,
като излагат становището си за физическото
възпитание на децата от предучилищната
възраст, изтъкват двигателно-сетивното и
общоразвиващото му значение. Известна е
мисълта на Ж. Ж. Русо: „За да направите детето умно, направете го силно и здраво. Нека
то да работи, да действа, да бяга, да вика, нека
то се намира в постоянно движение“ [7].
Проучвания на Р. Алексиев свидетелстват,
че заниманията по физическо възпитание в
системата на предучилищното възпитание са
все още с ниско въздействие и не са в състояние да задоволят съществуващите високи
потребности от активно движение на децата от
предучилищна
възраст.
Материално-техническата спортна база в детските

58

Целенасочената и системна-двигателна активност способства за функционалното усъвършенстване и развиване на двигателните
качества, за постигане на по-високо ниво на
функционален капацитет.
Физическите упражнения и разнообразните
комбинации от тях под формата на игрова,
гимнастическа, спортна и туристическа дейности са основната група средства за превенция и профилактика на здравето, както и наднорменото тегло и затлъстяването при децата.
Редица изследвания доказват потребността
на човешкия организъм от активна двигателна
дейност, която в съчетание с естествените
сили на природата и хигиенните фактори,
оказва положително въздействие върху цялостното развитие на човека [2].
Двигателната активност е в основата на
здравословния начин на живот, а това означава – здраве. Това важи особено за децата,
чийто организъм е в процес на растеж и развитие, на дооформяне пропорциите на тялото,
на физическо и психическо съзряване. Чрез
двигателната активност децата придобиват
нови, необходими за тях двигателни на вици и
умения, които се изграждат по време на упражненията и колкото по-рано започнат те,
толкова по-лесно се овладяват.
Двигателната активност е начин на живот,
на мислене, на светоглед, начин за общуване и
взаимодействие с околния свят, начин за себепоказване и себеутвърждаване по формулата „Аз“ + „Аз и другите“ = „Ние“. Тя е
свързана с развитието на двигателните качества, които от своя страна са предпоставка за
развитие на двигателните способности в контекста на общото детско развитие [2].
Двигателните качества на децата от предучилищна възраст се намират в непрекъснато
развитие и се отличават с особености от онтогенетично - сензитивен характер, доказано в
изследванията на К. Рачев и М. Ганева [6].
Двигателно-сетивното развитие на детската личност стимулира и другите страни от
нейното общо развитие - познавателната,

емоционалната, интелектуалната, художествено-творческата, здравната. Развитието на
двигателните качества е свързано и с развитието на редица психични показатели.
Оценяването на резултатите се определя
въз основа на Таблици за физическата дееспособност за съответната група.
Предвид чл. 16 от Закона за народната
просвета, касаещ държавните образователни
изисквания, в това число и тези за системата за
оценяването е препоръчително да се актуализират оценителните таблици, за да отговарят на изискванията на съвремието.
Целта на извършеното диагностично изследване е да се установи степента на развитие
на двигателните способности при 6 – 7 годишните деца в подготвителна група на детската градина.
Методиката за постигане на целта e
разработeна и приложена в занятията по физическо възпитание от педагога и медицинския специалист по здравни грижи в детското
заведение.
За реализиране на поставената цел се набелязаха следните задачи:
 Да се проучи степента на развитие на
двигателните качества на децата, диференцирано по пол - по показателите за диагностика
на двигателната активност по Програмата
„Активността на детето в детската градина“;
 Да се формира позитивно отношение
към двигателната активност, умения за групови взаимодействия и насърчаване на генетично заложената у децата „любов към движението“.
Материал и методи:
Диагностичното изследване е извършено в
ЦДГ „Здравец“ гр. Пловдив, през учебната
2015/2016 година. Изследвани са 30 деца на
възраст 6 – 7- годишни, от които 14
(46,6%±14,33) момчета и 16 (53,4%±12,47)
момичета. (Диаграма 1).

Диаграма 1. Разпределение на изследваните по пол
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В изследването са използвани следните
диагностични и математико- статистически
методи за установяване, оценка и анализ на
резултатите от детските постижения:
анализ на литературни източници,
педагогическо наблюдение, педагогически
експеримент;
тестовете за диагностика на двигателната активност от Програмата „Активността на детето в детската градина", с които
се установяват индивидуалните постиже ния
на децата, при изследване на отделните двигателни качества в количествени измерения и
вербални оценки [5];
метод за алтернативна оценка и анализ на резултатите, с които се установява
средното ниво на развитие на групата по изследваните показатели в съотнасянето на децата към едно от трите нива на развитие средно, под средно и над средно ниво на развитие, в рамките на изследваната група;
поляритетен метод за оценка и анализ на резултатите (по проективната методика на Кузмина), с който на базата на оценки
се установява индивидуален коефициент за
развитие на двигателните качества на всяко
дете, общ коефициент на групата за всяко
двигателно качество и общ коефициент на
групата за степента на развитие на изследваните двигателни качества като цяло.

ледване на качеството „бързина“, изследвано с теста за бягане на 40 м , с К = 0,65 и
„слаба“ оценка за момчетата и К = 0,20 и „задоволителна“ оценка за момичетата; в качеството „взривна сила“ на долните крайници,
изследвано с теста за скок на дължина от
място с резултати - К = 0,45 и „добра“ оценка
за момчетата и К = 0,30 и „добра“ оценка за
момичетата.
Резултатите и при двата пола при изследване на качеството „взривна сила“ на ръцете,
раменния пояс и гърба изследвано с теста за
хвърляне на плътна топка от 1 кг по начин
отгоре, като следва при момчетата К = - 0,65, т.
е. „задоволителна" оценка, а при момичетата
К = - 0,40 „добра“ оценка; а при качеството
„точност“ на стрелбата, т. е. на окомера,
изследвано с теста за хвърляне на малка топка
(80 г ) във вертикална цел за момчетата К = 0,25 и „задоволителна“ оценка. В тази възраст
силата, координацията и манипулативните
действия, свързани с горните крайници, са
по-слабо развити в сравнение с качествата на
долните крайници. Това е в резултат на физиологичните особености и развитието на децата
в тази възраст, но също и в резултат на недостатъчна и несистемна работа в това направление.
Отлични и равностойни постижения показаха и двата пола при изпълнение на упражнението седеж от тилен лег, което е резултат
от много добре развити силови качества на
коремната мускулатура, като момчетата постигнаха К = 0,75 и „отлична“ оценка и момичетата същия К = 0,75 и „отлична“ оценка.
Най-високи са резултатите от теста за
максимален брой клякания за 20 сек., от който
се получава информация за силата на мускулатурата на долните крайници и скоростно-силовата им издръжливост. При момчетата К = 0,90 и „отлична“ оценка, а при момичетата К = 1,0 и „отлична“ оцена.

Обсъждане и резултати:
Анализът на резултатите от изследването
показва следните тенденции:
При изследване на двигателните качества
момчетата показаха по-висока степен на развитие в сравнение с момичетата.
Като цяло общият коефициент за развитие
на двигателните качества при момчетата е К =
0,31 с „добра“ вербална оценка, а при момичетата К = 0,18 и „задоволителна" оценка. От
таблица № 1 е видно, че момчетата постигнаха
по-добри резултати от момичетата при изс-

Таблица 1. Резултати от изследване на двигателните качества при 6 – 7 годишни деца - момчета и момичета
ПОКАЗАТЕЛИ
РЕЗУЛТАТИ
момчета
момичета
средно пости- Вербална средно посВербална
жение
оценка
тижение
оценка
1.

40 м бягане – в секунди

„слаба“

13,08

60

13,25

„задоволителна“

2. Скок дължина от място - см
3. Хвърляне на плътна топка
отгоре – см

120
255

„добра“
„задоволителна“

107
246

„добра“
„добра“

4. Хвърляне на малка топка в
цел – точки

4,00

„задоволителна“

3,08

„слаба“

5. Седеж от тилен лег за 30 сек.
- брой
6. Клякане за 20 сек. - брой

12,46

„отлична“

10,58

„отлична“

20,00

„отлична“

19,16

„отлична“

„добра“

Общ коефициент за двигателна
активност
Изследването на двигателните качества
показа, че 3 (21,4%) от момчетата и 4 (25,0%)
от момичетата са с общ индивидуален резултат под средното ниво на изследваната група,
4 (28,6%) от момчетата и 4 (25,0%) от моми-

„задоволителна“

четата са в рамките на средното ниво на групата и по 50%±15,30 от двата пола са с резултат над средното ниво на групата. (Диаграма 2).

50,0%

50,0%

50,0%
40,0%

30,0%

25,0%

28,6%

25,0%

21,4%

момчета
момичета

20,0%
10,0%

0,0%
под средно ниво

средно ниво

над средно

Диаграма 2. Обобщен резултат от изследването на двигателните качества
Обобщените резултати показват, че момчетата имат по-добре развити двигателни
качества в сравнение с момичетата, което е
закономерен резултат от онтогенетичното
развитие на двата пола и особеностите свързани с това развитие за тази възраст. Наблюдава се тенденция за неравномерно и некомплексно развитие на двигателните качества и
при момчетата, и при момичетата. Бяха постигнати много добри резултати при тестовете,
свързани с проявата на двигателните качества
на долните крайници и коремната мускулатура и слаби резултати, свързани с двигателните качества на горните крайници. Разкри се
съществена дисхармония в развитието на
двигателите качества. От една страна, тази

тенденция е свързана и се обуславя от особеностите на онтогенетичното развитие на децата в тази възраст, а от друга страна, с
по-слаба и непостоянна работа за комплексното развитие на всички двигателни качества.
Изводи и заключение:
Извършената диагностика установи двигателните способности на децата – индивидуално и групово, а анализът на получените
резултати да се набележат конкретни мерки,
насочени преди всичко към допълнителна,
индивидуална и диференцирана работа с децата, с цел стимулиране и повишаване на
интереса им към активна двигателна дейност.
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Оптимизирането на двигателната активност в
подготвителните групи до голяма степен се
определя от цялостната организация на педагогическия процес в детската градина.
Физическата култура е предпоставка за
физическото развитие на детето, за укрепване
на тялото, духа и здравето му. Физическата
култура стимулира познавателната, социалната и езиковата активност, влияе върху естетическия вкус и възможностите да се оценява красивото.
Заложените в учебната програма цели на
обучението включват комплексно развитие на
двигателните способности (качества). Те се
постигат чрез средствата заложени в съответното ядро на учебно съдържание „Физическа
дееспособност и двигателни качества”: Детето
проявява бързина, сила, ловкост, гъвкавост,
координираност, точност и издръжливост при
изпълнение на основните движения: катерене,
хвърляне, контролира движенията си според
целта на конкретната двигателна дейност [3].
Системното и целенасочено изпълнение на
физически упражнения развиват и усъвършенстват у децата физическите качества
бързина, сила, ловкост, както и двигателните
навици и умения като бягане, скачане, катерене, търкаляне, теглене, хващане, хвърляне и
др. Те развиват волеви и други качества на
характера, като смелост, чувство на колективизъм. Интересните и доставящи радост упражнения събуждат у детето нуждата от системна физическа дейност.
При децата играта е добро средство, чрез
което се задоволява жизнената им необходимост от движение.
Личният пример, личността на педагога,
компетентността, мотивацията и професионалната отговорност имат огромно значение в
тази възраст, характеризираща се със стремеж
към подражание. Подбора на разнообразни
форми и средства при физическите занимания
реализират положителен резултат и мотивират

децата за самостоятелна активност и спортна
дейност.
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ABSTRACT: Educational process algorithms are a required activation technology in the training of psysi otherapists. The use of algorithms in the teaching of students is an essential component of training. Algorithms
are particularly suited to the practical training of students studying in the specialized courses of "Massage
Therapy", "Therapeutic massage" and "Clinical Practice". The training is based on traditional and c ontemporary activating didactic technologies as algorithmization is one of the effective tools. According to 98.8% of the
surveyed students accepted algorithms as a positive instrument to visualize the material. The professional train ing of physiotherapists aims at developing manipulative skills and habits that guarantee the professional devel opment of the future healthcare specialists.
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ретни проблеми. П. Петров изтъква, че упражненията по образец, възпроизвеждащи,
репродуктивни, наречени алгоритмични имат
място в началния етап от формирането на
уменията или навиците, когато по пътя на
подражанието учащите правят опит да възпроизведат показания им образец, еталон.
Според М. Андреев, „Алгоритъмът представлява точно описание на манипулация, състояща се от действия и операции, изпълнявани в строга последователност съобразно
даден еталон.“
М. Митова допълва, че алгоритъма се използва за еднозначно предписание на умствени операции и практически действия, за
решаване на задачи от определен клас. Според същата авторка „клиничните алгоритми
са дидактическа технология, която дава възможност точно да се определи учебното съдържание, при какви условия и в каква последователност то да се подава на обучаваните, за да могат те с най – малка загуба на
време и сили да се придвижат от едно изходно ниво на професионални знания, умения
и навици до нивото на поставените учебно –
възпитателни цели.“
Чрез алгоритмите се получава онагледяване на манипулативните умения при професионалната подготовка на рехабилитатора.

Въведение
Ефективността на всеки учебен процес,
разбирана като постигане на предварително
определени цели и удовлетвореност на участниците в процеса, зависи от няколко неща:
 Ефективност на подготовката;
 Професионализма на преподавателя;
 Активността на учащите.
За да реализира пълноценно учебната си
програма и всяко занятие, преподавателят
трябва да е наясно с учебното съдържание и
методиката, да организира така образователната среда, че тя да бъде подпомагаща, да има
добри преподавателски умения, да знае как да
мотивира и да активизира учащите. Реализацията на учебните цели зависи до голяма степен от активността на учащите, В. Гюрова,
2011.
Целта на преподаването е да се помогне на
студентите да придобият знания и да са в състояние да ги прилагат, разбират, анализират,
синтезират и оценяват, да развиват умения,
придобиват навици, усвояват отношения.
Ефективни са тези методи на преподаване,
които поставят студентите в активна ситуация. (Воденичаров, Ц. 2000).
Практическите упражнения допринасят за
по-тясното свързване на обучението с конк-
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Основното предимство на обучението посредством алгоритми, е че те активизират студентите в учебния процес, допускат по – малко грешки, което рефлектира върху тяхната
професионално изграждане.
Според В. Нишева, 2002, в медицинската
практика съществуват екстремни, спешни
ситуации, в които трябва да се действа максимално бързо и енергично. Това изисква
надеждно и прецизно владеене – до степен на
автоматизъм цял комплекс от практически
навици и умения за справяне с подобна ситуация. За безпроблемното усвояване на подобни умения в учебния процес на висшите
медицински училища се използват поведенчески дидактически алгоритми.
Хр. Милчева свърза алгоритмите най – вече с практическото обучение на медицинските специалисти. Авторката подчертава, че
„алгоритмите за различните практически
дейности се разработват по определена схема,
в зависимост от спецификата на самата дейност. Разработването на определен алгоритъм
е задача на преподавателя, водещ съответната
дисциплина“.
В проучвания на медицинското обучение в
сферата на общественото здраве, Т. Попов
поставя студента в центъра на учебния процес. Изследваните студенти апелират за повече практически знания, упражнения и самостоятелна работа. Авторът обобщава, че
„студентите гледат на себе си преди всичко
като на практици, затова очакват да бъдат
подготвени като добри професионалисти,
които непосредствено след завършването на
съответната образователна степен ще бъдат в
състояние да започнат успешна практическа
дейност.“

на способността за самостоятелно критично
мислене и решаване на проблеми.
Пред преподавателя в Медицински колеж
стои дилемата какви дидактически технологии да избере, за да отговори на основните
изисквания за модернизация на медицинското
образование, с акцент преди всичко върху
компетенциите и начините на тяхното развитие?
В контекста на обучение, ориентирано към
студента, функциите на преподавателя се
променят. За да се справи той успешно с променената си роля, трябва да не е само източник на информация, а така да организира и
планира своята дейност, че да може подаваната информация да се осмисли и преработи
от студента, за да стане знание за него. За
целта се избират методи с определени съответстващи им средства и техники, които да
гарантират постигането на предварително
дефиниран конкретен резултат. Преди това
трябва да се отговори на въпроса: „Какви
потребности на студента ще задоволи това
знание; къде ще го приложи след това, а оттук и как ще го мотивираме, как ще стимулираме интереса му към новото?“
Накратко – основната функция на преподавателя е да „режисира“ учебно-познавателната задача и да създаде предпоставки за нейното решаване.
Основната функция на студента е да се
справи с поставената професионална задача.
Колкото по-адекватно преподавателя се справя със своята дидактическа задача, толкова
по-успешно ще се справи и студента, който
приема процеса на обучение като „споделена
отговорност“. Тогава обучението ще бъде
действително функционално взаимодействие
между преподавател и студент и образователния продукт – можещ професионалист, ще
е плод на съучастие. По такъв начин избраната от нас технология ще осигури най-краткия
и ефективен път, удобен за всички и осигуряващ на всички студенти успешно придвижване „от входа до изхода“.
Подходящ за реализирането на този модел
на съвременна образователна технология е
алгоритмично-евристичният подход (алгоритмизация на обучението).
Според създателя на алгоритмично-евристичната теория на обучението Л. Н. Ланда,
алгоритъм е „точно, ясно и разбираемо предписание за извършване във всеки конкретен
случай на определена последователност от
сравнително елементарни операции за реша-

Изложение
Алгоритмизацията на учебния процес способства за развитие на желаните компетенции
и дава възможност за изработване на подходящи критерии и показатели за отчитане на
тези компетенции. От друга страна, алгоритмичният подход предоставя възможност на
преподавателя по здравни грижи да контролира процеса на обучение и да предприема на
всяка стъпка действия за коригирането му.
Обучението в алгоритми не е механично, сляпо възпроизвеждане на заучени знания и правила за приложението им, а допринася за разбиране и осмисляне на знанието, за усвояване
на умения, на стратегии за учене и развиване

64

ване на един или друг тип задачи“. Понятието
„алгоритъм“ е много близко по смисъл до
метод, начин, способ, предписание, инструкция, план, програма. Тези понятия не са идентични, а сродни и всяко от тях има своята
специфичност.
Всеки алгоритъм се състои от краен брой
указания. Всяко указание се състои от номер
на указанието и определено елементарно
действие. Елементарните действия могат да
бъдат безусловни и условни. Прието е всяко
изпълнение на указание да се счита за една
стъпка от алгоритъма. Като елементарни могат да се определят всички действия, които
изпълнителят може да извърши правилно, без
да се нуждае от допълнителни обяснения.
Основните свойства на алгоритмите, съгласно
В. П. Беспалько са:

Определеност – описанието на алгоритъма не съдържа двусмислици. То определя
ясно и точно действията, които трябва да се
извършат. Това свойство дава гаранция, че
при многократно изпълнение на един и същ
алгоритъм с едни и същи начални данни –
независимо от изпълняващия предписанията
– винаги ще се получава един и същ краен
резултат;

Масовост – описаният алгоритъм не
се отнася до решаването само на конкретно
поставена задача, а е метод за получаване на
решенията на цял клас еднотипни задачи.
Ефективността от прилагането на алгоритмите се дължи на тяхната масовост. Благодарение на нея един алгоритъм може да се прилага многократно в различни ситуации;

Резултатност – изпълнението на всеки
алгоритъм трябва да завършва за крайно време. Това означава, че предписанията, които се
изпълняват, трябва да са краен брой и времето за изпълнението на всяко от тях да е крайно. Това свойство позволява практическото
приложение на алгоритмите.
Всеки алгоритъм, за да бъде използван,
трябва да се опише по подходящ начин. Найчесто това става чрез:

словесно описание – текст;

блок-схеми – последователност от геометрични фигури;

език за програмиране – компютърна
програма.
Разработените учебни алгоритми за изпълнение на похвати, техники, движения,
дейности и манипулации са предназначени да

подпомогнат практическата подготовка на
студентите по време на целия им курс на обучение. Чрез алгоритмите се постига много
добро онагледяване на манипулативните умения и навици при професионалната подготовка на рехабилитаторите. Основните им
предимства са точно описание на похвата,
техниката и дейността на изпълнение в строга
последователност, съобразено с дадената задача.
Алгоритмизацията активизира студентите
и същевременно ги прави по – самостоятелни,
прецизни, елиминира грешките и неточностите по време на упражняването при самостоятелната работа в учебно – практическото
занятие и учебната практика.
Наше изследване, проведено със студенти
рехабилитатори по проблеми на медицинското обучение, ни дава основание да определим поведенческите и терапевтични алгоритми като една ефективна активизираща
съвременна технология.
На въпроса: „Какво е мнението Ви за алгоритмите като средство за онагледяване на
учебно-практическите занятия по „Лечебен
масаж“, „Кинезитерапия“ и Клинична практика?“, 98,1%±1,22 от анкетираните студенти
отговориха положително.
В изследването, което проведохме със студенти I, II, III курс от специалност „Рехабилитатор“ на Медицински колеж Пловдив се
наблюдава необходимост от ползването на
алгоритми, особено в учебната практика като
стимулираща учебна технология.
Като изхождаме от различните становища
за изготвяне на алгоритми, предлагаме примерна разработка на алгоритъм с описание на
отделните стъпки на тема: „Алгоритъм на
поведение на рехабилитатора преди започване на процедурата „масаж“.
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АЛГОРИТЪМ НА ПОВЕДЕНИЕ НА РЕХАБИЛИТАТОРА ПРЕДИ
ЗАПОЧВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА „МАСАЖ“
Подготовка на масажния кабинет
проветряване на
кабинета, добра
вентилация

подго товка на
масажната кушетка

осигуряване на
оптимална
t0 20-22 0 C

подго товка на намазващи средства и
дезинфекционни
разтвори (спир т 750 )

Подготовка на рехабилитатора

добър
външен
вид

удобно
работно
облекло

подго товка на апарати и уреди за масаж

измиване и дезинфекциране на ръцете

избор на масажни
техники

Подготовка на масажирания

да предостави кар тон за
назначение
от лекар

добра хигиена,
дезинфекция
на масажното
поле

максимална
волева релаксация
на
пациента

събличане на масажирания или освобождаване участъци, на които ще се работи

заемане на необхо димото
изхо дно положение

Запознаване със състоянието на пациента

Снемане на анамнеза, оглед и палпация

Ефективно и рационално взаимодействие

Разясняване на ефекта и очакваните реакции от масажните похвати

При започване на масажа излишните разговори се преустановяват
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10. Петров
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1998,
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11. Попов Т., 2006. Студентът като субект на обучението. София. ИК“Везни“ с.132

Заключение
Преподавателят има смисъл да разработва
алгоритми за манипулации, които могат да се
опишат кратко, точно и лесно, а за сложните
манипулации в практиката се разработват
технически фишове. В клиничната практиката не се препоръчва съставянето на поведенчески алгоритми, касаещи комуникация,
решаване на конфликти и взаимоотношения.
В конкретни ситуации се реагира съобразно
принципите на професионалната етика. Поведенческите, терапевтичните и диагностичните
алгоритми е удачно да се използват както в
периода на обучение и следдипломно обучение, така и след реализирането на медицинските специалисти. Дидактическото предназначение на алгоритмите е за обучение, самообучение, контрол и самоконтрол на практикуващите здравни професионалисти.
Съвременното обучение на студенти с медицинска специалност цели да подпомогне
обучаваните в самостоятелното овладяване на
знания, умения и навици в областта на здравните грижи, поведенчески алгоритми, комуникативни способности при работа с пациента и медицинския екип.
Усилията на всеки преподавател трябва да
се насочат към разработване на съвременни
дидактически технологии, активизиращи и
улесняващи учебния процес. Крайният резултат от обучението на рехабилитатори се изразява в придобиване на компетенции, които
представляват съвкупност от знания, умения
и нагласи.

Петя Каснакова
Медицински университет
Медицински колеж Пловдив
ул. „Братя Бъкстон“ № 120
e mail: kasnakova_76@abv.bg
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ABSTRACT: Physical education and sports at Universities is a specific training with its own reasons and
necessities. It has got an original structure. Physical education at University is completely different from PE
school hours according their syllabuses. Students adaptation, motives and attitude towards educational work as
well as their sports training atc. are studied. The results are put in different schemes, graphs and figures.
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Университет „Проф. д-р Асен Златаров”, интерес за научноизследователският екип преставляваше: адаптацията на спортуващите
студенти; отношението на на студентите към
учебния процес; натовареността на студентите в групите за ОФП и ССП; удовлетвореността на студентите от професионалната
подготовка и т.н.
Поставените и анализирани от европейските институции проблеми в областта на физическото възпитание и спорта, както и засиленият интерес към активни изследвания в
разглежданата сфера, налага европейска интеграция на висшето образование. „Специализираните спортни занимания в университетите са насочени към усъвършенстване на
специфичните за даден спорт двигателни
умения. Предлаганите спортове трябва да се
основават на спортната материално-техническа база, знанията, уменията и възможностите на преподавателския състав и желанията,
спортните възможности и техническата подготовка на студентите.” (Димитров, 2010,
с.15) Днес моделите за мениджмънт на спорта
в образователните структури и системи са в
контекста на европейския опит. „Овладяването на теоретически и практически знания
относно мениджмънта на физическото възпитание и спорта във висшето училище и извън
него е от изключително важно значение за
модерния подход към решаване на проблемите в тази област.” (Димитров, 2010, с.3344)

Увод
Физическото възпитание и спортът са се
утвърдили като значима сфера във висшете
училища, към която все повече нараства интересът на студентската младеж. Спортните
дейности се явяват ефективна превенция на
редица социално значими заболявания. Неслучайно вниманието на европейските институции е насочено към физическото възпитание и спорта чрез приемането на множество
важни европейски документи (The Nice-Declaration-2000г.; The White Paper on Sport–
2007г.Action P lan “P ierre de Coubertin”-2007г.;
European Parliament Resolution on the role of
sport in education - 2007г.; EU Physical Activity
Guidelines-2008г.)
Спортната дейност е уникална и неповторима и е изцяло практически насочена. В основата ѝ са заложени физическите упражнения, чрез които се постига специфичен
резултат, наречен „спортно постижение”.
(Попов, 1999) В условията на спорта е изявата, резултатът, представянето на спортиста
и неговото самоутвъждаване, които обединяват усилията на състезатели, треньори, мениджъри, спортни деятели. (Янчева, 2004) Мотивите, обуславящи профисионалната насоченост на спортните педагози, имат различен
характер, като същевременно са детерминирани помежду си и не се проявяват в чист
вид. (Милева, 2003)
Разглеждайки научноприложните аспекти
на спортнопедагогическото образование в
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в) заключителен етап– изчисления, резултати, фигури, схеми, изводи и предложения.
Научно-изследователският екип в своята
научна разработка използва следните методи:
а) контент анализ, б) анкета, в) интервю, г)
наблюдение, д)SWOT–анализ, е)експеримент,
ж) математико-статестически методи.

Обект, цели и задачи на изследването
Обект на изследване са студентите от
Университет „Проф. д-р Асен Златаров”Бургас. Изследователският екип включи в
това изследване всички учебни звена към
Университета: а) Факултет по технически
науки (ФТН) – 300 студенти; б) Факултет по
обществени науки (ФОН) – 350 студенти; в)
Факултет по обществено здраве и здравни
грижи (ФОЗЗГ) - 80 студенти; г) Факултет по
природни науки (ФПН) - 80 студенти; д) Колеж по туризъм (КТ) – 250 студенти; е) Медицински колеж (МК) – 80 студенти; ж) Технически колеж (ТК) – 120 студенти. Общият
брой студенти участници в изследването е
1260.
Целите на изследването бяха следните: установяване удовлетвореност на студентите от
професионалната подготовка по вид спорт
(ССП) и натовареността по време на часовете
по физическо възпитание, както и взаимоотношенията с преподавателите по физическо
възпитание и спорт. Сравнителен анализ с
европейските измерения на спортнопедагогичекото образование.
Задачите, които решаваше изследователският екип са следните:
* Изследване удовлетвореността на студентите от професионалната подготовка по
вид спорт;
* Изследване oтношението на студентите
към учебния процес по физ. възпитание и
спорт;
* Изследване натовареността на студентите по време на часовете по физ. възпитание;
* Изследване удовлетвореността на студентите от взаимоотношенията с преподавателите по физ. възпитание и спорт.

Работна хипотеза
Допуснахме, че поставените и анализирани от европейските институции проблеми в
областта на физическото възпитание и спорта, както и засиленият интерес към активни
изследвания в сферата на спортно двигателната дейност сред студентската младеж,
налага европейска интеграция на висшето
образование.
Предположихме удовлетвореността на
студентите от професионалната подготовка
по вид спорт да е над 50,00% (мъже 51,26% и
жени 48,74%). По отношение на учебния процес по физическо възпитание и спорт в Университет „Проф. д-р Асен Златаров”- Бургас
предположихме следната картина: а) „оптимален”- (мъже - 58,74%; жени - 52,29%); б)
„лесен”- (мъже - 21,06%; жени - 18,17%); в)
„труден”- (мъже - 11,46%; жени - 15,38%); г)
„не мога да преценя”- (мъже - 4,52%; жени6,73%). Разработката представя натовареността на студентите по време на часовете по
физическо възпитание и спорт. Допуснахме
подреждането на следващите четири показателя да е следната последова-телност: а) „голяма натовареност”- (мъже - 28,11%; жени 23,85%); б) „много голяма натовареност”(мъже- 10,05%; жени - 6,52%).
Изследователският екип изследва удовлетвореността на студентите от взаимоотношенията с преподавателите по физическо възпитание и спорт. Предполагаме 49,84% от анкетираните участници да отговорят „по-скоро
са доволни „ДА” и едва 6,71% да са „по-скоро
недоволни „НЕ”.

Организация и методи на изследване
Обект на изследване са студентите от първи курс (Обща физическа подготовка) – 350
човека и втори, трети, четвърти курс (Специализирана спортна подготовка) – 910. По пол
1260 участника в изследването се рфазпределят както следва: а) ОФП – мъже 200 и жени
150; б) ССП–мъже 560 и жени 350
Организацията на научноиследователската
дейност премина през следните три етапа:
а) подготвителен период – подготовка на
анкетни карти, таблици, графици, показатели;
б) изследователски етап – изследване на
терен използвайки различни методи;

Резултати и анализи
При изследване удовлетвореността на студентите от професионалната подготовка по
вид спорт, изследователският екип включи
следните шест спорта: тенис, футбол, тенис
на маса, фитнес / бодибилдинг, баскетбол и
волейбол. Резултатите бяха обработени чрез
установяване на относителен дял и критерий
на Пирсън (х2) (при р < 0.05) за открояване на
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разликите в отговорите на респодентите по
показателите: факултет / колеж; курс; спортен
стаж; възраст; пол, специалност. Степени на
удовлетвореност: а) в много голяма степен, б)

в голяма степен, в) в определена степен, г) в
малка степен. Получените резултати са отразени на Фиг: 1.
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Фиг: 1 Удовлетвореност на студентите от професионалната подготовка по вид спорт
Резултатите от спорта „тенис” въз основа
на степените на удовлетвореност са следните:
а) в много голяма степен - 43,56%; б) в голяма
степен - 28,77%; в) в определена степен19,14%; г) в малка степен - 8,43%. При вторият спорт „футбол” включен в изследването
са следните: а) в много голяма степен 56,18%; б) в голяма степен - 29,16%; в) в определена степен - 9,23%; г) в малка степен 5,43%. Получените процентни стойности при
първите две степени са по-високи от спорта
„тенис” с проценти: а) в много голяма степен
- 12,62%; б) в голяма степен - 0,39%. При
„фитнес / бодибилдинг” получените резултати са: а) в много голяма степен - 41,29%; б)
в голяма степен - 29,31%; в) в определена
степен - 21,15%; г) в малка степен- 8,25%.
Четвъртият спорт включен в изследването е
„баскетбол”. Резултатите са: а) в много голяма степен - 31,29%; б) в голяма степен 28,67%; в) в определена степен- 25,68%; г) в

малка степен - 14,36%. Процентните резултати при петия спорт „тенис на маса” са: а) в
много голяма степен- 40,54%; б) в голяма
степен - 31,71%; в) в определена степен21,82%; г) в малка степен- 5,93%. При изследване на спорта „волейбол” резултатите
показват следните проценти: а) в много голяма степен - 32,71%; б) в голяма степен 27,83%; в) в определена степен - 26,34%; г) в
малка степен - 13,12%.
Въз основа на разработената методика от
К. Замфир в модификация на А. Рран преставляваща съвкупност от определени мотиви
за професионална дейност изследвахме студентите от Колеж по туризъм. Оценката се
осъществява по петстепенната скала. (Фиг: 2)
Чрез тази методика по специална формула се
установява съотношението между трите основни типа мотивация: вътрешна мотивация;,
външна положителна и външна отрицателна
мотивация.
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Фиг: 2 Отношение на студентите към учебния процес по физическо възпитание и спорт
Резултатите от изследването очертават
следната картина: най-голям е относителен

дял на групата, която смята, че той е „оптимален”- (мъже- 61,81%; жени- 56,27%). На
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следващо място изследваните лица са поставили, че учебния процес е „лесен”- (мъже 23,16%; жени - 20,77%). На следващите три
места от петстепенната скала подреждането е
следното: в) „труден” - (мъже- 10,53%; жени14,69%); г) „не мога да преценя”- (мъже 3,32%; жени - 4,53%); д) „много труден” (мъже- 1,18%; жени- 3,74%). Затруднението
на някой от студентите към учебния процес
по физическо възпитание и спорт се дължи на
следните причини: а) съвместяване на учебни

занятия с работа; б) несериозното отношение
към спорта още от ученическите години; в)
малката физическа натовареност; г) навлизането на множество фундаментални учебни
дисциплини и др.
Относно оценяването на натовареността на
студентите по време на часовете по физическо възпитание и спорт имаме следната
картина. За оптимална учебна натовареност
се изказват 58,62% от изследваните лица
(мъже - 58,18%; жени - 59,06%). (Фиг: 3)
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Фиг: 3 Натовареността на студентите по време на часовете по физическо възпитание и
спорт
Подреждането на следващите четири показателя от петстепенната скала е следното: 2)
„голяма натовареност”- (мъже- 27,66%; жени24,81%); 3) „много голяма натовареност”(мъже- 8,35%; жени- 5,59%). Предполага се,
че това са студенти, които по-трудно се адаптират към условията на спортната работа.
Част от тях вероятно трябва да съчетават и
различни други ангажименти – поемане на
трудови и семейни задължения и др. 4) „малка натовареност”- (мъже- 4,40%; жени6,31%); 5) „много малка натовареност”- (мъже- 1,41%; жени- 5,59%).

Друг важен въпрос, който научно-изследователският екип изследва е „Удовлетвореност
на студентите от взаимоотношенията с преподавателите по физическо възпитание и
спорт”. 48,72% от анкетираните „по-скоро са
доволни” и едва 4,67% са „по-скоро недоволни „НЕ”. Подобни резултати предполагат
наличие на утвърден демократичен стил на
общуване между преподаватели и студенти,
отношение на доверие, взаимно разбиране и
толерантност. Тези резултати от изследването са показани на фигура 4.
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Фиг: 4 Удовлетвореност на студентите от взаимоотношенията с преподавателите по физ ическо възпитание и спорт
Другите
резултати
са
следните:
3)„безразлично ми е”- 9,34%, от тях: мъже -

4,19% и жени - 5,15%; 4) „по-скоро „ДА”38,73%, от тях: мъже - 38,34% и жени -
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39,13%). От тези резултати става видно, че
9,34% от студентите се отнасят „с безразличие” към взаимоотношенията си с преподавателите. Факът недвусмислено насочва към
прояви на апатия, незаинтересованост и безразличие, обхванала част от студентите. Като
основни причини могат да се посочат не съвсем благоприятните перспективи за работа по
професията у нас, а предполага се и липсата
на конкретно поставени професионални цели
от тяхна страна. Групата на „съвсем не удовлетворените” студенти е 3,56%, от тях: мъже
- 1,48% и жени- 2,08%.

4,19% и жени - 5,15%; г) „по-скоро „ДА”38,73%, от тях: мъже - 38,34% и жени 39,13%).
4. Резултатите от изследването дават израз
на основните нагласи на студентите спортисти по отношение на трудовата им изява.
Това трябва да се отчита от преподаватели,
треньори и спортни специалисти при общуването със студентите, както и да послужи
като основа за перманентно проследяване на
динамиката на професионалните ценности в
продължение на цялостния курс на обучение
в Университет „Проф. д-р Асен Златаров”Бургас.
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ГОТОВНОСТ НА СТУДЕНТИТЕ ОБУЧАВАЩИ СЕ В НАПРАВЛЕНИЕ “ЗДРАВНИ
ГРИЖИ” ЗА ОВЛАДЯВАНЕ НА ПРОФЕСИИТЕ “МЕДИЦИНСКА СЕСТРА” И “АКУШЕРКА” В МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ “ПРОФ.Д-Р ПАРАСКЕВ СТОЯНОВ”
ВАРНА
Маринела Грудева, Дияна Димитрова
READINESS OF STUDENTS TRAINEE IN THE FIELD "HEALTH CARE” FOR A PROFESSION
"NURSE" AND "MIDWIFE" IN MEDICAL UNIVERSITY “PROF.DR PARASKEV STOYANOV"
– VARNA
Marinela Grudeva, Diana Dimitrova
ABSTRACT: The report contains diagnostic performance of professional readiness of students of first and
second course in the specialty “Nurse” and “Midwife” studying in medical school in Varna to establish their
attitude and self-determination in terms of choice, mastering the attitude and their career.
Key words: self determination, readiness, choosing a professio
Въведение
Поставихме за цел да проучим и устано-

вим равнището на готовност на студентите от
специалност „Медицинска сестра“ и „Акушерка“, в Медицински университет –
гр.Варна от втори курс и от първи курс във
филиала на университета – в гр. Велико Търново.
За постигането на тази цел използвахме
методика за диагностициране на професионалната готовност на А. П. Чернявская, която
позволява, според нас, професионалният избор на младия човек, неговата готовност да
овладява и упражнява дадена професия, да се
определят в по-широк спектър: автономност
на избора, налични умения да се планира професионалния живот и да се вземат решения
във връзка с бъдещото професионално развитие, емоционалното отношение към избора на професия и т.н.
На всички студенти, обучаващи в посочените по-горе курсове и специалности (общо
124 души) бе предложено да с включат в проучването доброволно (по желание). Поставена
им бе задача да се запознаят с въпросника за
диагностициране, а след това да потвърдят
или отхвърлят предложените в него 98 твърдения.
Реално в проучването се включиха общо
58 студента от двете специалности: 26 от
първи курс, обучаващи се във филиал Велико
Търново и 32 от втори курс, обучаващи се във
Варна.

Изборът на професия е изключително значим за всеки млад човек, тъй като до голяма
степен той предопределя насоката на неговото развитие, на неговия житейски път. Често този избор е плод на дългогодишни лутания на самата личност, сложен процес на
обмисляния, колебания, сравнения на професии. Друг път, това е избор силно повлиян от
семейната опека, родителския пример или
приятелската среда. Не са редки и случаите
на моментен избор, породен от обществения
престиж на дадена професия, битуващата мода на професии, доброто заплащане или просто липса на друга алтернатива в даден момент.
Изхождайки от специфичните особености
на професиите „Медицинска сестра“ и „Акушерка“ следва да се очаква, че студентите,
обучаващи се в тях, ясно и точно самоопределяне както по отношение на техните съдържателни аспекти, така и по отношение на начините за тяхното овладяване и условията за
тяхното упражняване на практика.
Провокирани от големия интерес към двете професии, особено през последните години, за нас беше интересно да установим
дали приетите в Медицински университет –
Варна през настоящата година студенти, в
посочените специалности и вече обучаващите
се в тях, притежават необходимата готовност
за тяхното овладяване и упражняване.
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- Преценка на собствените сили и възможности
- Разработване на резервни варианти.
•
Емоционално отношение – включва в
себе си не само отношението към различните варианти при избора на една или друга
професия, но и отношението към планирането към вземането на решения, към отговорността за изпълнението на взетите решения, към ситуациите, които изискват
проява на активност или компромис и т.н.
Тук следва да се обърне внимание върху
трактовката на понятието „готовност“ в приложената от нас методика. Според нейния автор, готовността представлява „активно-действено състояние на личността, което отразява
съдържанието на стоящите пред нея задачи и
условия, обуславящи предстоящо вземане
решение и създаване на условия за успешно
изпълнение на всяка една дейност“ [1]. Поради обстоятелството, че състоянието на готовност има сложна и динамична структура,
авторът откроява в нея редица компоненти:
мотивационни (отговорност за решаване на поставените задачи);
ориентационни (знания и представи за
особеностите и условията на дейност и техните изисквания към личността);
операционални (владеене на методи и
подходи за дейност, в.ч. знания, умения, навици);
волеви (самоконтрол, умение да се управляват действия свързани с изпълнение на
задължения);
оценъчни (оценка личната си подготвеност и нейната адекватност на процеса на
решаване на професионални задачи по образец) [пак там].

Съдърж ателни аспекти на методиката за д иагностициране на професионалната готовност

Методиката включва систематизиране , обработка и анализ на резултатите по пет показателя за определяне на професионалната готовност:
•
Автономност – отчита способността на личността да се самоопределя по
отношение на другите, на убедеността и
сигурността в своите знания и умения, на
притежавания собствен опит, на равнището
на реализма при вземане на решения за собственото си развитие, на умението да прогнозира професионалното и личностното си
развитие и т.н.
•
Информираност – отчита способността за ориентиране, подбор, систематизиране и използване на информация от различни източници:
 Обща информираност за света на
професиите
 Информация за отделни професии
или група професии
•
Вземане на решения – отчита способността за самостоятелно вземане и изпълнение на решения:
- Въз основа на избор от многообразие
вариации на възможности;
- Обем на информацията, обуславяща
вземането на решение
- Изследване на шансовете от вземането на едно или други решение
- Връзка на една или друга алтернатива
със собствените цели и ценности
- Разработване на план за действие или
проектиране на алтернатива
- Връзка на една или друга алтернатива
със собствените цели и ценности
- Разработване на план за действие или
проектиране на алтернатива
•
Планиране – отчита способността
за краткосрочно и дългосрочно планиране по
отношение на професионален избор, подготовка и реализация:
- Определяне на прогностичен резултат
(цел) от професионалния избор Определяне на прогностичен резултат (цел)
от професионалната подготовка
- Избор на пътища и средства за постигане на близки цели
- Идентификация на възможни външни
препятствия за постигане на поставените цели

Анализ на получените резултати
Анализът на резултатите е изготвен въз
основа на отчитане състоянието на откроените в методиката пет показателя (виж
табл.1). За висок показател приехме гра-

ница на интервала над 75% съвпадащи с
ключа отговори.
Резултатите от проведеното изследване
в табличен вид са отразени в таблица 2.
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Таблица 1. Скала за изчисляване на по лучените резултати
Показател
Max. Median
75% съвпадение
Автономност
20
10
15
Информираност
16
8
12
Вземане на решение
20
10
15
Планиране
20
10
15
Емоционално о тношение
22
11
16
Общ брой точки:
98
49
74
Таблица 2. Резултати о т проведеното проучване
Скала
Първи
%
за
курс
ранжиране
(n = 26)
Автономност
15-20 т.
13
50%
10-14 т.
6
23%
9 и под 9 т.
7
27%
Информира12-16 т.
11
42%
ност
8 -11 т.
15
58%
7 и под 7 т.
0
0%
Вземане на
15-20 т.
10
38%
решение
10-14 т.
8
31%
9 и под 9 т
8
31%
Планиране
15-20 т.
14
54%
10-14 т.
12
46%
9 и под 9 т
0
0%
Емоционално
16-22 т.
22
85%
отношение
11-15 т.
4
15%
10 и по д 10 т.
0
0%

От анализа на резултатите поместени в
таблица 2 е видно, че автономността при
вземането на решение за професионален
избор се наблюдава при половината от
първокурсниците и при 60% от второкурсниците. Имайки предвид средната възраст на извадката (26.4 години) може да
се направи извод, че изборът на професия
при половината от анкетираните е бил
„подсказан“ или е направен под въздействието на чуждо влияние. Факт, който може да се обясни най-вече с липсата на
зрялост, която от своя страна е необходимо условие за проява на самостоятелност. Следва да се обърне внимание и на
факта, че за една трета от респондентите
изборът на овладяваната вече професия не
е по първо желание. Кандидатстването и
класирането са в резултат на по-скоро на
успешно положен изпит по биология и
формиран бал. Обстоятелство, което до
известна степен компрометира автономността на избора, тъй като в случая ситуационният компонент - явяване на изпит е

Втори
курс
(n=32)
19
10
3
16
11
5
17
9
6
21
11
0
21
9
2

%

60%
31%
9%
50%
34%
16%
53%
28%
19%
66%
34%
0%
66%
28%
6%

причината за вземане на решения, които в
случая имат спонтанен характер и се различават от първоначалните намерения.
Най-малка самостоятелност, по отношение на избора се демонстрира от първокурсниците - акушерки, следвани от
първокурсниците - медицински сестри.
По-големият дял заявена автономност на
анкетираните второкурсници може, според нас се дължи най-вече на историческа
ревизионистичност: една година след взетото решение, което може да се оцени като много по-правилно, отколкото няколко
месеца след борбата на мотиви. Този извод се потвърждава и от умението на студентите за вземане на решение. Повече от
половината второкурсници (53%) посочват висока степен на решителност, а 19%
- заявяват, известни колебания по отношение на избора на професия. В сравнение с тях, първокурсниците демонстрират
по-голяма степен на колебание (31% посочват, че са взели трудно своето решение). За преодоляването на стреса и на
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трудностите по отношение на избора на
професия, от съществено значение е добрата информираност. Въпреки, че професията на медицинската сестра и акушерката са познати, не всички кандидати си

дават сметка за предизвикателствата, пред
които ще ги изправи както обучението,
така и последващата професионална реализация.

Първи курс
15%

0%

Емоционално отношение
Планиране

85%

46%
54%

0%
31%

31%
38%

Вземане на решение
0%

Информираност

42% 58%
27%
23%

Автономност
0%
слабо изразена

20%

50%

40%

умерена

60%

80%

100%

висока степен

Фиг. 1. Ранжиране на о тговорите на първокурсниците по айтеми

Почти половината от анкетираните
(42% от първокурсниците и 50% от второкурсниците твърдят, че са били добре
информирани при вземане на решението
си относно избора на професия. Интересен е фактът, че всеки шести второкурсник споделя, че е имал дефицит от информация, а 34% са посочили, че тя е била недостатъчна. Вероятното обяснения

на тези резултати сред второкурсниците е,
че след една година обучение, те оценяват
своята предварителна информираност като по-ниска от гледна точна на настоящата реалност. На първо място по достъпност и по честота на използване студентите посочват като източник на информация Интернет.

Втори курс

6%

Емоционално отношение

28%

0%

Планиране

34%
19%

Вземане на решение
Информираност

10%

слабо изразена

53%
34%

9%

Автономност

66%

28%

16%

0%

66%

50%

31%
20%

умерена

30%

40%

60%
50%

60%

70%

висока степен

Фиг. 2. Ранжиране на о тговорите на второкурсниците по айтеми

Получените резултати показват, също
така, че уменията за професионално планиране са еднакво добре застъпени както

сред студентите от първи, така и от втори
курс. В проучването няма отразени отговори под 9 точки (0%). Второкурсниците
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Заключение .

демонстрират по-висока диференцираност към своя професионален избор. Това
може да бъде обяснено и с факта, че след
като този избор вече е направен, той продължава да се рационализира в контекста
на избягване на когнитивния дисонанс.
Това означава, че дори и да е съществувало колебание относно правилността на
избора, с течение на времето той се е затвърдил. Личността е намалила своята тревожност, причинена от колебанията и
съмненията, свързани с избора на професия. Желанието да се действа последователно и съгласувано в съгласие със себе
си, усилва позитивните доводи в полза на
направените избори в миналото.
По отношение на емоционалния отклик, първокурсниците показват по-високи
резултати. В болшинството си (85%) те са
водени от чувствата си при избора на
професия. Тук трябва да се отбележи, че
медицинската професия (сестра и акушерка) се предпочита от хора, които са с
алтруистична нагласа. Затова в посочените професии преобладават жените, което налага социално одобреното помагащо поведение, асоциирано с майчинската роля на жената в обществото. Също
така, състраданието, емоционалната отзивчивост, безрезервната отдаденост се
приемат за част от професионалния профил на медицинската сестра и акушерката.
Информираността е пряко свързана и с
емоционалното отношение. Поради това
се наблюдава ясно изразена корелация
между нивото на информираност и емоционалното отношение при избора на
професия на студентите. Вземането на
решение винаги се съпровожда и от емоционален компонент, което отразява нагласата на личността както към процеса на
вземане на решение, така и към обекта на
избор.

В заключение би могло да се обобщи, че
поради сложността на момента за избор на
професия и ситуационно възникващите обстоятелства, често младата личност изпитва
затруднения и колебания. Също толкова често изборът не съвпада с предварителната нагласа и изразено желание. Често тези обстоятелства намират отражение в отношението
и поведението на студентите към учебния
процес, особено в първи курс. Натрупването
на личен и професионален опит се отразява
благоприятно върху студентите в по-горен
курс на обучение (в случая втори) когато става много по-ясна перспективата за професионална реализация и развитие.
Всичко това налага, според нас, отделянето на много сериозно внимание върху професионалното ориентиране на зрелостниците,
чрез различни форми за тяхното информиране и диагностициране, по отношение на
професионалната им пригодност.
Много добра възможност за предварително запознаване с условията за обучение и
възможностите за реализация предоставя
университетската инициатива „Дни на отворените врати“.
Литература
1. Диагностика профессионального самоопределения. Учебно-методическое пособие.
2010. Часть 2, сост. Я.С. Сунцова, ГОУВПО
«УдГУ»., Ижевск, с. 10 – 11
Маринела Грудева
Дияна Димитрова
Медицински университет
„Проф. д-р Параскев Стоянов“ - Варна
Адрес: 9000 Варна, ул. Марин Дринов № 55
e-mail:grudevam@abv.bg

77

УПРАВЛЕНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ
TOM XII (3) 2016

MANAGEMENT AND EDUCATION
VOL. XII (3) 2016

КАЧЕСТВОТО НА ПРИРОДОНАУЧНАТА ПОДГОТОВКА НА БЪДЕЩИ НАЧАЛНИ
УЧИТЕЛИ ПРЕЗ ПРИЗМАТА НА SWOT-АНАЛИЗА
Светлана Ангелова
QUALITY ON NATURAL SCIENTIFIC TRAINING OF FUTURE PRIMARY TEACHERS
THROUGH THE PRISM OF SWOT-ANALYSIS
Svetlana Angelova
ABSTRACT: The focus of this article is aimed at the problem of “quality” on natural scientific training of
students as future primary school teachers. Indicators are implied for the quality in primary education – the
main object of discussion is the training in “Ecological education”, “Knowledge of nature” and “The human
and the nature”, which are part of the bachelor specialties of “Preschool and prima ry school pedagogics” and
“Preschool and primary school pedagogics for foreign languages”. Special interest is placed on offering elearning resources for the education of students – they are a key indicator of quality. Planning a strategy for the
use of technology in the creation of e-learning resources uses the instrument of analysis SWOT. This instrument
is directed at the aims and expected results of the education in these disciplines, because it combines the infl uence of the internal strengths and weaknesses along with all external possibilities and potential threats genera ted by the use of this technology. The results of SWOT analysis are aimed at other aspects of quality too, an alyzed from a technological viewpoint. Among those are effective communi cation: synchronic and asynchronic
(online), as well as between the students themselves and with their teacher. This is a way for students to receive
all the needed help, which reflects on their needs and interests as well as their capability to achieve th e expected
results for the corresponding natural science disciplines.
Key words: quality, SWOT analysis, natural scientific train ing, technology, competences, primary school

на висшето образование в Р България за периода 2014 – 2020 г., се прави уточнение за
сериозен/растящ недостиг на кадри в областта
природните, педагогическите и инженернотехническите науки, наред с хроничния недостиг на ресурси, залагани в националните
бюджети и антикризисните политики. От
друга страна обаче, дори и наличните ресурси
не се използват ефективно 8).
В опит за отговор на предизвикателствата,
проблемът „качество“ в настоящата статия е
интерпретиран през призмата на SWOT –
анализа. Този инструмент е приложен за изработване на стратегия за прилагане на технологии в природонаучната подготовка на
студенти от педагогически специалности във
Великотърновски Университет „Св. Св. Кирил и Методий“ – Филиал Враца.

Въведение
Свидетели сме на глобални промени, засягащи всички сфери на обществения ни живот.
Бизнесът и висшите училища имат общи цели, отправени към изграждането на конкурентна икономика, базирана на знанието. Едно от
най-важните предизвикателства пред висшето
образование в България е неговото качество.
Наред с недофинансирането на системата на
висшето образование и с проблемите, произтичащи от масовизацията на приема, сред
основните причини за спад на качеството в
някои висши училища и професионални направления са: изоставане на методите на преподаване от иновативните тенденции в практиката и развитието на способностите на студентите, разминаване между компетентностите на завършилите и потребностите на пазара
на труда, липса на връзка между съдържанието на обучението (учебни планове и програми), пазара на труда и практиката и т.н.
Къде е мястото на педагогическите и природните науки тук? В Стратегията за развитие

За качеството на природонаучното образование на бъдещите начални учители
В условията на все по-глобализиращия се
достъп до качествено образование, висшето
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образование в Р България е поставено в условия на изключителна конкуренция с университети от целия свят. Това на свой ред предполага страната ни да положи усилия за ограничаване „износа“ на умове в други университети, като предложи алтернатива, отговаряща на изискванията на учещите се тук.
Съвсем естествено качеството на образование
ще повлияе върху техните бъдещи професионални изяви и адаптирането им към пазара на
труда.
Как да бъде тълкуван проблема „качество“
на обучението в университета (в частност и
на природонаучното образование)? Diana
Green поставя акцент върху аспекта или измерението на качеството, които трябва да
бъдат оценявани. Доколкото то има обща
мисия или цел на подкрепа (национална) на
икономическото и социално развитие, чрез
осигуряване на квалифицирана работна ръка,
е необходимо, тази мисия да се осъществява
чрез две дейности, свързани с:
1. Производство на кадри, които да отговорят на нуждите от човешки ресурси на
организациите, бизнеса, промишлеността и
услугите (включително обществените услуги).
2. Напредък на границите на познанието
чрез изследвания.
Авторът прави уточнението, че не е възможно да се даде единно определение за качеството на обучение във висшето училище,
защото в центъра на вниманието на студенти
и преподаватели може да бъде отношението
към процеса на обучение, докато фокусът на
работодателите може да бъде поставен върху
това какво се случва на изхода на висшето
образование. Следователно, когато говорим
за дадена институция, тя би могла да бъде с
високо качество по отношение на един фактор, но с ниско качество по отношение на
друг фактор. Затова най-доброто, което може
да се направи е, да се определят възможно
най-ясно критериите, които всяка заинтересована страна би могла да има предвид, за да
извършва оценка на качеството (Green, 2014,
p.8).
Фокусът в настоящата статия е поставен
върху качеството на природонаучната подготовка на студентите от специалности „Предучилищна и начална училищна педагогика“ и
„Предучилищна и начална училищна педагогика с чужд език“. Тази подготовка се осъществява в катедра „Педагогика и методика“,
чрез включването на природонаучни дисцип-

лини в учебните планове на различни бакалавърски и магистърски програми. Част от тях
са „Екологично възпитание“, „Природознание“ и „Човекът и природата“, които са предмет на анализ в настоящата статия. Като пряко заинтересована страна, университетът и в
частност филиалът, има за цел да осигури
реализирането на определени цели по отношение природонаучната подготовка на студентите, на базата на предоставяне на възможности на студента да се развива съобразно собствените си потребности и нагласи,
така щото те да се проецират в негови компетентности, способстващи професионалната
му и лична реализация.
Предвид това, качеството на природонаучната подготовка на студентите, следва да се
интерпретира на базата на определени критерии. В настоящата статия са приложени критериите, формулирани от Р. Пейчева-Форсайт
9, 10)
. Мотивите за избор на тези критерии са,
че са насочени към оценяване качеството на
обучение на ниво учебен курс, програма, модул. Представени са по-долу както следва:
 цели и очаквани резултати;
 учебно съдържание на курса;
 оценяване на студентите;
 качество на преподаването и ученето
по дисциплината;
 помощ на студентите и постиженията
им в обучението;
 ресурси на обучението
Най-общо според автора, целите са насочени към формулировка на очакваните резултати от обучението по учебния курс и това в
каква степен студентите са запознати с тези
резултати. Учебното съдържание на курса
следва да бъде в съответствие с последните
постижения в областта на преподаването и
ученето, в научната дисциплина и нововъведенията в професионалната област, за която
се готвят студентите. Оценяването им се базира на оценъчни компоненти и процедури по
дисциплината и наличие на интегритет (вътрешна логика и взаимосвързаност) между тях,
както и на съответствие на инструментите/
методите на оценяване на планираната оценъчна стратегия.
Качеството на преподаването на свой ред
се отнася до ефективността на преподаването
по отношение на целите и съдържанието на
курса, в това число степента, в която преподавателите използват своите изследвания и
други професионални дейности, за да актуа-
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лизират преподаването и повишават неговата
ефективност. Едновременно с това, то се базира на разнообразие и ефективност на методите на преподаване, насочени към активността на студентите, включително и чрез
използване на информационни и комуникационни технологии (e’Learning). Помощта на
студентите и постиженията им в обучението
следва да се изразява в наличие на стратегия
за подкрепа на ученето на студентите, (включително методични указания за студентите),
също осигуреност на ефективно подпомагане
на ученето на студентите за постигането на
поставените цели 9).
Изключително важният въпрос, който се
имплицира във всички останали индикатори,
е ресурсното осигуряване на курса: според Р.
Пейчева-Форсайт, качеството на информационните материали за подпомагане на ученето
на студентите (учебници, ръководства, научни списания, Internet), написани, предоставени или посочени от титуляра на дисциплината. Този аспект на качеството насочва към
състоянието на използваните за обучение
технически средства, в частност предлагане
на алтернативи по отношение технически и
морално остарелите средства.
В отговор на отправеното предизвикателство и предвид представените по-горе индикатори за качество, природонаучната подготовка на студентите по дисциплините „Екологично възпитание“, „Природознание“ и „Човекът и природата“, се базира на създаването
на електронна учебна среда, чрез прилагане
на информационните и комуникационни технологии. Тази среда има за цел да адаптира
стратегиите на преподавателя към иновациите в обучението по природни науки, на базата
на възможностите на технологиите и адекватния им избор при решаване на определени
задачи, свързани с формиране на компетентности в студентите. Създаването на такава
среда трансформира проблема „качество на
обучение по природни науки“ в „качество на
електронното обучение по природни науки“ –
това не означава автоматичен трансфер на
термини, по-скоро адекватност, гъвкавост,
адаптивност на промените, съпътстващи обучението в различна среда от традиционната.

SWOT - анализа: инструмент за изготвяне
на стратегия за качество, чрез прилагане
на технологиите в природонаучната подготовка на студентите
Природата съществува обективно – вън и
независимо от човешкото съзнание. Тя се
променя и развива. Живото и неживото съществуват съществуват в тяхното единство и
многообразие. Обектът на природонаучната
подготовка следователно е знание за фрагмент от природата, което следва да стане
„собствено“ за студента достояние. Това знание по своята същност е интегрално и се базира на формиране на интегрални (интердисциплинни) понятия в мисленето на студента.
Примери за такива понятия са: енергия, организираност, форма, като част от понятийния
апарат на науките за природата – биология,
химия, физика.
За определяне стратегията за качество на
природонаучната подготовка, чрез използване
на технологиите в обучението, е приложен
инструмента за анализ SWOT. Успешното
технологично учене предполага да се изгради
такава стратегия, която да отговаря на изискванията на учащите се и да се базира както на
целите на курса в частност, така и на университетското обучение като цяло. SWOT е полезен инструмент за стратегическо планиране
при управление на средата и като цяло служи
за идентифициране състоянието на тази среда, с оглед предстоящи, бъдещи процедури.
SWOT е матрица, която анализира вътрешните и външните фактори на средата – вътрешните силни и слаби страни, както и външните
възможности и потенциални заплахи. Този
анализ и идентифицирането на факторите
позволява да бъдат формулирани стратегии за
най-доброто взаимодействие между вътрешните и външните фактори (Rauch, 2007;
Nikolaou & Evangelinos 2010). Оригиналната
рамка на SWOT-анализа е резултат от анализ
на казуси в Harvard Business School – представена е в таблица 1.
Сред вътрешни силни страни, разбирани
като ползи от прилагането на технологиите,
са всички онези разнообразни дейности, свързани с природонаучната подготовка на бъдещите учители и насочени пряко към формиране на компетентности. Тези компетентности са базирани на интегралното мислене на
студентите за съществуването на природата в
нейната цялост. На технологиите се базира
лекционния курс, семинарните занятия, уп-

80

ражненията по различните дисциплини, също
достъпът до различни електронни ресурси

чрез информационно търсене – актуални книги, учебници, статии, помагала.

Таблица 1. Рамка на SWOT-анализа (по Thomas, 2014)

Възможности
Заплахи

Силни страни
Постигане на възможностите,
които съответстват на силните
страни
Използване на силните страни
за намаляване уязвимостта от
заплахи

Компетентностите са обвързани с качеството на обучение и предвид това, че са отправени към преодоляване на съществуващи
недостатъци в обучението по природни науки
в началното училище. Наличните ресурси за
обучение по природни науки в началното
училище – учебници (учебно съдържание),
книга за учителя, учебни помагала и т.н., не
предпоставят интеграцията на знанието за
природата в различните му форми – живо и
неживо. Как тогава бъдещият учител да изгради представа в учениците за съществуването на природата в нейната цялост?
Предвид спецификата на научните дисциплини, от особено значение е друга силна
страна на технологиите – ресурсите за обучение, изготвени от преподавателя, могат да
бъдат обект както на синхронна, така и на и
асинхронна комуникация, т.е. представянето
им да бъде съпътствано по време и място с
присъствието на преподавателя и студентите
или съответно на студентите да им бъде осигурен достъп до тези ресурси в отсъствие на
преподавателя. Това на свой ред означава, че
тези ресурси трябва да бъдат съхранявани на
съответните носители, с възможност да бъдат
предоставяни на студентите, съобразно целите на природонаучната им подготовка.
По отношение на втория компонент на инструмента SWOT – вътрешните слаби страни,
неравнопоставеността между нивото на технологично знание на студентите създава
трудности при ефективното му интегриране в
предметното (природонаучното) и педагогическото знание. Различното ниво на технологична подготовка на студентите е резултат от
липсата на увереност в студентите при използване на технологиите. Причините най-често
са свързани с опасения от несправяне със
задачите и последващо чувство на неудовлетвореност. Не на последно място е недоста-

Слаби страни
Преодоляване на слабости за
реализиране на възможностите
Преодоляване на слабостите
за намаляване чувствителността от заплахи

тъчното равнище на развитие на прогностичното им мислене, относно бъдещето на технологиите и тяхната роля в професионалните
им изяви като учители по природни науки в
началното училище.
Сред външните фактори, като външни
възможности могат да бъдат отделени някои
политически, икономически, социални и конкурентни аспекти, с оглед идентифицирането
на възможностите и заплахите (Dyson, 2004)
Външните възможности относно интегрирането на технологии са с множество измерения, сред които насърчаване на колаборативното учене между студентите, в това число и
чрез онлайн комуникация помежду им при
изпълнение на поставените задачи. Паралелно с това, диалогът, интерактивността и във
взаимоотношенията „преподавател – студенти“ повлияват по категоричен начин синтезията в мисленето на студентите. В икономически, социален и политически план, резултатът е създаване конкурентни предимства на
бъдещите учители сред педагогическата общност, което само по себе си е ключов индикатор за качеството на висшето образование.
Външните заплахи могат да бъдат анализирани в смисъла на промени в различни аспекти – конкурентна среда, контекста на работата, продукта, финансови проблеми
(Rauch, 2007). Сравнителни изследвания в
различни университети по света показват, че
използването на технологиите в рамките на
лекционния курс, също при възлагане на индивидуални и групови задачи на студентите
повлияват значително възприятията за ефективността на курса. За да оцелее дадено общество, то е задължително да разбере ролята
на технологиите в самото общество. Найважният проблем според изследователи, е как
да се използват и комбинират технологиите и
образованието така, че да извлекат най-
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впечатляващите резултати (Venkatesh et al.,
2014; Sarı & Mahmutoglu, 2013).
Базирана на SWOT анализа, стратегията за
природонаучната подготовка на студентите
като бъдещи учители включва използване на
вътрешните силни страни за преодоляване на
слабостите, с цел реализиране на възможностите и ограничаване уязвимостта от заплахи
(вж. таблица 1). Тази стратегия е отправена
към формиране на компетентности, чрез реализиране целите на отделните дисциплини.
Дигитализирането на учебното съдържание
на курса и предоставянето на достъп до различни ресурси обезпечава помощта на студентите, и е насочено към оптимизиране постиженията им и повишаване успеваемостта
им в обучението по природонаучните дисциплини. Разработването на ресурсите – тематичния лекционен курс, тренинга за семинарите и упражненията по дисциплините в
електронен формат, преобладаващо е съпътствано от използването на версиите на операционната система Windows 7: MS Word 2010
и MS PowerPoint 2010. Това е избор на преподавателя предвид факта, че Microsoft Word
2010 предлага добри възможности за включване, оформяне и позициониране на графични
изображения. Графичните изображения са от
ключово значение за визуализация на интегралните понятия, предвид необходимостта от
работа със съществените им признаци. Наличните в Word и Power Point инструменти
Shapes и SmartArt, са адекватни на тези изисквания, поради необходимостта от представяне на понятията като израз на обективно
съществуващи взаимоотношения, връзки,
зависимости и разбирането за съществуването на природата в нейната цялост.
Пример за илюстрация на интегралното
понятие „енергия“ в природата е представен
на фиг. 1. Единственият неизчерпаем източник на енергия на планетата Земя, е Слънцето. Светлинната енергия се използва за превръщане на нискоенергетичната окислена
форма на неорганичния въглерод от CO 2 във
високоенергетичната форма на въглерода,
влизаща в състава на органичните съединения
(С6 Н12 О6 ), при което водата играе ролята на
редуктор. Освен това се образува молекулярен кислород – тази реакция изразява образуването на единственият източник на кислород на нашата планета. Продуктите от дейността на автотрофните организми след това

се използват от аеробните хетеротрофни организми. Те извличат химичната енергия на
органичните съединения, образуващи се при
фотосинтезата, като отново освобождават
CO2 и вода.
В рамките на лекционния курс, семинарите / упражненията, на студентите са възлагани
групови и индивидуални задачи, които са
отправени към реализиране целите на обучение и очакваните в рамките на всеки от курсовете. Нееднаквото ниво на технологична
грамотност на студентите е компенсирано
чрез възлагане на групови задачи, като при
формиране на групите задължително се спазва принципа за хетерогенност. Това на свой
ред води до създаване на условия за колаборативно учене между отделните студенти,
насърчава ги за „включеност“ в обучението.
При изпълнение на индивидуалните и груповите задачи е осъществявана синхронна и
асинхронна (онлайн комуникация) както
между самите студенти, така и с преподавателя, за решаване на възникнали проблеми и
преодоляване трудностите в обучението.
Заключение
Навлизането на технологиите в образователното пространство промени по същество
взаимоотношенията между всички субекти,
пряко и косвено свързани с обучението. Електронната учебна среда е различен от традиционния тип среда и изисква предефиниране на
целите на обучение в рамките на отделния
курс, разработване на цялостен дизайн на
курса, включващ разработване на ресурси и
осигурен достъп на студентите до тях, адекватна помощ на студентите, базирана на
ефективна комуникация с преподавателя.
Технологичната подготовка на студентите
следва да бъде тълкувана не като нещо отделно, сегментирано, а като цялост, присъстваща явно и имплицитно във всеки от курсовете, съставляващи учебния план за придобиване на съответната образователна степен.
Така обучението ще се доближи все повече до
критериите за качество и ще се превърне в
инвариантен инструмент по посока задоволяване не само на настоящи, но и на бъдещи
потребности на обществото от знаещи и можещи, способни да вземат адекватни решения
личности.
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биосфера

растения

въглероден
диоксид

фотосинтеза
(хранене)

вода

хранене - дишане

кислород

продуценти – хранителни
вещества, много богати на
енергия

вода
кислород
въглероден
диоксид

консументи I ред – хранителни
вещества, по-малко богати на
енергия

диосди

консументи II ред – хранителни
вещества, още по-малко богати
на енергия
Фиг. 1. Модел на интегралното понятие „енергия“ в природата
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НЯКОИ АСПЕКТИ НА ИНТЕГРАЦИЯ НА ТЕХНОЛОГИИТЕ В ПРИРОДОНАУЧНАТА
ПОДГОТОВКАТА НА БЪДЕЩИТЕ НАЧАЛНИ УЧИТЕЛИ
Светлана Ангелова
SOME ASPECTS OF THE INTEGRATION OF TECHNOLOGY IN SCIENCE IN THE TRAINING
OF FUTURE PRYMARY TEACHERS
Svetlana Angelova
ABSTRACT: This article discusses the integration of technology in the training of future primary teachers
in sciences. The main obstacles for the students studying “Knowledge of nature” and “The human and the nature” are linked with the students’ ability to acquire new kinds of knowledge – the so called technological knowledge. This knowledge is binding in and of itself and offers the overlapping of the different fields of its elements.
The natural scientific knowledge for the students is based on the natural sciences. It is shown as the knowledge
of nature as a whole based on the established links and equations in the relations between “live” and environmental factors. The pedagogical knowledge is based on the three centers of the process of learning – aim,
means, result and the corresponding professional training of the students. The technological knowledge is based
on the use of different technologies instruments used by the teachers in their transfer to the students for the completion of their assignments. The education for the sciences students in this article is focused on the integration
of technologies for their advantages . The effects of this integration are judged on two aspects – the optimization
of the education for primary school students of these disciplines and in regards to the duration of the effect –
mainly in the formation of their professional studies preferences. Their competencies are analyzed as elements of
knowledge and imminent application.
Key words. technological knowledge, natural scientific knowledge, pedagogical knowledge, integration , primary school
разбирано като императив, който ще „трасира“ пътя към ефективните педагогически
решения на бъдещия учител в съответната
професионална област.

Въведение
Технологичният „взрив“ в който са поставени съвременните общества безусловно „задава“ нови парадигми във всички сфери на
нашия живот. Измеренията са твърде разнопосочни и многопластови. За сферата на висшето образование, това означава „разчупване“ на традиционния образователен контекст и последващо качествено различно равнище на обучението, базирано на технологиите. Фокусът на проблематика в настоящата
статия е поставен върху използването на
множеството носители на тези технологии
във висшето училище – компютри, компютърни програми, различни приложения, проектор, безжична (кабелна) интернет връзка и
т.н. Наличието им разбира се само по себе си
не предполага качество на обучението във
ВУЗ. В рамките на устойчивата тирада „цел –
средство – резултат“, качеството на обучение
качеството следва да се имплантира във всеки
един от елементите на тази тирада, да бъде

Природните науки в началното училище – относно спецификата на природонаучно (предметното), педагогическо и
технологично знание за учителя
С приемането на новия Закон за предучилищното и училищното образование, който
влиза в сила от 01.08. 2016 г., бе регламентирана нормативно нов тип общообразователна
подготовка за учениците, резултатът от която
се „измерва“ в компетентности. Разбирани
като части от цялото и интегрирана цялост,
компетентностите и в частност ключовите
компетентности, се базират на общоевропейска образователна рамка и принадлежността на България към единното европейското образователно пространство. Тази принадлежност предполага сама по себе си спо-
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деляне на общи европейските ценности, в
това число и по отношение резултатите от
обучението в училище. Училищната подготовка на учениците в новия Закон за училищното и предучилищното образование, се определя като съвкупност от компетентности –
знания, умения и отношения, необходими за
успешното преминаване на ученика в следващ клас, етап и/или степен на образование и
свързани с постигане на целите на училищното образование 8).
Ключова роля за формиране на тези компетентности има учителят. Синтезът, взаимопроникването на знанието в неговите измерения – предметно, педагогическо и технологично, е обективизиран израз на цялостната
концепция на учителя за обучението по съответния предмет. Формирането на това интегрално знание може да се прилага в разнообра-

зен образователен контекст и води до създаване на условия за мотивиране и осъществяване на качествен учебен опит (Пейчева-Форсайт, 2012, с. 47 – 50). Моделът на знанието е
предложен от М. Mishra и Р. Koehler, но е
приложен и адаптиран за образователната
среда в нашата страна от Р. Пейчева- Форсайт
– фиг. 1. Предметното знание е обвързано с
конкретния предмет, който ще се преподава,
педагогическото – с техниките и методите на
обучение и учене, стратегиите за оценка на
техните знания и умения, технологичното –
със знанията и уменията за работа с конкретни технологии, сред които познаване на
операционните системи, способността да се
използват стандартни софтуерни пакети и
инструменти – текстообработка, електронни
таблици, браузъри, електронна поща.

педагогическо
предметно
знание
технологично
педагогическо
предметно
(природонаучно)
знание
технологично
технологично
предметно
педагогическ
знание
о знание

Фиг. 1. Концептуална рамка на технологичното педагогическо предметно знание – Mishra &
Koehler (по Р. Пейчева, 2012, с. 47)
Природонаучната подготовка на студентите във ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“ –
Филиал Враца, е включена в различни бакалавърски и магистърски програми. Фокусът в
настоящата статия е поставен върху две от
дисциплините – „Природознание“ и „Човекът
и природата“, които са част от учебните планове на специалности „Начална училищна
педагогика с чужд език“ – 3 курс и „Предучилищна и начална училищна педагогика“ – 3
курс. Ако бъде декомпозирана представената
по-горе цялост в нейните аспекти – предме-

тен, педагогически и технологичен, то за бъдещите начални учители по природни науки,
това ще предполага концептуализация и дизайн на знанието като знание за природата.
Концептуализацията на природонаучното
знание е отправена към:
 обективното съществуване на природата;
 единността на природата в нейните
отделности – живо и неживо;
 еволюцията на живото;
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 единността и многообразието на живото
Проекцията на тази предметна подготовка
в началното училище е представена чрез
предметите „Околен свят“ – 1 и 2 клас и „Човекът и природата“ – 3 и 4 клас. Тук природата присъства в нейната структурираност,
подчиненост и взаимосвързаност на съставящите я елементи – живо и неживо, разбирани
едновременно като отделности (многообразие) и заедност (единство). Знанието е интегративно по своята същност и присъства чрез
компонентите си – факти: за обекти, процеси, явления, взаимоотношения, връзки в
природата; понятия – в частност биологични,
химични, физични; закономерности – зоналност, сезонност, цикличност; закони – за биологичното равновесие в природата, за запазване на енергията и др.; теории – за произхода на живото, за еволюцията и др.
Педагогическото знание за бъдещите учители се отнася до оперативната страна на
обучението по природни науки в началното
училище – ефективен избор на стратегии за
учене, методи и средства от учителя, съобразно предметно-обектните отношения, с цел
усвояване на знание за природата. В частност,
педагогическото знание е насочено към работа с нормативни документи – ДОИ (Стандарти) за учебно съдържание и Учебна програма, както и за работа с учебниците (учебното съдържание) в началното училище. Центърът тук са понятията, обект на формиране в
началното училище, в техния обем и съдържание, а също и взаимоотношенията им във
вертикален и хоризонтален план с други понятия.
Трансферът на това педагогическо знание
(и съдържащото се в него предметно знание)
за студента е отправен към ученика в началното училище. Съвременните образователни
изисквания към обучението по природни науки в началното училище се базират на конструктивистките идеи – ученикът да бъде в
центъра на това, което се случва в класната
стая, ученето да е резултат от неговата дейност – предметна (интелектуална, емоционална, практическа) и комуникативна. Определянето на резултатите от тази дейност
следва да е обвързано с избор на адекватен
оценъчен инструментариум от учителя и пряко подчинен на целите на обучението на учениците: формиране на компетентности (Ангелова, 2014).

Технологичното знание следва да се тълкува в смисъла на анализ от учителите на потенциалните възможности за приложение на
различните технологии, съобразно спецификата на предметното и педагогическо знание.
Това предполага изява на качествено ново
„цяло“, не просто механичен сбор от различните аспекти на знанието. Изявата на новото
„цяло“ предполага прецизиране на избора на
медия предвид това, че възприятията на участниците в образователния процес, са критичен фактор при прилагането на технологии.
Технологиите предоставят възможности за
достъп до изобилие от информация, използвайки множество информационни ресурси,
базирани на различни гледни точки, като по
този начин насърчават автентичното възприемане на живота. Така те осигуряват фасилитирането на обучението, особено когато се
отнася до създаването на среди, центрирани
по посока на учещия и ученето – способстват
разбирането, улесняват изграждането на личностен смисъл, като поставят акцент върху
богати контексти и автентични задачи за учениците, където се стимулира активното и самостоятелното обучение и едновременно се
насърчава колаборативното учене (Hermans,
2008).
Проекциите на синтезното знание – предметно, методическо и технологично за бъдещите учители, следва да бъдат отправени не
просто към това природонаучното знание да
бъде „присвоено“ от ученика, а да стане негово „собствено“ достояние, генерирайки
качествени новообразувания в личността му.
За обучението по „Околен свят“ и „Човекът и
природата“ в началното училище, това предполага осъществен преход от единичното към
общото, от конкретното към абстрактното, от
емпиричното към теоретичното знание. Такъв
тип преход е отправен по същество към формиране на понятийно мислене. Именно мисленето с понятия е базиса на компетентностите на учениците – понятията са елементи на
знанията и влизат в състава на уменията (в
тяхното информационно и практико-преобразуващо звено), а също и на отношенията, като
комплекс от ценностни ориентации и образувания от най-висок ранг. (Angelova,2013).

87

гиите води до необходимото удовлетворение,
което е свързано с осигуряване на комфорт и
мотивация за учене, докато при студенти,
които нямат опит в такъв тип обучение, не се
отчита нито един от тези фактори (Ward et al.,
2010; Rodriguez et al., 2008)
Пренамирането на изложеното като същност и проява в рамките на дисциплините
„Природознание“ и „Човекът и природата“, се
базира на избора и приложението на специфични технологични инструменти при разработването на курсовете – хипертекст, анимации и симулации. Изборът на тези инструменти е осъществен, предвид спецификата на
природонаучната и педагогическа подготовка
на студентите (вж. по-горе). Измеренията на
инструментите се търсят във визуализацията
на обекти, процеси, явления, зависимости,
отношения. Така образът излиза от границите
на специфичното си предназначение и се преобразува в качествено „ново цяло“ за студента. Това „ново цяло“ намира израз в различни аспекти, в това число и в аспекта формиране на компетентности на учениците в
началното училище, в частта преход към понятийно мислене.
Работата с хипертекст предполага взаимосвързаност на варианти от информация,
която да позволи на обучемия да определи
своята стратегия. Тези варианти са свързани
чрез електронни хипервръзки, но предполагат
строго определен масив от знания в студентите. Хипертекст – средата се различава от
мултимедийната среда по отношение на това,
че учещият може сам да реши коя от хипервръзките да активира по време на обучението
си. Така той може да контролира сам последователността от информация, която усвоява
(Moos, & Marroquin, 2010).

За технологичния ракурс в природонаучната подготовка на бъдещите начални
учители
Фокусът на природонаучната подготовка
на студентите в настоящата статия е поставен
върху интегрирането на технологиите, с цел
използване на техните възможности. Обучението на студентите следва да бъде адекватно
на промените в новия Закон за училищното и
предучилищното образование и влизащите в
сила нови Учебни програми – промените се
отнасят до форимране на компетентости в
учениците от началното училище, в това число и влизащите в състава им понятия. Несправянето с тези предизвикателства би довело
до задълбочаване недостига на знания в различните образователни степени и последващо
задълбочаване на икономическите и социални
неравенства в обществото ни.
Технологичният ракурс в природонаучната
подготовка е представен в смисъла на взаимоотношенията „преподавател – студенти“, а
също и между самите като интегрална част
от комуникацията в рамките на лекционния
курс и семинарните занятия, както и при изпълнение на поставените курсови задачи в
рамките на семестъра. Тази комуникация е
синхронна и асинхронна по време и място.
Изследователи по проблема определят като
значими предимствата на асинхронната комуникация, от гледна точка на спецификата
на онлайн обучението – то е от решаващо
значение за дългосрочните стратегии за обучение в университетите. От друга страна обаче, ако при взаимодействието „лице в лице“
изцяло се разбират нуждите на потребителите, то при онлайн системите на обучение тези функции не могат да бъдат ясни.
Едновременно с това, при студенти с опит в
онлайн обучението, използването на техноло-

Фиг. 2. Дизайн на слайд за преход към хипертекст

Фиг. 3 Дизайн на слайд с хипертекст
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Именно това предимство се използва в
рамките на семинарните занятия по дисциплините „Природознание“ и „Човекът и природата“ – хипертекстът е насочен към дизайна на природонаучното знание, с цел неговото педагогическо преобразуване. Пример за
илюстрация – фиг. 2 и фиг. 3. Всяко едно от
подусловията, представени на фиг.3 е с хиперлинк. При кликване върху грешния отговор се отваря оцветен в червено слайд, който
насочва студента да премине към лекционния
курс – тема „Екологично възпитание“. При
кликване върху верния отговор се отваря
слайд с поощрително съобщение и стрелка за
преминаване към следваща информация.
Анимираните изображения (анимациите) и
симулациите в природонаучната подготовка

се прилагат за визуализиране на обекти, процеси, явления. Използването на анимации
позволява да се анализират промените с обекта (процеса, явлението). Основното предимство на тези технологични инструменти е
динамиката, т.е. проследяването на обекта
(процеса, явлението) в развитие. Това развитие само по себе си е свързано с качествени
промени, които могат да бъдат поетапно визуализирани. Предвид концептуализацията на
природонаучното знание (вж. по-торе), от
особено значение за подготовката на студентите, е развитието на прогностичното мислене за бъдещото състояние на визуализираните обекти (процеси, явления) - фиг. 4:

Фиг. 4. Дизайн на анимация за автотрофно хранене на растенията
 корекционна дейност – отдиференциране на съществените признаци на избраното
понятие и последващото им включване в неговия обем и съдържание;
 визуализация на понятието, чрез използване на технологични инструменти
Анализът и оценяването на възложените
задачи бяха предмет на асинхронна комуникация, чрез използване на електронната поща
– индивидуална и обща (групова). Всяка от
специалностите – „Начална училищна педагогика с чужд език“ и „Предучилищна и начална училищна педагогика“ разполага с групова електронна поща, което значително оптимизира комуникацията както между преподавателя и студентите, така и между самите
студенти. Индивидуалната поща бе използвана за консултативна работа, по отношение
решаването на отделни въпроси, поставяни от
студентите.

След приключване на лекционния курс и
осъществената синхронна комуникация „преподавател – студенти“, в рамките на семинарните занятия на студентите бе възложена задача, насочена към интегриране на технологиите в природонаучната и методическа подготовка на студентите. Тази задача бе насочена към учебното знание по предметите
„Околен свят“ – 2 клас и „Човекът и природата“ – 3, 4 клас. Задачата включваше следните подзадачи:
 избор на учебно знание;
 анализ на знанието в Учебната програма за съответния клас – като понятие в неговия обем и съдържание, а също и по отношение на взаимоотношенията му с останалите
понятия във вертикален и хоризонтален план;
 анализ на понятието в наличните
учебници по предметите в началното училище;
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Качеството на учебната среда в природонаучното образование изисква отвореност и
приобщаване към нови измерения на субектни взаимодействия, обмен на добри практики, свързани с усвояване на знания и
включването им в нови междуфункционални
взаимоотношения. Ключова роля тук имат
технологиите – интегрирането им в предметната и педагогическа подготовка на бъдещите
начални учители е от решаващо значение за
адаптацията на образоваността им към изискванията на глобалния трудов пазар. По-нататъшни усилия в тази посока биха могли да
бъдат насочени към по-голяма гъвкавост на
учебните програми по различните дисциплини, с цел оптимизиране технологичната
включеност на студентите в обучението. Това
ще мултиплицира ефекта от техните знания и
ще повлияе върху бъдещите им изяви в съответните професионални области.
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перти, но при тестовото изпитване участието
на експертите не е пряко, а те предварително
формулират верните отговори и дистракторите (подвеждащите отговори). Създаденият
по този начин инструмент се нарича обективен тест [2] и предполага сериозна и задълбочена предварителна подготовка и статистически анализи.
Тестовото изпитване има не само дългогодишна традиция в световен план, но и солидна теоретична основа, обобщена от класическата теория на тестовете (Classic Theory of
Tests, CTT) и съвременната теория за отговор
на тестов въпрос (Item Response Theory, IRT).
В нашата страна през последните години се
наблюдава повишен интерес и използване на
тестове в университетското образование, за
съжаление не винаги с пълно разбиране за
процедурите по разработването и съставянето
на качествен стандартизиран инструмент,
въпреки множеството публикации, свързани с
оценяване на тестови задачи, надеждност и
валидност на тест. Ето защо считаме, че разглеждането на тези проблеми в контекста на
конкретна университетска дисциплина ще
предизвика интерес и ще допринесе за повишаване на качеството на тестовото оценяване.
Подготовката на проверка на успеваемост
чрез тест минава през три основни етапа:
1. Написване на тестови единици;
2. Апобиране на предварителен тест;
3. Валидиране и съставяне на окончателен
вариант на теста.

Въведение
Оценяването на постиженията на студентите е неизменна част от образователния процес. Има различни функции – корекция, мотивация, адаптация, финално оценяване. Постиженията на студентите се класифицират
като
- способности за възпроизвеждане, разбиране, прилагане, анализ и оценка на знания;
- възможности за извършване на последователности от действия /практически умения/;
- прилагане на изградена ценностна система в професионална среда;
- изграждане на компетенции, които интегрират когнитивни, психо-моторни и афективни умения и качества;
- цялостно представяне в реална професионална ситуация.
Изискванията за обективно, надеждно и
валидно оценяване са приложими, независимо от оценяваните качества. Оценъчните
форми, методи и инструменти трябва да гарантират, че всеки студент получава оценка,
която максимално реално отразява неговите
постижения.
Основното предимство на дидактическия
тест, като форма на оценяване е неговата
обективност, която гарантира справедливо
оценяване. Така косвено се повишава мотивацията за учене, чието намаляване е един от
основните проблеми на теоретиците педагози
днес [1]. Оценяването винаги се прави от екс-
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тен контрол за опити за преписване. За да
бъде тестът съдържателно валиден, всеки
стандарт от учебното съдържание трябва да
се измерва с повече от две задачи. Вътрешната съгласуваност на оценителния инструмент също зависи от броя айтеми. Затова е
препоръчително тестът да има повече въпроси от предвидения брой, така че след отпадане на някои от айтемите при валидирането,
тестът да има достатъчно въпроси, които да
гарантират съдържателна валидност и надеждност.
От получените резултати от изпълнението
на теста изчисляваме следните характеристики на тестовите въпроси:
1. Трудност /Р/. Посочва доколко студентите се затрудняват да дадат правилен отговор и се определя от процента студенти, които са я решили вярно, изразен с десетична
дроб – 0≤Р≤1. Добре е да избягваме както
много лесните, така и много трудните задачи.
В теста не бива да има задачи, решени вярно
от всички (Р=1) и задачи, които никой не е
решил (Р=0). Този индикатор има смисъл
при критериалните дидактически тестове.
При нормативно ориентираните инструменти,
където оценките се разпределят между силните и слабите участници, Р не е информативен.
2. Сила на дискриминация. Носи информация за способността на тестовата задача да
разграничи силния от слабия студент, т.е.
посочва доколко правилните отговорите са
дадени във основа знания и способности, а не
в резултат на налучкване или други случайни
фактори. Може да бъде определена чрез два
параметъра [2], [6] – дискриминационен индекс (DI) и дискриминационен коефициент
(DC).
DI се определя като разликата между броя
студенти от силната група, решили задачата и
броя студенти от слабата група, които са я
решили вярно. Силната и слабата група се
определят като броя студенти с бал над 73тия
персентил и съответно тези с бал под 27мия
персентил. Някои методики допускат 25ти и
30ти персентил [6], [2].
DC е стойността на точково-бисериалната
корелация на отговорите на дадената задача и
общия бал от всички задачи.
Стойностите на DI и DC са в интервала от
-1 до 1, като отрицателните стойности са индикатор за липса на дискриминативна сила.
Такива задачи трябва да бъдат или премахвани от теста или изцяло редактирани. Въп-

Написване на тестови единици
Има различни видове тестови единици и
избора на формат зависи от оценяваната компетенция и нивото на прилагането й. Задължително трябва да се знаят и спазват правилата за съставяне на тестови въпроси, посочени от теоретичните и емпиричните проучвания [3], [2], [4]. Характеристиките на тестовите единици, които се определят на този
етап са:
1. Принадлежност към стандарт от учебното съдържание. Всеки въпрос е свързан с
определяне на степента на достижение на
конкретна урочна цел от обучителна единица
/урок, лекция, упражнение и др./ в рамките на
раздел от учебната програма.
2. Принадлежност към когнитивно ниво.
Отразява необходимите за решаването на
задачата когнитивни умения по таксономията
на Блум1 .
3. Тежест. Описва доколко задачата е важна за оценяването на компетенциите и представлява субективна експертна оценка на относителната тежест на конкретната задача в
суровия бал. Тежестта на задачата може да
зависи както от принадлежността към стандарт от учебното съдържание, така и от принадлежността към когнитивно ниво. В спецификацията на окончателния вариант на
теста се описва като последна колона или
последен ред на таблицата и може да бъде
определена като се изчисли медианата на
оценките на тежестта от група експерти [5].
Тя не е задължителна характеристика. Възможно е да се конструира добър тест, с висок
коефициент на надеждност, при който всички
айтеми имат еднаква тежест при формиране
на окончателния бал. Не бива да се греши с
трудността на задачата. Докато тежестта е
коефициент, определен по субективна преценка преди попълването на теста от студентите, то трудността е обективна характеристика, която се изчислява след пилотното изпълнение на предварителния тест.
Апробиране на предварителен тест
Предварителният тест се изпълнява от
произволно избрана група студенти при стик1

Bloom, B. S., & Krathwohl, D. R. (1956). Taxonomy of
educational objectives: The classification of educational
goals, by a committee of college and university examiners.
(Handbook I: Cognitive Domain). New York: Longmans.
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рос на експертно решение е каква прагова
стойност на DC или DI ще бъде приета за
валидиране на конкретния тест.
3. Посочени дистрактори като верни отговори. Процентното разпределение на отговорите по възможните опции може да ни информира доколко дистракторите са ефективни. Те трябва да имат приблизително еднакви проценти по този показател. Не трябва
да има дистрактор, който е силно привлекателен, както и такъв, който никой не е избрал. В
подобни случаи се налага редактиране на
тестовата задача.
4. Коефициент на надеждност на теста.
Това е показател за теста като съвкупност от
айтеми, а не на отделен въпрос. Може да се
определи по различни методики, например
разделяне на теста на две половини и определяне на корелационен коефициент по формулата на Пиърсън или по формулата на Спиърмън Браун за подобряване на надеждността
на тест с увеличаване на дължината му. Широко разпространен метод /и автоматизиран в
специализирания софтуер за статистическа
обработка/ е определянето на коефициента
Алфа на Кронбах за вътрешна съгласуваност
на айтемите. Прави се анализ как всеки от
въпросите повлиява коефициента Алфа, като
целта е в теста да няма айтеми, които ако
бъдат премахнати, коефициентът ще се повиши.

Необходимо е да се анализира валидността
на получения тест. Съдържателната валидност е отразена в тест-спецификацията – всеки стандарт да се измерва с поне две задачи.
Ако имаме критериална мярка, може да търсим корелация с тестовите балове за определяне на критериална валидност. Факторен
анализ на айтемите може да даде информация
за конструктивната валидност на инструмента. Задължително е да определим външна
валидност чрез експертно мнение за това дали е подходящ за измерване на точно тези
знания и умения, които искаме да оценим.
Следващата стъпка е да се избере методика за определяне на прагова балова стойност за успеваемост и да се формира оценъчната скала.
Преди администрирането на готовия инструмент много внимателно трябва да се напишат инструкциите и указанията за изпълнението му.

Валидиране и съставяне на окончателен
вариант на теста

Пилотният тест е проведен през 2015 г. с
33 студенти. Направен е анализ на тестовите
въпроси със специализиран софтуер с отворен код за психометрични изследвания
jMetrikтм 3.1 (www.jmetrik.com). Анализират
се трудност, дискриминационен коефициент,
коефициент на надеждност Алфа на Кронбах.

Цел
Целта на настоящата разработка е покаже
съставяне, апробиране и валидиране на тест
по Компютърна техника за студенти от специалност „Дентална медицина“, Медицински
университет Пловдив.
Методи

На базата на изчислените характеристики
на тестовите въпроси от апробирането на
първичния тест се подбират въпросите, които
формират окончателния вариант. Отново се
изчислява коефициента на надеждност Алфа
на Кронбах, колкото стойността му е поблизка до 1, толкова по-добър е нашия тест.
Не бива да ни притеснява фактът, че изчисления коефициент α на окончателния тест е помалък от този на пилотния вариант – стойността на α е зависима от броя на въпросите в
теста. Броят на айтемите в окончателния вариат не бива да е под 20, за да постигнем достатъчно висок коефициент на съгласуваност.
При α<0,6 възникват съмнения относно надеждността на оценъчния инструмент.
Разгледаните характеристики се определят
с помощта на специализиран софтуер, поподробно разгледан от Шотлеков [6].

Резултати
Предварителният тест е сформиран от 37
затворени въпроса. Въпросите са авторски,
написани за целите на оценяването по дисциплината Компютърна техника, изучавана
от студенти дентални медици в първи курс
[7]. Включени са два типа въпроси:
1. Алтернативни, от вида вярно/невярно;
2. С множествен избор, от два вида – с
един верен или с няколко верни отговора.
Обхващат всеки раздел от учебната програма с по няколко въпроса. За да отговорят
правилно, студентите трябва да демонстрират
не само възпроизвеждане на запаметена ин-
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формация, а и умения за разбиране и прилагане на наученото на практика. Подборът на
тестовите единици е обсъден в катедра „Медицинска информатика, биостатистика и
електронно обучение“, в която се преподава
дисциплината „Компютърна техника“, за да
се гарантира съдържателна и външна валидност.
Тестът беше направен от 33 студенти.
След проверката се пристъпи към кодирането на въпросите и отговорите за статистическа обработка с програмата за психометрични изследвания jMetrik. При въвеждането
на данните за обработка има изискване един
въпрос да има точно един верен отговор. За
да бъде удовлетворено това изискване, при
въпросите с няколко верни отговора кодираме възможните комбинации. Всяка комбинация е опция за отговор и носи конкретен
брой точки според приетата от авторите на
теста система за оценяване на такъв вид въп-

роси – вярно отбелязано твърдение носи 1
точка, а невярно отбелязаното – -1 точка, като
общия брой точки за въпроса не може да е
отрицателно число. Например, при възможни
отговори А, Б, С, Д и верни А и Б, опция АБ
се оценя с 2т, опция А – с 1т., опция АС – 0 т.
и т.н.
По аналогичен начин могат да се кодират
и отворените въпроси – опциите са с една
повече от отворените позиции във въпроса,
точките съответстват на броя верни отговори.
Например, при въпрос с две места за попълване, опциите са 0, 1 и 2, съответно точките,
които се асоциират с тях са 0, 1 и 2. Такъв тип
въпроси не са включени в анализирания
предварителен тест.
Част от резултатите /началото на генерирания от софтуера текстов файл/ от направения анализ на айтемите е даден на Фигура 1.

Фиг. 1. Анализ на тестови въпроси с jMetrik
Поставяме следните условия за валидирането на теста:
1. Трудност Р /Difficulty/: 0<P<1.
2. DC /Discrimination/: DC>0.2 [6].
От направения анализ се вижда, че първа
задача i1 има приемлива трудност Рi1 =0,7576,
но коефициентът ѝ на дискриминация, въпреки че е положителен, е неприемливо нисък
– DCi1 =0.0129. Това е индикатор, че повечето
студенти са избирали отговора на лотариен
принцип, а не според подготовката си. Възможно е въпросът да е недостатъчно ясно
зададен и студентите да не разбират напълно
условието. Айтемът отпада от този тест, но е
добре да бъде преразгледан и редактиран.
Трета задача i3 не отговаря на първото условие – P i3 =1. Задачата е решена вярно от

всички. Такива тестови въпроси нямат диагностична сила и не трябва да бъдат използвани. Айтем i3 отпада от теста. Тази задача
измерва възпроизвеждане на базови знания,
които всички са овладели. При следваща редакция може да се помисли задачата да се
преформулира така, че да измерва не декларативни знания, а разбиране или пренос на
наученото.
Айтеми i2 и i4 имат характеристики, които
позволяват да бъдат използвани като тестови
въпроси. Те се запазват в окончателния вариант на тест.
Аналогично изследваме всички 37 айтеми.
Поради неизпълнение на поставените изисквания отпадат 16 айтема. Окончателният вариант ще се състои от 21 тестови въпроса.
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Направеният анализ на надеждността на
теста при 37 айтема показва коефициент Алфа на Кронбах α=0.7867, което е показател за
много добра вътрешна съгласуваност на тестовите въпроси.

Провеждаме отново анализ на надеждността при новоконстуирания тест с 21 айтема. Резултатите са дадени на Фигура 2.

Фиг. 2. Анализ на надеждността на окончателния вариант на тест
От резултатите от анализа е видно, че подбирането на въпроси с добра диагностична
стойност повишава надеждността на инструмента за оценяване на представянето на студентите. Показателят за вътрешна съгласуваност Алфа на Кронбах при 21 въпроса е
α=0,8263, което е показва висока надеждност
на теста.
Анализът на надеждността при условие, че
има премахнат айтем, показва, че няма въпроси, които компрометират надеждността на
теста.

Коефициентът на асиметрия /skewness/ e
отрицателен, следователно тестът е лесен за
студентите [2].
Направените анализи гарантират, че тестът
съдържа изпитни въпроси с висока диагностична стойност. Преди да бъде администриран, трябва да изчисли минималния балов
праг за успеваемост и да се определи оценъчната скала.
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Обективното, валидно и надеждно оценяване гарантира поставянето на реално числово измерение на нивото на достижение на
изгражданите компетенции и повишава доверието в преподавателя и образователната институция. За това трябва да бъдат провеждани
предварителни анализи на оценъчните инструменти, които се използват. Разбирането и
прилагането на процедури за апробиране и
валидиране на тестовете допринася за повишаване на качеството на преподавателската
работа. Съвременният софтуер за статистически анализи изключително улеснява тази
задача.
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МАТЕМАТИЧЕСКИ ЗАДАЧИ ЗА ИЗБОРИ И ПРИНЦИП НА ДИРИХЛЕ
Жечка Димитрова, Иван Георгиев
MATHEMATICAL TASKS RELATED TO ELECTION
AND THE PIGEONHOLE PRINCIPLE
Jechka Dimitrova, Ivan Georgiev
ABSTRACT: The aim of this paper is to formulate and solve a mathematical problem, which originates from
an election scenario, in which certain number of candidates must be elected by majority after only one act of
voting. More specifically, we give a formula representing the minimum number of votes, that each voter must
make, so that the election is successful.
Key words: election mathematics, pigeonhole principle, majority voting

За да бъде прието решение в колегиален
орган най-често се изисква обикновено мнозинство – за решението да са гласували повече от половината от гласоподавателите (ще ги
наричаме още присъстващи или гласуващи),
при наличието на необходимия кворум. По
този начин се провеждат и избори за колективни органи на управление на различни организации. В органа влизат кандидатите, получили най-голям брой гласове при осъществяване на принципа на обикновеното мнозинство. Всеки от гласуващите има право да гласува за всекиго от кандидатите в листата, за
част от кандидатите или за нито един от тях.
При този вид избори често се стига до ситуация, в която органът не е избран в пълен състав, тъй като броят на кандидатите, получили
гласовете на повече от половината присъстващи, е по-малък от броя на членовете, от
които е предвидено да се състои органът. Във
връзка с това може да бъде поставен следният
основен въпрос: Какъв е най-малкият брой
кандидати, за които трябва да гласува всеки
от присъстващите, така че органът да бъде избран в пълен състав след еднократно гласуване?
Ще подчертаем, че в тази формулировка
на въпроса се има предвид всички гласоподаватели да гласуват за един и същи брой кандидати. Предположението, което свързваме с
този въпрос, е, че няма договорки между гласуващите за това те да предпочетат определени кандидати.
В настоящата работа са разгледани някои
конкретни задачи от областта на избирател-

ната математика, свързани с поставения основен въпрос. Чрез прилагане на принципа на
Дирихле е получен отговор на този въпрос в
общия случай, когато броят на гласуващите,
броят на кандидатите и броят на избираните
членове на ръководния орган са параметри.
Следващата задача представя поставения
по-горе въпрос в една конкретна ситуация.
Задача 1. Общото събрание на една организация се състои от 135 души. Те гласуват за
избор на изпълнителен съвет, в който трябва
да бъдат избрани 24 от 80 кандидати. Изборът
се провежда чрез обикновено мнозинство. Какъв е най-малкият брой кандидати, за които
трябва да гласува всеки от членовете на събранието, така че съветът да бъде избран след
еднократно гласуване (т.е. поне 24 кандидати
да получат гласовете на повече от половината
гласуващи)?
За да представим идеята за решението на
тази задача, ще проведем разсъжденията за
подобна, но по-лесна задача. Навсякъде понататък ще предполагаме, че изборът се провежда чрез еднократно гласуване с обикновено мнозинство, освен ако изрично не е посочен друг начин на избор. Освен това, приемаме за равносилни твърденията „има избрани k
кандидати“ и „поне k от кандидатите са получили обикновено мнозинство“, което означава, че няма да разглеждаме ситуацията, при
която кандидатите, получили един и същ
брой гласове, достатъчен за да бъдат избрани,
са повече от местата, за които трябва да бъдат
класирани (в този случай по правило за попълване на незаетите места се провежда ба-
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лотаж само между тези кандидати).
Задача 2. Дванадесет души трябва да изберат трима кандидати от листа, в която са
включени осем кандидати. Какъв е най-малкият брой кандидати, за които трябва да гласува всеки от дванадесетте гласуващи, така че
трима от кандидатите да бъдат избрани?
Решение. За да бъде избран даден кандидат, той трябва да получи най-малко 7 гласа.
Ако всеки от осемте кандидати получи по 6
гласа, то никой от тях няма да бъде избран. В
този случай са подадени общо 48 гласа, което
означава, че всеки от дванайсетте присъстващи е гласувал за четирима кандидати. Това
е максималният брой подадени гласове, при
който е възможно да няма нито един избран
кандидат.
Ако броят на подадените гласове е 49, дори и при най-неблагоприятното разпределение на гласовете за осемте кандидати: 6, 6, 6,
6, 6, 6, 6, 7, – се вижда, че има избран кандидат. Следователно, за да има поне един избран кандидат, всеки от присъстващите трябва да гласува най-малко за петима кандидати.
В случай, че всеки от тях даде точно по 5
гласа, общият брой подадени гласове ще бъде
60 и в най-лошия случай те могат да бъдат
разпределени така: 6, 6, 6, 6, 6, 6, 12, 12. Това
означава, че е гарантиран изборът само на
двама кандидати. Ясно е, че е достатъчен още
само един глас, за да може да се твърди със
сигурност, че трима от кандидатите ще бъдат
избрани. Следователно най-малкият брой гласове, които всеки от присъстващите трябва да
даде, за да има трима избрани кандидати, е 6.
Нещо повече, ако всеки от присъстващите
гласува за шестима кандидати, общият брой
подадени гласове ще бъде 72 и тези гласове
са достатъчни за да се гарантира, че най-малко четирима кандидати ще получат обикновено мнозинство.
В хода на решението на горната задача
приложихме известния в математиката принцип на Дирихле. Този принцип е популярен и
под името „принцип на чекмеджетата“, което
се дължи на неговата най-проста формулировка: Ако разполагаме с n предмета, които
са поставени в s чекмеджета, като n  s, то
поне в едно от чекмеджетата ще има не помалко от два предмета.
Използвайки терминологията на теорията
на множествата, можем да представим същото твърдение по следния начин: Нека А и В
са крайни множества, състоящи се съответно
от n и s елемента, като n  s  0. Дефинираме

релация от А към В, при която на всеки елемент от А отговаря точно един елемент от В.
Тогава съществуват поне два елемента от А,
на които при дадената релация съответства
един и същ елемент на В. (Паскалев, Пенчев,
1983)
По-общо принципът на Дирихле може да
се формулира така: Нека А и В са крайни множества, състоящи се съответно от n и s елемента, като n  ps  0, където р е произволно
естествено число. Дефинираме релация от А
към В, при която на всеки елемент от А отговаря точно един елемент от В. Тогава съществуват поне p  1 елемента от А, на които
при дадената релация съответства един и същ
елемент на В.
Задачи 1 и 2, които поставихме, могат да
се разглеждат като частни случаи на следващата задача 3. Решавайки тази задача, ще изведем обща формула, която представлява отговор на поставения по-горе основен въпрос.
Задача 3. N човека трябва да изберат k
кандидати от листа, в която са включени m
кандидати ( N  m  k  1). Какъв е най-малкият брой кандидати, за които трябва да гласува всеки от гласоподавателите, така че k от
кандидатите да бъдат избрани?
Решение. Означаваме с S общия брой подадени гласове от всички гласуващи. За опростяване на разсъжденията ще разгледаме поотделно случаите, в които броят на гласуващите N е съответно четно или нечетно число.
1) Ако N  2P, за обикновено мнозинство
са необходими P  1 гласа, т.е. всеки от избраните кандидати трябва да има не по-малко
от P  1 гласа.
Съгласно принципа на Дирихле, за да има
избран кандидат (т.е. поне един кандидат, получил обикновено мнозинство), са необходими mP  1 гласа. Наистина, при най-неблагоприятното разпределение на гласовете m  1
от кандидатите ще получат по Р гласа, които
не са достатъчни за да бъдат те избрани и
един кандидат ще получи P  1 гласа, които
му гарантират избора. Така получаваме общия брой на гласовете
S  (m  1) P  P  1  mP  1.
За да може да се твърди, че със сигурност
ще има двама (поне двама) избрани кандидати, минималният общ брой гласове е
S  (m  2) P  2P  P  1  (m  1) P  1.
Той се получава като сбор от гласовете за
m  2 от кандидатите, получили по Р гласа,
максималния брой 2Р гласа, подадени за еди-
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ния от двамата избрани кандидати и P  1
гласа за втория избран кандидат.
По аналогичен начин можем да определим минималния общ брой подадени гласове,
при който може да се твърди, че със сигурност ще бъдат избирани k кандидати. Максималният брой гласове, които може да получи
всеки от неизбраните m  k кандидати, е Р.
Следователно за тях ще отидат най-много общо (m  k ) P гласа. За k  1 от избраните кандидати трябва да гласуват всички присъстващи, т.е. те трябва да получат общо (k  1).2P
гласа и за последния от избраните са достатъчни P  1 гласа. Така минималният брой
необходими гласове, за да бъде проведен изборът, е
S  (m  k ) P  (k  1).2P  P  1 
 (m  k  1) P  1.
Ако този брой бъде намален дори с 1, то
тогава не може да се твърди, че ще бъдат избрани k кандидати, тъй като съществува разпределение на гласовете, при което m  k  1
от кандидатите ще получат по Р гласа (т.е. не
са избрани, тъй като нямат обикновено мнозинство), а останалите k  1 кандидати ще
имат по 2Р гласа и само те ще бъдат избрани.
За да определим броя на кандидатите, за
които трябва да гласува всеки присъстващ,
трябва да разделим необходимия общ брой
гласове S на броя N на присъстващите и така
получаваме
S (m  k  1) P  1


N
2P
m  k 1 1


,
2
2P
което е дробно число. Следователно всеки от
от присъстващите трябва да гласува за A на

1
 r  1.
2P
Така стигаме до извода, че ако броят на
гласуващите N е четно число, то минималният брой гласове, които трябва да подаде всеки
от тях, за да бъдат избрани k от m-те кандидати, е най-малкото цяло число A , за което е
r  A

m  k 1
.
2
2) Ако N  2P  1, то и в този случай за
обикновено мнозинство са необходими P  1
гласа. Тогава минималният общ брой подадени гласове, при който може да се твърди, че
със сигурност ще има избрани k кандидати, е

изпълнено неравенството A  A 

S  (m  k ) P  (k  1).(2P  1)  P  1 
 (m  k  1) P  k.
Так всеки от присъстващите трябва да гласува за A на брой кандидати, където A е

най-малкото цяло число, за което е изпълнено
неравенството
S
(m  k  1) P  k
A 

.
2P  1
2P  1
S
Представяме числото
по следния
2P  1
начин:
S
(m  k  1)(2 P  1)  (m  k  1)


2P  1
2(2 P  1)
m  k 1 m  k 1



2
2(2 P  1)
m  k 1
 A
,
2(2 P  1)
m  k 1
където A 
.
2
Понеже 1  k  m  2P  1, непосредствено
може да се установи, че е изпълнено
m  k 1 1
0
 .
2(2 P  1) 2
Разглеждаме поотделно случаите, в които
m  k е съответно нечетно число или четно
число.
Ако m  k е нечетно число, то A  r (за
някое естествено число r) и следователно в
m  k 1
.
този случай A  A 
2
Ако m  k е четно число, ще получим
1
Ar
и тогава A е най-малкото цяло
2
число, за което е изпълнено неравенството

брой кандидати, където A е най-малкото цяло число, за което е изпълнено неравенството
m  k 1 1
A 

.
2
2P
m  k 1
Означаваме A 
и тъй като
2
m  k  1 е естествено число, то A  r или
1
A  r  за някое естествено число r (в пър2
вия случай m  k е нечетно число, а във втория случай е четно число). Понеже
1
1
N  2P  2, то
 . Това означава, че и в
2P 2
двата случая са изпълнени неравенствата
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m  k 1
, което означава, че в този
2
mk
случай A 
.
2
Така стигаме до следния резултат, който е
отговор на поставения по-горе основен въпрос.
Най-малкият брой кандидати, за които
трябва да гласува всеки от N-те гласоподаватели, така че да бъдат избрани k от всичките
m кандидати, е:
1. Най-малкото цяло число A , за което е

България с Източна Румелия“ (Петров ).
Областното събрание на Източна Румелия
се състои от 56 депутати – 30 българи и 26
чуждестранни. Събранието избира комитет от
10 членове, като от чуждестранните депутати
право на глас имат само турските, които са 17
души. Избраният комитет е имал големи законодателни, изпълнителни и съдебни пълномощия и от него до голяма степен е зависело
каква ще бъде ориентацията на областта –
про-българска или про-турска. Решенията на
комитета се вземали, ако за тях са гласували
не по-малко от 70% от членовете му, т.е. ако
най-малко 7 от 10-те члена подкрепят съответното решение. Ето защо за българите е било важно поне 7 от членовете на комитета да
бъдат от българските представители в Областното събрание.
За провеждане на изборите се съставя листа, като за членове на комитета биват избрани
десетимата кандидати, получили най-много
гласове при гласуването (в този случай не се
изисква обикновено мнозинство). Важна особеност на избора е тази, че всеки от депутатите в Областното събрание може да гласува за
не повече от шестима кандидати.
Като се вземе предвид, че отношението на
броя на българските представители в събранието към броя на турските представители е
30:17, което като число е по-малко от 7:3,
всеобщото мнение не само в България, но и в
Турция, и в Европа е, че българите нямат никакъв шанс да спечелят 7 места в комитета.
Тогава обаче младият български математик Салабашев пресметнал, че общият брой
гласове, с които разполагат българите, е 180
(30 депутати по 6 гласа). Ако тези гласове се
подадат за 10 кандидати, всеки от тях ще получи по 18 гласа. И тъй като турските депутати са 17, то никой от турските кандидати няма да получи повече от 17 гласа. Единственото, което трябвало да се направи, е всеки от
българите да гласува за посочени шестима от
десет предварително определени кандидати.
За да бъдат убедени българските депутати
(включително и патриархът на българската
литература – Иван Вазов, който бил председател на събранието на българските партии) в
правотата на тази изборна тактика, се провело
„пробно гласуване“, което показало, че българите могат да спечелят всичките 10 места в
комитета. Така Салабашев убедил всички
присъстващи, че българите ще управляват Източна Румелия, ако приложат предложената
тактика. Така партиите на българите (Народ-
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2
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mk
3. A 
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2
m  k е четно число.
Използвайки този резултат, лесно можем
да получим отговор на задача 1. Съгласно условието на задачата имаме N  135 (нечетно
число) и m  k  80  24  104 (четно число).
Налице е случай 3 от формулирания резултат,
откъдето следва, че всеки от присъстващите
80  24
трябва да гласува най-малко за
 52
2
кандидати, за да е сигурно, че ще бъдат избрани 24 кандидати.
При разглеждането на поставените задачи
предполагахме, че няма договорки между гласуващите за това те да гласуват по определен
начин или да предпочетат конкретни кандидати. В изборната практиката това предположение не винаги е изпълнено, дори може да
се каже, че обикновено то не се спазва. В резултат на това често се гласува с общи листи,
правят се коалиции и се постигат споразумения за начините на гласуване. Различни такива възможности, формулирани като математически задачи, се разглеждат от изборната
математика. Не са редки случаите, в които
прилагането на подходящи решения, предложени от изборната математика за конкретни
ситуации, е съдействало да се промени ходът
на историята. За това свидетелства и един
пример от историята на България. Този пример е свързан с известния български математик Иван Салабашев, за когото се твърди, че е
„главният „виновник“ за Съединението на
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ната Партия и Либералната Партия) преодолели своите разногласия под натиска на математиката и обединили своя вот, гласувайки не
по партийни принципи, а в името на България. На изборите през май 1881 г. българите
спечелили всичките 10 места в комитета. Коалицията между двете партии, разпределили си
поравно местата в комитета, показала, че България може би е узряла за Съединението. Историята е щяла да покаже. (Петров)
А с решението на казуса, което Салабашев
предлага, не само остава в българската история, но и става основоположник на изборната
математика в България.
В заключение следва да се отбележи, че
поради важното значение, което имат изборите на всички нива в съвременното общество, е
необходимо да бъдат активизирани изследванията в областта на изборната математика и
да се разшири нейното практическо приложение.
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ABSTRACT: The article refers to the need and importance of financial education, which should start from an
early age to ensure success. In this regard it is needed targeted organized activities to provoke the interest of children and affordable way to provide them with the information provided. In this context, it is offered an example situation for the fourth age group in kindergarten. Figures illustrating the various parts and tools have been applied.
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отговорната задача за създаване на подходяща
среда, условия и средства за задоволяване на
тези потребности. Неоценима роля имат видове
детски дейности – познавателна, игрова, трудова, комуникативна, а през свободното време организираните развлечения, игри, екскурзии и
други форми с такава насоченост. Необходимо
е използването както на индивидуални, така и
на групови форми на работа. Участието в разнообразни съвместни инициативи предава на
детската дейност особена социална значимост,
формира умения за прилагане на придобитите
знания и опит в нови ситуации, осъзнаване на
всичко ново.

Въведение
Създаването на конкурентноспособна нация
изисква добро финансово образование. Това е
стратегически приоритет, неразривно свързан с
въпросите относно защитата правата и законовите интереси на потребителите на финансови
услуги. Недостатъчната финансова култура на
населението е проблем, характерен не само за
развиващите се страни. Дори при силно развитите се наблюдава ниска финансова култура на
нацията. Потвърждава се от факта, че и държави като САЩ, Великобритания, Германия,
Австралия, Полша, Корея и др. перманентно
реализират дългосрочни програми за повишаване на финансовата грамотност. „Финансовото
обучение дава възможност на хората да преработват финансовата информация и да я превръщат в знание, но повечето от тях нямат финансова грамотност, от която се нуждаят, за да
поемат контрола над собственият си живот” [1].
Това именно налага образование, свързано с
финансовата сфера да бъде включено и се осъществява целесъобразно и систематизирано
още от най-ранна възраст. Детството е период,
предоставящ изключително богати възможности, които осигуряват многостранно развитие
на детето. Безспорно представлява базов ресурс, от който то черпи опит и знания оставащи
отпечатък до края на живота му.
В настоящата социално-икономическа ситуация пред предучилищното образование стои

Изложение
Финансовото възпитание започва от съвсем
ранна детска възраст, макар и несъзнателно.
Перманентно, малкото дете е наблюдател на
различни дейности, включващи обмяна на стоки и услуги с финансови единици (банкноти,
монети). Това запознава детето с диадите „покупка - пари”, „продажба-пари”, а по-късно и с
диадата „работа-пари”. Макар и не разпознавайки символите и стойността на парите,
детето осъзнава тяхната функция, чрез ежедневно наблюдение на случващото се в социалния свят.
Първоначално детето оценява само външния
вид на парите, насочвайки се естествено към
по-ярките елементи, респективно монетите. Те
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са му познати от книжките с приказки, където
се говори за жълтици и сребърници. При банкнотите, представата за стойност е по-скоро
според цветово предпочитание. Истинската
стойност на парите (цифрово), децата осъзнават
доста по-късно, макар че в четвърта група на
детската градина, те са успели вече да усвоят
по-високата или по-ниската стойност на различните банкноти.
Децата в детската градина получават своето
финансово възпитание и обучение чрез методите: беседа, ситуация, различни видове игри,
като сюжетно-ролевите присъстват най-често.
Съществуват също много подходящи играчки,
представящи основните компоненти характерни за всеки магазин (касов апарат, изкуствени пари, дебитни карти и др.). Чрез тях децата научават функциите, начина на употреба и
правилата за използването им в реални условия.
Успоредно с това получават знания за операциите, при които се използват финансовите
средства. Разбират, че могат да закупят не само
материални продукти, но и услуги като кино,
театър, музей, както и електричество, водоснабдяване, интернет и др. Получават също знания относно финансови документи, като касов
бон, билет и др. Наред с тях децата придобиват
знания относно етикецията и терминологията,
използвани при извършването на финансови
операции (що е банка, разписка, ресто, цена и
др.).
В съвременния свят, децата твърде рано усвоят понятията „богат“ и „беден“. Тези категории трябва да им бъдат представени много
внимателно, тъй като това има значение за тяхното морално и нравствено израстване като
личности. Нужно е да осъзнаят, че парите са
средство за осигуряване на нормален начин на
живот и че наличието на по-голяма финансова
независимост или липсата на финансови средства не са обвързани с човешките качества на
индивида или неговото място в обществото.
„Важно е да разберат, че парите са важни, но не
и толкова стойностни съпоставими със здраве,
приятелство, взаимопомощ, любов, отношения
между хората, вътрешна хармония, талант,
творчески потенциал” [2]. Това са реалните
човешки ценности, които нямат цена и не се
купуват с пари.
Практическото навлизане на детето във финансовия свят е изключително вълнуващ мо-

мент за него. В този процес е необходимо да се
използва максимално интересът на 5 – 7-годишните деца към икономическата действителност, като целта е оптимално развитие на техния потенциал. Според А. В. Запорожец „Икономическото образование на детето от предучилищна възраст трябва да е насочено към
удовлетворяване на неговите желания и интереси, максимално реализиране на неговите
възможности, развиване на любознателността и
умствената му активност при задължително
съхраняване на радостта от детството” [4].
Това навлизане в света на финансите, под
формата на дребни, контролирани покупки
обикновено се извършва в семейството, но би
могло да бъде разиграно и в условията на детската градина под формата на игра, която да
комбинира, материална и нематериална покупка, продажба и др., обхващайки диадите
„покупко-продажба – пари”, „работа – пари” и
др.
Представената в следващите редове ситуация има точно такава цел. С нея се комбинират:
събеседване с децата по финансови въпроси,
творческо развитие, работа в екип и др.
Примерна ситуация по финансово образование за деца от IV възрастова група:
1. Провеждане на беседа относно терминологията и етикецията във финансовите операции. На децата се задават различни въпроси,
като: Какво представляват парите? За какво
служат те? Задават се и въпроси, свързани с
различните понятия.
Беседата завършва с прочит на кратко стихче:
Към книжарницата бързо бягам
И паричките подавам
И банкноти и монети
Книжка искам със памфлети.
Вижте колко съм голям,
Всичко си купувам сам!
2. Преминава се към игра. Тя не е със състезателен характер, а има за цел да покаже на
децата реда, в който се извършват покупкопродажбите и други финансови операции.
Дидактически материали: жълти, сини и
червени кръгчета от самозалепваща хартия, по
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6 броя пластмасови кръгчета, служещи за монети (жълти, сини, зелени) (фиг.1) - за всяка
група, по 2 броя банкноти (фиг. 2) за всяка група, различни цветове пластелин (жълт, син,
червен, зелен, бял и др.) (фиг.3), формички за
пластелин – пеперуда, птичка; инструменти за
работа с пластелин – пластмасово ножче, дъска,
точилка, кръгли, цветни картончета, клечки за
зъби (затъпени), пликчета за покупките (фиг.4),
модели на билет за изложба (фиг.5).

своя цвят на другите два отбора, напр. Жълтия
отбор трябва да продаде пластелин с жълт цвят
на синия и червения отбор. Заплащането се
извършва с пластмасовите монети (по 3 броя за
цвят пластелин), като цената е отбелязана на
картонче, като в магазин.
В края на първия етап всеки отбор трябва да
разполага с цвета пластелин и монетите на другите цветове отбори.

2 етап – „Да изработим животинче“ децата трябва да изработят животинче от различни цветове пластелин, с помощта на формички и др. инструменти, като момиченцата
изработват пеперудки, а момченцата птички
(фиг.6).
 3 етап – „На изложба“ – след изработването на артикулите, децата организират изложба на своя отбор, като подреждат изделията
си. Всеки отбор заплаща по една банкнота

Внимателно се обясняват правилата:
Децата се разделят на три групи: жълт,
син и червен отбор. На дрешката на децата от
различните групи се залепя кръгче със съответния цвят.
Работните места на всички са обособени по отделно и също са маркирани по цвят.
Играта се състои от няколко етапа:

1 етап – „Да си купим пластелин“ всяка групичка получава пластелин с цвета на
отбора си, който трябва да изложи за продажба.
Получава торбички, в които да постави покупката. Отбора трябва да продаде пластелина със

за посещение на всяка изложба.
Играта приключва с разглеждането на
всички изложби, обсъждане и оценяване.

Фиг. 1

Фиг. 2

Фиг. 3
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Фиг. 4

Фиг. 5

Фиг. 6
Подобни ситуации запознават децата с трудовата дейност на хората и осигуряват консолидиране на социално-икономическите знания,
развиване на наблюдателност, любознателност
и активност. Положителният емоционален фон
максимално активизира мисловната им дейност, развива съобразителността и творческите
им способности. Обсъжданията след приключ-

ване на дейността затвърдяват получените знания.
Обучението, ориентираното към овладяване
на финансови понятия, изисква специфични
подходи и методи, базирани на дейности за
решаване на проблеми в екип и активна рефлексия върху тези дейности. Целта е развиване
на детската личност и готовността ѝ да работи
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и живее в условията на пазарна икономика. В
тази посока се развива и съвременната теория
на обучението по икономика, в която се акцентира върху концепцията за „преподаване, ориентирано към действие” [5]. Акцентът е върху
интеракцията, защото действието в предучилищния възрастов период протича под
формата на комуникация и е водещо.

готвят личности с Европейски измерения, но
затова е необходимо качество на обучението и
възпитанието, особено в началният етап, което
да има устойчиви проекции в бъдещето” [3].
Добро равнище на финансова грамотност е

необходимо на всеки човек не само за постигане на лични финансови цели, но и за
обезпечаване на жизнения цикъл. Независимо от конкретната цел, ефектът от персонална финансова грамотност е повишаване
на жизнения статус, финансова сигурност в
бъдеще, стабилност и просперитет на икономиката и обществото като цяло.

Заключение
Животът е изцяло в контекста на икономиката. Това налага необходимостта от адекватна
ориентация в системата на финансовите знания
с цел най-оптималното им приложение. Ефективната реализация на финансовото образование е възможна при условие, че децата се явяват пълноправни субекти на педагогическия
процес в детската градина. В хода на дейността
педагогът системно трябва да отчита възможностите, степента на готовност и индивидуалните особености на всяко дете. При постъпване
в първи клас, пред тях възниква необходимостта от формиране на нови личностни качества като дисциплинираност, съзнателност, организираност. По тази причина възпитаването в
пестеливост, отговорност, деловитост, инициативност, предприемчивост, заложени в детската
градина, се явяват необходимо и задължително
условие за успешна учебна дейност и активна
жизнена позиция сред връстниците в класа.
Проблемът за финансовата грамотност като
присъща характеристика на съвременната личност е наложен от потребностите на времето.
Основна задача на всяка възпитателна институция е да гарантира готовността и способността
на детето да живее в едно ново, хипермодерно
общество, където „… е наложително да се под-
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ABSTRACT: The article focuses on the educational importance of modern computer games. Specific aspects
of the effects are listed. Sample games are selected and referred to their role of influence on the child. There are
also some of their negative accents that need to be controlled by adults. In preschool, given the functions and
importance of children's development, the game should be incentive tool and approach for successful training
and education.
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Въведение
В днешния свят на модерности и трансформации, компютърните игри са хит. Причина са разнообразните съвременни технологии: компютри, смартфони, таблети и др.,
които осигуряват възможност за игра във
всеки един момент и място от най-ранна възраст. „Компютърните игри в настоящият момент се очертават като един от основните
избори, които прави детето в медийната среда“ [1]. Чрез тях то неусетно навлизат в един
нереален свят, в който много често ценностите се изместват на заден план. Не всички игри обаче са с негативни въздействия. В
много от тях образователният акцент е водещ.
В тези случаи децата получават знания от
различни области, развиват разнообразни
умения, формират качества и поведение. В
предучилищна възраст играта е най-лесната,
достъпна, непринудена и сигурна форма детето да опознае света и да се научи да мисли.
Дава възможност свободно да твори, да опознава живота и неговите реалности, да създава
свят в който преоткрива нови, непознати за
него факти.
В игрите – съвременни или не, детето
формира, развива и проявява своя характер.
Обучава се, развива своето въображение,
мислене, памет. Встъпвайки в различни роли
и изпълнявайки определени правила се учи на
дисциплинираност, отговорност, точност,
честност, развива се способността му да общува. Игрите имат положително влияние,
изграждайки у него умения за бърза адапта-
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ция и социализация към заобикалящия свят.
Съществува реална опасност обаче, много
бързо то да се въплъти в ролята на възрастен
и твърде рано да загуби детската си идентичност. Каква ще е насоката и съответно последствията върху детето във възрастта преди
постъпване в училище, решават възрастните –
родители и учители.
Изложение
1. Значение на компютърните игри
Интернет днес е реалност. Той е фактор,
продуциращ игрите на съвременните деца.
Факт е, че всички игри от реалния свят преминават във виртуалния. Притежаващи хипермодерна визия, те са изключително ефективен метод на обучение и възпитание, съдържащи в себе си както забавен, така и обучаващ характер. В максимална степен стимулират не само емоционалната, но и мисловната част на мозъка. Многократните повторения на действия и поведение, улесняват усъвършенстването на нови нервни пътища.
Превръщайки ученето в интерактивно, компютърните игри стават предпочитания от
детето стил на учене. Определено те са наймощния способ за информиране, грабване и
задържане на детското внимание. Предвид
това, компютърните игри с образователна
цел могат ефективно да се приложат:
 за мотивиране на учебно-познавателната дейност;
 в ситуациите при усвояване и затвърдяване на знания и умения;

 за съчетаване на индивидуалната работа с фронталната;
 за съчетаване на обучението с играта;
 за управление на самостоятелните
дейности на децата.
 за развитие на алгоритмични умения;
 за създаване на проблемна ситуация;
 за развитие на творческото мислене;

1. Цел на играта

8. Взаимодействие с
участниците в играта

9. Стимулиране на
играча

2. Условия на играта

 при осъществяване на индивидуално
обучение;
 за диагностика и др.
Всяка компютърна игра с образователна
цел може да се опише като се вземат под
внимание нейните основни дидактически и
технологични компоненти: (Фиг.1)

3. Правила на играта

7. Взаимодействие с
компютъра

6. Брой играчи

10. Развиваща функция

4.Сценарий на играта

5. Равнища на трудност

11. Изисквания към
използвания хардуер

14. Постигнати резултати

12. Дизайн на
интерфейса

13. Навигация

Фиг. 1.
Съобразно различни критерии съществуват разнообразни класификации на игрите.
Например по отношение на предназначението, компютърните образователни игри могат

да бъдат общо дидактични, както и свързани
с определен учебен предмет, игри развиващи
определени психически процеси, игри пред-
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назначени за свободното време с цел развиване на определени качества и т.н.

придвижи напред в играта. При всяко хвърляне на зара той попада в определена местност, където е посочен въпрос по история, на
който трябва да отговори. Ако отговорът е
правилен се придвижва до следващия град и
така до края на играта. При всеки верен отговор детето завладява град, село или район на
България, които започва да управлява. Играчът, който има най-много завладени населени
места е победител. Освен придобиване на
важни исторически знания, играта развива
умения за мислене, изграждане на стратегии,
формира способност за комуникация и приемане на загубата.
С такава цел съществуват много други
компютърни игри, диференцирани по образователни направления:
Математика:
 Игри „Змия” и „Ядливко”- с цел затвърдяване на знанията за пространствените
отношения: горе, долу, ляво, дясно.
 Игри „Художник” и „Палитра” – за
затвърдяване на еталоните за цвят и цветовата гама.
 Игра „Костенурки” – за затвърдяване
на знанията за геометричните фигури.
 Игри „Конвейер” и „АБВ” – за формиране на умения за класификация на предмети.
 Игра „Карти” – за намиране на еднакви елементи.
 Игра „Часовник” – за запознаване с
часовника.
 Игри „Везна” и „Жаби” – за подреждане на числови редици.
Природен свят:
 Игра „Пролет” – за затвърдяване на
знанията за сезоните.
 Игра „Животни” – за разпознаване на
характерните звуци на домашни, диви животни, и други.
Социален свят:
 Игра „Коледа” за запознаване с празника и свързаните с него традиции.
 Игра „Автомобили” – за обучение по
Безопасност на движението по пътищата.
Трудово-конструктивна дейност:
 Игра „Мерлин” – свързана със строително-конструктивните игри.
 Игри „Котенце” и „Карлсон” – развиващи финната моторика.
Физическо възпитание:
 Игра „Аниматор” – включваща общоразвиващи упражнения без уреди.
2. Игри с развлекателен характер

Видове образователни игри
Всекидневно, пред компютъра, получавайки разностранни знания, децата се обучават и възпитават. Пример за това са: играта
„Не се сърди човече”, която развива логическото мислене, елементарни математически
отношения и др. Играта „О, думи”, обогатяваща речниковия апарат на детето; различни
строително-конструктивни игри свързани с
изграждането на градове, кули, замъци, развиващи абстрактното мислене и много други.
„Разбери коя е любимата храна на всяко животно и къде живее то?“ е образователна
игра, интегрираща науките математика и
природен свят.
Игрите „Монополи” и „История на България” съдържат в себе си разнообразен и важен
набор от информация, която децата с лекота
усвояват, благодарение на игровия характер,
чрез който се поднася информацията. Те обогатяват речниковата си култура, научават се
да спазват правила, учат се на дисциплина,
общуват, забавляват се. В играта „Монополи“
са задължени да измислят стратегия за победа, да развият ценни качества и умения с
цел предприемачество, търговска дейност, да
подобрят математическите си знания, като
търгуват с пари и т.н. Играчите са от трима до
девет души. В началото се хвърля зар който
посочва кой да започне пръв и следва редуване по часовниковата стрелка. На играчите
се раздава определена сума пари (според възрастта), с които да търгуват. Чрез хвърляне на
зар всеки се предвижва напред по табло, на
което са изобразени улици, квартали, гари и
др. Децата закупуват райони, площади, улици
и т.н, на които после могат да строят къщи,
хотели и да търгуват. Играта приключва, когато фалират всички играчи без един, който е
спечелил и притежава всичко. Тази образователна игра е за по-големи деца. Тя е изключително стратегическа и формира математически и икономически умения и мислене.
В играта „История на България“ децата
получават и обогатяват знанията си по история, научавайки много любопитни факти.
Подобни игри учат на родолюбие и патриотизъм. Могат да участват от двама до осем души. Поставя се специално табло върху което
са нарисувани различни градове, села, райони
и др. Всеки участник хвърля зар, за да се
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Факт е, че компютърните игри в повечето
случаи са самостоятелни и носят духа и характера на новото време. Много често като
предмет на игрите, се набляга на фантазията,
вместо на реалния свят. Най-използвани сред
децата са интерактивните електронни игри.
Пример за такива игри могат да бъдат тези,
създавани за игрови конзоли и таблети. Често
те се практикуват в домашни условия, където
в стремежа си да осигури приятно преживяване на детето, родителите прибягват до
електроника. Реално, игрите имат както положителни, така и отрицателни аспекти.
Пример е нашумялата през последните години електронна игра, достъпна за мобилни

Фиг. 2.

телефони и таблети –Farm Heroes Saga (фиг. 2
и фиг. 3). Целта на играта е с определен брой
от ходове, да се достигне изискваното количество събрани плодове, зеленчуци или животни. Играта има образователен аспект от
гледна точка на природния свят - животински
и растителен набор във фермата. Учи децата
на обективност, стратегическо и логическо
мислене, бързина и последователност. Формира у тях умения за боравене с техника, което е изключително важно в настоящата дигитална ера. Въпреки положителните възпитателно – образователни аспекти, играта
има и отрицателен характер.

Фиг. 3.

Тя е една от игрите, към които децата се
пристрастяват. В следствие на нетърпението
си да достигнат по-високо ниво и евентуално
да подобрят рекорди, те нямат желание да
преустановят дейността. Това води до силна
възбуда, дори агресия при повечето деца.
Други негативни аспекти на играта, а и при
този вид игри като цяло е силното антисоциално послание, което изразяват. Децата не се
нуждаят от партньор в игрите и следователно
все по-рядко търсят такъв. В тази посока работи голямата компания Sony, производител
и разпространител на игровата конзола

Playstation и игрите за нея. Тя разработва
електронни игри, които позволяват на участниците да играят отборно и да общуват в реално време, посредством микрофон, подобно
на разговор по Скайп или мобилен телефон.
Друг пример за такава електронна игра
може да бъде Minecraft, изключително популярна сред подрастващите. Положителни
аспекти при нея са: възможността на детето
да развива въображението си, да мисли стратегически и да реагира бързо. Но играта има и
моменти на насилие, което придава неименуем отрицателен характер. (фиг.4 и фиг.5).

Фиг. 4.
От физиологична гледна точка, може да се
говори само за негативни аспекти, като: влошаване на зрението, в следствие дългото взи-

Фиг. 5.
ране в монитор, затлъстяване, поради застоялия начин на живот и др.
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Друг вид съвременни игри, които по същество са тясно свързани с универсалните
детски игри, са изключително харесваните и
популярни сред децата сюжетно-ролеви игри
на хипермодерния свят, където традиционните роли на лекар или учител например, са
заместени със съвременни комикс герои, които притежават свръх сили. Често срещано е
превъплъщаването на децата в герои като
Спайдърмен, Батман и др. подобни при момчетата. При момичетата - Елза, известна от
анимационния филм „Замръзналото кралство“ кралица, владееща силата на леда и снега
(фиг.6); Злодеида – от едноименния филм отново кралица с магически сили (фиг.7) и

други. Тези интересни и на пръв поглед невинни превъплъщения, носят в себе си не
само положителния аспект на въображението
и познанието за отделни елементи и дейности, социално общуване и интерактивност
със заобикалящия свят, но и негативния аспект на заблудата и размиването на реалното
с фантазията, способностите на човешкия вид
и обитаващите съвременния свят създания.
Често пъти в следствие на „натрапената реалност“, излъчвана чрез телевизия, кино, интернет и други източници, визуализирането на
описаното в детските истории приказно превъплъщение, води до загуба на реалност, дезориентация и агресия при децата.

Фиг. 6.

Фиг. 7.

Има и игри като: „Джитиа“, „Кънтър
страйк“, „Сан Андреас“ и др., в които отрицателното въздействие върху децата е преобладаващо. В тези съвременни игри има много
насилие, нарушаване на законите, криминални проявления, неморално поведение като: стреляне с различни оръжия, отвличане на
хора, кражба на коли и не малко други примери за неподръжание.
В днешния дигитален свят, компютърните
игри имат не малко влияние върху формирането на личността. В много от тях, децата не
могат да получат желаните реални отговори,
защото всичко е фантазно. Не могат да губят,
защото натискайки: „Започни отначало” продължават напред. Последствията от пристрастяването към тях са много сериозни и водят
до: затвореност; загуба на приятели, които не
са нужни, а единствен важен партньор е компютърът; загуба на уменията за общуване с
околните; изолираност; вглъбяване във въображаемия свят на дигиталната игра и много
други. Факт са и липсата на физическо натоварване; липсата на игрови умения; недостатъчен сън и др. Изявените любители на компютърни игри проявяват по-ниска социална
чувствителност и способност за адекватно
реагиране [4]. Не случайно В. Тростников

нарича този вид игри „детски наркотици”.
„Компютърните игри поощряват определени
умения, но те не са истинска игра” [3].
Заключение:
Не малко са негативни въздействия на
компютърните игри върху децата, но и многото положителните аспекти са реалност.
Днес, редица дидактични игри имат компютърен аналог и намират широко приложение
при реализиране на разнообразните познавателни дейности на децата и при усвояване на
учебното съдържание. Използването им влияе
положително върху цялостното изграждане
на детската личност, особено при развиване
на процесите - мислене, памет и внимание,
при формиране на умения за обобщение,
класификация и други. Знанията от различни
области, които предлагат на детето, остават
трайно в паметта му, предвид начина, по който са представени. Чрез незабавната обратна
връзка то може да бъде оценявано, да се обучава на всяка стъпка от игровия процес и да
подобрява начина си на действие [5,2].
Компютърните игри притежават много
достойнства, включително и възможността за
представяне на игровия замисъл едновре-
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менно зрително, звуково, анимирано, което ги
прави изключително желани от децата, тъй
като напълно отговарят на техните възрастови особености и възможности. Участието
на повече от един анализатор гарантира
привличане на детското внимание за по-дълго
време. Динамиката на игровото действие не
позволява на детето да се отегчава и да не
достига крайния резултат. Анимираните герои се възприемат от детето като герои от
приказки, които ги привличат и интригуват.
Правилното решение винаги е последвано от
поощрителна оценка, допуснатите грешки не
се наказват и критикуват, а само насочват
вниманието на детето към отстраняването им.
Като цяло в основата е развиване на пространствено мислене, зрителна памет, слухови
възприятия, концентрация на вниманието.
Всичко това изключително стимулира детските изяви. В предучилищна възраст играта
трябва да бъде стимул, средство и подход за
успешно обучение и възпитание. Още повече,
че за съвременните деца компютърните игри
не са новост, те са даденост.
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Уелс (уелски: Cymru) е една от четирите
историко-географски области на Обединеното Кралство. Страната е разделена на
22 единни власти (унитарни единици) (singletier principal areas), които предоставят административни услуги на местно ниво, като
образование, социални дейности, екология,
транспортни услуги. Тeриторията на Уелс
има важно историческо и културно наследство, защитено от Юнеско. Езиковото многообразие и изучаването на езици са значително
стимулирани в контекста на многоезичието в
Европа през последното десетилетие. В този
план са насърчавани малцинствените и регионалните езици. Европейската харта за регионалните
и
малцинствените езици
(European Charter of Regional and Minority
Languages) е европейски договор, приет през
1992 г. под егидата на Съвета на Европа за
защита и насърчаване на историческите регионални и малцинствени езици в Европа.
В настоящата статия се анализират разнообразните видове билингвизъм с оглед на
билингвалното образование в Уелс. Особен
интерес представлява двуезичното начално
образование в Уелс, което има за цел да насърчи развиването на балансирано двуезичие
чрез овладяването на мажоритарен (английски) и миноритарен (уелски) език, като по
този начин се утвърждава културната идентичност на населението.
В лингвистичната литература с термина
билингвизъм (от лат. bi „две‟, „двоен‟и lingua
„език‟, англ. bilingualism) или двуезичие се
обозначава владеенето на два езика от даден
индивид или езикова общност, съвместното

съществуване на две езикови системи в говорното общуване. Под билингвизъм (като
социолингвистично явление) най-често се
разбира съвместното съществуване, функциониране и взаимодействие между два езика в
рамките на един и същ езиков колектив, чиито членове използват тези езици в различни
социалнокомуникативни сфери в зависимост
от параметрите на речевия акт и в съотвествие с колективните норми и ценности. Билингвизмът е присъщ както на отделния индивид,
така и на колектива. Масовият билингвизъм
може да обхване населението на един регион
от страната (административно-социална област или икономически регион), а може и
цялата нация. Това се отнася и са уелското
население, при което се наблюдава масово
двуезичие. Англичаните, живеещи в Уелс, са
монолингви. Билингвизмът на даден колектив
задължително предполага индивидуален билингвизъм на неговите членове. Ако в дадена
страна се използват различни езици за комуникация, но не се среща индивидуален билингвизъм, това означава, че населението на съответната страна е разделено на няколко едноезични колектива със собствена социалнокомуникативна система. От това не следва
обратното твърдение: индивидуалният билингвизъм сам по себе си не предполага, че даден
езиков или речев колектив е двуезичен.
Индивидуалното двуезичие може да бъде
симетрично (еднакво владеене на двата езика) и асиметрично (единият език се владее
по-добре от другия).
В психолингвистиката се акцентира върху
овладяването на първи (роден) език (L1) и
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втори (чужд) език (L2). При симетричния
билингвизъм билингвите обикновено владеят
в една и съща степен и дълбочина и двата
езика и са в състояние да ги използват еднакво ефективно. Те поддържат двете езикови
системи разделени, така че с лекота превключват от едната на другата. Непрекъснатото
преминаване от единия език към другия е
ежедневие в Уелс, а според британския Закон
за уелския език (Welsh Language Act) от 1993
година този език става равноправен с английския на територията на Уелс.
Уелският (Cymraeg) е език от бритската
подгрупа на келтските езици и е един от езиците в Европа със запазени най-голям брой
архаични черти, наричан още “iaith y nefoedd”
или „небесен език‟. Благодарение на космическата мисия на НАСА езикът се чува не
само на друга планета, но в една напълно
нова слънчева система. През 1977 г. американските космически станции Вояджър 1 и
Вояджър 2 политат към космоса заедно със
Златната плоча, съдържаща поздрави на 55
езика. Един от тях е на уелски и гласи: „ Бъдете здрави сега и завинаги !” Според Томас
Бак, учен от Единбургския университет във
Великобритания, билингвизмът помага на
хората да превключват от един език на друг,
така че първо трябва да потиснат единия език,
а след това да задействат другия при общуване, което осигурява постоянна тренировка
за мозъка.
Съществуват два основни вида билингвизъм: естествен и изкуствен. Естественият
билингвизъм се поражда в съответната
езикoвa среда, която включва радио, телевизия, в спонтанна речева дейност, в семейно
битова обстановка. При него липсва преднамерено осъзнаване на спецификите на езиковата система в резултат на формално обучение. Причините за това могат да бъдат вътрешни (родители, които говорят на различни
езици) или външни- обществени (в съответната общност се говори на език, различен от
този, който се използва в семейството). При
изкуствения билингвизъм вторият език се
усвоява в учебна среда с помощта на волеви
усилия и специални методи под ръководството на учител. Езиковата ситуация в Уелс
позволява да се обособи пример за изкуствен
билингвизъм в естествена среда. Това е
формалното овладяване на уелски от дете,
чиито родители комуникират на английски в
семейна среда.
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Билингвалното образование представлява
преподаване на учебно съдържание на два
езика. Неговата първата детайлна класификация прави Маки (Mackey, 1970). Това описание е осъществено въз основа на 90 различни
модела на двуезично образование, като поставя акцент върху езиците, които се говорят в
семейството, езиците на учебната програма,
езиците на общността, в която, се намира
училището и върху международния и регионален статут на езиците. В специализираната
литература се разграничават два основни вида билингвално образование (Fishman, 1976;
Hornrberg, 1991). Първият тип билингвално
образование се определя като преходно и има
за цел детето да премине от езика, който се
говори в семейството (миноритарния език)
към доминантния (мажоритарен) език. Резултатът от подобен род образование е социална
и културна асимилация на миноритарния
език. Вторият тип е поддържащото билингвално образование, което има за цел насърчаването на развитието на миноритарния език,
като се поддържа усещането за културна
идентичност у детето и зашита на правата на
етнически малцинствените групи в обществото. Поддържащото билингвално образование
се дели на статично и динамично. Статичното поддържащо билингвално образование
цели поддържане на езиковите умения на
нивото, с което детето е тръгнало на училище, а динамичното поддържащо билингвално
цели развиване на езиковите умения на детето
и пълното овладяване и грамотност на два
езика. Това е модел на обогатяване на езика
при деца от малцинствени езикови групи.
Статичното поддържане на езика цели предотвратяването на загубата на езика, който се
говори в семейството, но не и развиване на
езиковите умения на този език, а динамичното цели овладяване на миноритарния език на
нивото на владеене на мажоритарния език (за
Обединеното Кралство това е английският
език) (Otheguy&Otto,1980:351).
Таблица 1. Типология на билингвалното
образование според Мартин-Джоунс (MartinJones, 2001)

Език на
преподаване

Модел на
прехо д

Модел на
поддържане

Употреба
на L1, за
да се

Употреба
на L1
едновре-

Модел
на обогатяване
на езика
Употреба на
L2, за да

улесни
прехо да
към L2

менно с
L2

Таргетна
група

Учащи от миноритарни
групи

Резултати

Изместване на
езика
(субтрактивен
билингвизъм)
Културна
асимилация на
ученици
от миноритарните
групи

Образователни и
обществени цели

Поддържане на
езика

Утвърждаване на
културната
идентичност

поради тази причина терминът имерсия (англ.
immersion: потапяне) често се използва за
вида на програмата на билингвално образование въз основа на този модел на обогатяване.
И двата модела на поддържане и обогатяване на езика Бейкър определя като "силни" ,
тъй като резултатът е адитивно двуезичие, т.е.
мажоритарният или миноритарният език се
добавят към езиковия репертоар на детето. И
в двата случая образователният дискурс, който лежи в основата на моделите, е модел на
културен плурализъм и обогатяване за разлика от асимилационния дискурс, лежащ в основата на модела на преход. В някои училища
в Уелс двата „силни” модела са приложени в
действие едновременно.

се развие адитивен
билингвизъм.
Учащи
от доминантни
групи
Развиване на
езика
(адитивен билингвизъм)
Културен плурализъм

Таблица 2. „Силни” форми на билингвално образование (Baker, 2001:194)

Тази типология представлява класическа
схема на тройно разделение между модел на
преход, модел на поддържане и модел на обогатяване. Термините отразяват резултатите от
двуезичното образование. Моделът на преход
предполага използването на L1 (първи език)
от едно дете, за да се улесни неговия преход
към L2 (втори език). С други думи, резултатът може да се разглежда като субтрактивно
двуезичие (отнемащ билингвизъм), тъй като
цели експлицитно или имплицитно постигане
на културна асимилация. Това е , което Бейкър определя като "слаб" двуезичен модел
(Baker, 2001:194), тъй като резултатът е атриция (износване) на L1 при детето, което
може да допринесе за изместване на езика на
цяла общност. Моделът на поддържане е
насочен към поддържане/запазването на L1,
който представлява по-малко използваният
език в обществото. След това детето овладява
L2, доминантния език, наред с неговия L1.
Този модел е насочен към миноритарния
език, а резултатът е адитивен билингвизъм и
билитералност ( англ. biliteracy: грамотност
на два езика). Акцентът е върху L1 в класната
стая. Моделът на обогатяване е предназначен за изучаващите миноритарния език представители на доминантна езикова група. В
случай на модел на поддържане адитивен
билингвизъм и билитералност са очакваните
лингвистични резултати. Езикът на класната
стая е най- често L2 (миноритарния език) и
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Тип
програма

Език
на
детето

Имерсия

Мажоритарен
език

Поддържане

Минор
итaрен
език

Двупосочна/
двуезична

Смесен
език/
Миноритарен и
мажоритарен
Мажоритарен

Преобладаващо
билингвална

Език
на
класната
стая
Билингвален
с първоначален
акцент
вър ху
L2
Билингвален
с акцент
вър ху
L1

Миноритарен и
мажоритарен

Два
мажоритарни
езика

Обществена и
образователна
цел
Плурализъм
и обогатяване

Очакван
резултат

Поддържане,
плурализъм
и обогатяване
Поддържане,
плурализъм
и обогатяване
Поддържане,
плурализъм
и обогатяване

Билингвизъм
и билитералност

Билингвизъм
и билитералност

Билингвизъм
и билитералност
Билингвизъм
и билитералност

Що се отнася до двуезичието в детска възраст, важно е да се направи разграничение
между симултанен билингвизъм и последователен билингвизъм. Това налага разграничаване между децата, които са в двуезична среда от ранна възраст, от тези, които научават
втори език по-късно. Симултанен билингвизъм се отнася за деца, научаващи едновременно два езика в ранна детска възраст. Например, ако единият родител говори английски, а другият уелски, детето научава и
двата езика. Пример за последователен билингвизъм, е когато детето научава езика,
който се говори в семейството (напр. английски), после тръгва на ясли или на училище
и научава втори език (уелски).
Според Бейкър съществуват четири основни измерения, които определят вариациите в симултанния билингвизъм при децата.
Тези четири измерения могат да бъдат изразени със следните въпроси:
1. Какъв език владеят родителите ?
В някои семейства и двамата родители са
билингви. В други случаи родителите са монолингви, а детето научава втория език от
роднини, съседи или в съответната езикова
общност. В други семейства единият родител
говори два езика, а другият един език. Важно
е да се отбележи дали тези езици са миноритарни или мажоритарни.
2. На какъв език комуникират с детето?
Често родителите съзнателно решават на
какъв език да комуникират с детето. Понякога
избират да общуват с него на миноритарния
език и го оставят да научи мажоритарния
извън дома.
3. На какъв език общува детето с други
членове на семейството?
4. Какъв е езикът на общуване в съответната общност ? (Baker, 2001)
Езикът, на който детето общува със съседи, приятели, в яслите или в детската градина, е от съществено значение за развитието
на билингвизма. Например деца, чиито родители са монолингви и говорят английски,
могат да научат уелски в яслите или в детската градина.
Стара уелска поговорка гласи: „Нация без
език е нация без сърце.” („Cenedl heb iaith,
cenedl heb galon”). През 19 век децата в Уелс
са били принуждавани да говорят само на
английски в училище. Този период се асоциира с един от най-мразените символи на културно потисничество – дървена дъска с надпис „Welsh Not‟. Тя била окачвана на врата на

всяко дете, което си позволявало да говори
уелски в училище, а в края на деня следвало
строго наказание. Историята на двуезичното
образование в Уелс започва през 1939 г. със
създаването на първото начално училище с
обучение на уелски. Двуезичното образование в Уелс е в резултат на различни регионални политики, а не на цялостно езиково
планиране. Това се дължи на традиционната
свобода на местните образователни власти
(Local Educational Authorities) да отговарят за
предоставянето на образователни услуги в
съответното графство, като изготвят схеми за
уелския език (Welsh Language Schemes).
Тези схеми имат за цел да уточнят мерките, които обществените органи предлагат
да бъдат взети, така че да се осигури действието на законовия принцип за равнопоставеност на уелския език. Първият юридически
документ от близкото минало, занимаващ се
със статута на уелския език, е Уелският закон
за съдебната власт от 1942 г. (The Crown
Proceedings Act), който позволява ограниченото използване на езика в съдилищата. Законът за уелския език от 1967 г. (Welsh Language Act 1967) гарантира правото на използване на уелски по-широко в съда, а също
така създава и условия за използването му в
държавната администрация. През 1993 г. влиза в сила на Закона за уелския език (Welsh
Language Act), въз основа на който се създава
Уелският езиков съвет (Welsh Language
Board), който има правомощия да насърчава и
улеснява използването на уелски език и да
наблюдава изпълнението на схемите за уелски език от обществените. Мярката за уелския език от 2011 г. (Welsh Language Measure)
включва декларация, че “уелският език има
статут на официален език в Уелс”. Учредява
се длъжността Комисар по уелски език (Welsh
Language Commissioner) и се премахва Уелския езиков съвет.
Друга много важна промяна е влизането в
сила на Закона за образователната реформа
от 1988 г. (Education Reform Act 1988). За
първи път в историята е трябвало да бъде
изготвен национален учебен план (National
Curriculum), която определя съдържанието на
учебните програми и кои предмети са задължителни (основни: английски, уелски,
математика, наука и второстепенни: история,
география, спорт и религия, IT, дизайн и технологии, музика, рисуване). В билингвалните
училища в Уелс уелският е основен предмет,
заедно с английския. Всички ученици изуча-
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ват уелски в продължение на 11 години като
първи език в уелските училища (ysgolion Cymraeg) или като втори език във всички останали държавни училища.
Началното образование в Уелс обхваща
три степени (Key Stages):
1.Предучилищно образование (възраст 3-5)
Предучилищното образование в Уелс не е
повсеместно осигурено от държавата; в поголямата си част то се урежда от доброволческия сектор. Съществува организация, която се нарича Движение на детските ясли
(Mudiad Meithrin), сформирана през 1971 г.
Нейната цел е предоставянето на детски ясли
и градини с уелска езикова среда. Организацията е създала над 550 занимални, които
обхващат 17 процента от децата на две годишна възраст в Уелс. Над две трети от децата идват от домове, където уелският не е
основен език. За тях посещението на занималните е единственият начин да се запознаят
с езика. Съществуват няколко нива на обучение в рамките на организацията:
- детски групи (cylchoedd meithrin) в уелска езикова среда
- група „Аз и Ти” – групи, съставени от
родител и прохождащо дете (cylchoedd Ti a
Fi). В тези групи родителите често научават
уелски заедно с децата.
- дневни ясли
- интегрирани детски центрове (ICC)
2. Първа ключова степен (KS1) на задължително начално образование (възраст 5-7).
3. Втора ключова степен (KS2) на задължително начално образование (възраст 7-11)
Според Закона за образователната реформа училищата в Уелс се разделят на об-

щински, доброволчески и финансирани от
различни фондации. Мнозинството от училищата са общински - училищата, основани и
изцяло финансирани от местните образователни власти МОО (Local Educational
Authorities). Училищата, основани от фондации, също се финансират от МОО, но са собственост на управителния орган на училището
или благотворителна фондация. Доброволческите училища са създавани от организации, обикновено църквата, които запазват
контрол над управлението на училището.
Понастоящем до голяма степен и те са финансирани от МОО.
Децата трябва да започнат задължителното
си образование на определена дата, след като
навършат 5-годишна възраст. Тези дати се
определят от министъра на образованието в
Англия и от Националното събрание на Уелс
и обикновено са 31 август, 31 декември и 31
март. Веднага, щом детето достигне възраст
за започване на задължителното образование,
то трябва да тръгне на училище от началото
на новия срок. Повечето деца всъщност тръгват на училище между четвъртата и петата си
година. Над 20 процента от учениците в началното училище се обучават по отделните
предмети чрез посредничеството на уелския
език – пропорция, която се увеличава постепенно в течение на годините. Осъществяване
на учебния процес през уелски език се осъществява на територията на целия Уелс.
Всички останали ученици изучават задължително уелски като втори език.

Таблица 3. Образователна система на Уелс
Степен на образование

Вид на образователната институция

Висше или полувисше образование

Образователни институции след училищна възраст
(профилирани ко лежи)

Горен етап на
основното образование

Година/клас

Обичайна
възраст
18+

Висши учебни
заведения
(университети
и други институции за висше
образование)
Изпитите за GSE „AS‟ и „A 2‟ ниво и Професионално свидетелство за образование
(VCE) (по лагани 17/18 години) дават достъп до по лувисше и висше образование и
до пазара на труда.
Обучителни институции след задължително образование/училища и ко лежи с до пълнителна шеста го дина на обучение
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Основен етап на
средното образование

Начално образование

Изпитите за Общо то свидетелство за средно образование (GCSE) (полагани на 16
години) и GCS по професионален предмет дават достъп до продължаване на образованието, до професионално обучение и до пазара на труда
Средни училища
Степен 4
Година 11
15-16
(Y11)
Y10

Начални училища

Подготвителен
предучилищен
клас в рамките на
началното училище
Предучилищно
образование и
подго товка

Различни форми на
предучилищно
образование и
подго товка

Степен 3

Y9
Y8
Y7

Степен 2

Y6
Y5
Y4
Y3

10-11
9-10
8-9
7-8

Степен 1

Y2
Y1

6-7
5-6
4-5

Основна степен

3-4

0-3

В образователната система Уелс се обособяват няколко вида начални училища. Основният критерий са езиците, на които се провежда обучението:
1. Начални училища с уелска езикова среда (Welsh-medium schools) - уелският е основен език на обучение. 70 % от предметите се
преподават на уелски. Английският се въвежда формално като предмет и се използва в
определени случаи, в отделни аспекти на някои предмети. Уелският е езикът на комуникация с учениците, както и езикът, на който
общува администрацията в училището. В
общуването с родители се използват и двата
езика. От учениците, завършили тези училища, се очаква да бъдат способни да продължат средното си образование на уелски и да
достигнат ниво на владеене на английски,
равно на нивото на учениците, обучавани на
английски.
2. Начални училища с паралелно преподаване на уелски и английски език (Dual stream
primary schools), в които се предлага едновременно обучение в уелска или английска
езикова среда, а родителите имат право да
избират езика, на който се провежда обучението. Ежедневната комуникация в училището
се осъществява и на двата езика. Езикът на
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общуване с учениците зависи от съдържанието на учебната програма и езика на преподаване на предметите, но в някои от тези училища се дава приоритет на уелския. Общуването с родители се осъществява и на двата
езика.
3. Преходни начални училища с уелска
езикова среда и значителна употреба на английски език (Transitional primary schools:
Welsh medium with significant use of English). И
двата езика се използват в преподаването, но
с приоритет на уелския (над 50% до 70% от
учебното съдържание е на уелски). Ежедневната комуникация на училището се осъществява на уелски, а общуването с родители е на
двата езика. От учениците (особено тези, при
които уелският се използва и в семейната
среда), се очаква да бъдат способни да продължат средното си образование в уелска
езикова среда и да достигнат ниво на владеене на английския, равно на учениците, обучавани в английска езикова среда.
4. Начални училища с преобладаваща английска езикова среда, но със значителна
употреба на уелски език (Predominantly
English Medium primary school but with significant use of Welsh). И двата езика се използват
в преподаването, но приоритет има английс-

кият. 20-50 % от учебното съдържание се
преподава на уелски. Езиците, с помощта на
които се осъществява ежедневната комуникация, се определят от лингвистичния контекст
на училището. От учениците, завършили тези
училища, се очаква да бъдат способни да
продължат средното си образование на английски език и да достигнат добро ниво на
владеене на уелски като втори език. Някои от
тези ученици са способни да изучават ограничен брой предмети на уелски език в средното училище.
5. Начални училища с преобладаваща английска езикова среда (Predominantly English
Medium primary school). Уелският език в тези
училища се изучава като втори език. Помалко от 20 % от преподаването се извършва
на уелски. Ежедневната комуникация в училището се осъществява на английски език, но
в общуването с учениците се използва и уелски, за да може учениците да подобряват езиковите си умения на езика.
Класификацията на видовете
начални
училища в Уелс позволява да се стигне до
изводът, че се прилагат моделите на билингвално образование, които Бейкър определя
като „силни”, тъй като очакваните резултати
от обучението в изброените училища са поддържане и развиване на езиковите умения и
грамотност на двата езика, което не води до
атриция на миноритарния език и културна
асимилация. Установено е, че децата – билингви притежават когнитивна гъвкавост, тъй
като са способни да изразяват дадена идея с
думи на два езика, с различна културна конотация. На уелски думата „ysgol‟ означава не
само училище, но също и „стълба‟. Следователно дете, което владее английски и уелски и
използва думите „school‟ и „ysgol‟, добавя

ново измерение към езиковия си репертоар –
идеята за училището като стълба. От това
следва, че училищата с уелска езикова среда
са най-добрият избор за родители, които желаят да развият у децата си когнитивни умения, по-голяма гъвкавост на ума и преимущество при формиране на понятия в резултат
от въздействието на две различни езикови
системи и култури.
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VULNERABLE SOCIAL GROUP AND THE ADULT STUDENT – AS A PART OF IT
Radka Stamatova
ABSTRACT: The social exclusion is a process in which particular individuals are pushed out of the society
and are prevented from participating totally in it for different reasons – poverty, lack of basic competences and
lifelong learning opportunities, discrimination. This makes them to be distant of work, income and educational
opportunities, of social and public network and activities. They have limited access to the authorities, the responsible decision-makers and thus often they feel powerless and uncapable of taking control over the decisions
about their daily life.
In this article are described the characteristics of the adult students who belong to vulnerable social groups
and have a particular characteristic. Seven principles of their education are concluded and examples of prac tical work with them are shown.
Key words: Vulnerable social group; effective teaching

засягат техния живот ден за ден” (Eurostat,
2010, с.7).
От друга страна - Tsiakalos (1998, с.58)
твърди, че социалното изключване „е различна концепция от тези за бедността и
маргинилизацията. Социалното изключване е
спиране на достъпа до социални и обществени блага, например, образование, здравна
система и други, чиято липса обикновено
води до икономическа бедност и маргинилизация. Терминът „социално изключване” се
отнася и до ситуация, и до процес”.
Необходимо е да отбележим, че бедността
се различава от социалното изключване, като
първото се отнася основно до липсата на доход и ресурси, спира удовлетворяването на
основни нужди на индивида, семейството или
групата. Индивид, който е социално изключен, може да не живее задължително в бедност (например, психичноболни индивиди).

Въведение
С концепцията за бедност и социално изключване е тясно свързан терминът „уязвима
група“, а индивиди, които принадлежат към
социални групи в неравностойно положение,
са изложени на риск от бедност и социално
изключване. Kontiades и Katrougalos (2005,
с.373) характеризират дефинициите на социално уязвими групи като неясни и „несъдържащи законоустановени концепции, дефинирани адекватно”. Следователно, може да определим уязвимите групи като групи, подложени на социално изключване в обществото,
в което живеят. Нека да изясним какво е значението на словосъчетанието „социално изключване“?
От една страна - това е „процесът, при
който определени индивиди са изтласкани на
ръба на обществото и са възпрепятствани да
участват изцяло поради своята бедност или
липса на основни компетенции и възможности за учене през целия живот или в резултат на дискриминация. Това ги дистанцира от
работа, доход и възможности за обучение,
както и от социална и обществена мрежа и
дейности. Те имат ограничен достъп до властите и вземащите решения органи и следователно, често се чувстват безсилни и неспособни да поемат контрол над решения, които

Според Eurostatq 2014, в интервала между 2008 2012 г одина около 8,7 милиона души са били в риск от
бедност или социално изключване; 4,6 милиона души са
били в риск от парична бедност между 2008 г . и 2012г ;
9,6 милиона души са живеели в сериозно ог раничени
условия поради липса на ресурси (Еurostat, 2014).

Нека да разгледаме някои негативни стереотипи, характеризиращи тези групи. Като
имаме за основа досегашния си опит, като
обучаващи на възрастни, можем да определим, че те принадлежат към различни уяз-
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вими групи и са носители на различни негативни стереотипи.
Приемаме, че някои уязвими групи са:
безработни, деца с противообществени прояви, непълнолетни с престъпно поведение,
преждевременно напуснали училище, семейства с един родител, затворници и бивши затворници, етнически малцинства, бежанци,
търсещи убежище, репатрирани, индивиди с
физически увреждания, индивиди с психически увреждания, индивиди с хронични болести, зависими или реабилитирани индивиди, индивиди, които изпитват затруднения
с ученето, неграмотни индивиди, в напреднала възраст, хора, живеещи в отдалечени
или географски неблагоприятни области, индивиди с езикови, културни, религиозни, сексуални различия, възрастни и непълнолетни,
живеещи в институции, специфични категории жени (например, жертви на насилие ,
жертви на трафик).

към рискови или уязвими социални групи и
всеки един от тях, като член на рискова група,
е изправен пред допълнителни препятствия
пред ученето. Това можем да разберем защо е
така, само ако анализираме пирамидата на
Маслоу за потребностите (1943).
Според Маслоу фундаменталното ниво на
потребности трябва да е удовлетворено, за да
може индивидът да е мотивиран от второто,
по-високто ниво на потребност (концепция на
доминантност). Така че, ако възрастен учащ
има трудност да постигне по-ниско ниво на
потребност (например, основна потребност
или потребност за сигурност), това ще го спре
да опита да удовлетвори потребности от повисоко ниво и да инвестира емоционално в
процеса. В този случай индивидът се бори да
постигне своите основни потребности и не е
способен да продължи към постигането на
потребности от по-високи нива - самоусъвършенстване.
Можем да предположим във връзка с мотивите на възрастните учащи, че нуждата да
участват в образователна програма се дължи
на всяко едно от нивата на потребности на
Маслоу. Например, за някои ученето е мотивирано от потребност за сигурност ( работни
изисквания или търсене на работа), развиване
на социални връзки, а за други - ученето е
мотивирано от тяхната потребност за самоусъвършенстване.

Характеристики на възрастните учащи
Характеристиките на възрастни учащи,
които принадлежат към уязвими социални
групи, притежават определена особеност,
включваща:

Rogers и Horrocks (2010, с.108) смятат, че:
„За преподавателя работата на Маслоу
ще напомня, че във всяка група от възрастни
учащи ще има голямо разнообразие от потребности и всеки участник ще има различна
смесица от потребности. Тази смесица ще се
изменя постоянно в хода на ученето и с промяната в житейската ситуация на индивида. Затова предварително определените и
еднакви резултати от ученето не могат да
бъдат постигнати в програмите за обучение
на възрастни. Всеки възрастен учащ ще вземе от всяка учебна ситуация само това, което му е нужно; ученето е различно за всеки
учащ и несигурно“.

14%
21%

липса на
култура на
учене

биологични или
физически
бариери (слаба…
бариери пред
ученето
(множество…
липса на
стимули за
учене…
липса на
самоувереност

17%

10%
22%

16%

При започване на програмата за обучение
възрастният учащ, принадлежащ към уязвима
социална група, може да изпита различни
негативни емоционални реакции, изразяващи
се в следното: Фиг.2.

Фиг.1.
Следователно, поради тези причини, голям
процент от възрастните обучаеми се отнася
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пасивно или дори
агресивно поведение,
като резултат от
предишен опит с …
отчуждение и
маргинилизация
негативна представа за
себе си, ниско
самочувствие, чувство
на морално остаряване
страх от критика от
останалите от групатa

обезкуражаване

зва правилно, може да доведе до социална
кохезия, облекчаване на социалното изключване и икономическо, и културно развитие
(Kokkos, 2011). Във връзка с това преподавателите трябва да осигурят равноправно участие на всички и да се противопоставят на
социални и други бариери, пречещи на всеки
индивид да упражни своето основно право на
образование.
За преподавателитe на възрастни, които
принадлежат към уязвими социални групи, е
важно да определят личните убеждения и
ценности относно тези групи.
Като пример може да използваме няколко
твърдения, на които да се отговори със съгласие или несъгласие:
 Наркозависимите трябва да са в затвор;
 Хората с остри психични заболявания
са опасни;
 Хората, които получават социални помощи, са мързеливи;
 Майките-тийнейджърки не могат да
отглеждат децата си;
 Чужденците са виновни за високите
нива на безработица;
 Колкото по-възрастен става някой,
толкова повече прилича на бебе;
 Трябва да съжаляваме хората с увреждания (физически или психически);
 Жените, жертви на насилие, са виновни в голяма степен за насилието над тях;
 Младите, с престъпно поведение,
почти винаги се превръщат в престъпници
като възрастни.
Обобщението на резултатите ще ни насочи
към социалната група на учащия.

14%

8%
21%

16%

18%
23%

безпокойство и
депресия

Фиг.2.
Възможно е, от друга страна, възрастните
учащи да изпитват позитивни емоции, като
надежда за предлаганите от образованието
перспективи, оптимизъм и високо самочувствие - ако попаднат на обучител, който ги подкрепя, уважава тяхната индивидуалност и
вярва в техните способности. Ето защо, почесто се очаква от преподавателя да приема
допълните роли, като например, на съветник
и приятел.
Необходимо е в същото време:
 учащият да разгледа своите очаквания
(предвещаване за себереализацията си) и
личното отношение към хората от изуяаваната професия;
 преподавателят да е запознат с важни
източници на подкрепа в обществото - формални и неформални мрежи за подкрепа, за да
може да запознае учащия с тях в даден момент, за да посрещне възрастния учащ своите
базови и психосоциални нужди.
Много важен компонент за социалното
приемане на индивиди в риск е ученето през
целия живот. Изразът „училища за втори
шанс“ потвърждава това, тъй като образованието за възрастни, ако се реализира и изпол-

Педагогически аспекти на ефективното
преподаване
Три важни перспективи има процесът на
обучение: преподавателят, обучаемият и
специфичното обучение или когнитивната
задача. Една от основните презумпции за
успеха на учащия е позитивното съотношение
с другите фактори и по-специално - спазването на специфичните характеристики на
възрастния учащ, представени по-рано.
Нека да уточним: Кой е ефективен учител?
Какви умения и компетенции трябва да владее?
 Да направлява учащия към самостоятелно и отговорно учене, както и да насърчава вътрешната мотивация за учене. Проце-
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сът на преподаване трябва да има пряка връзка с нуждите и опита на учащите.
 Да покаже интерес към мислите и възгледите на учащия. Активно и внимателно да
слуша всички зададени въпроси.
 Да направлява учащия към проучване,
преди да му представи прекалено много факти.
 Да дава на учащите възможност да използват собствените си знания и житейски
опит, и да ги приложат към новия си учебен
опит.
 Да задава въпроси, които мотивират разсъждения, справка и допълнително проучване.
 Да подкрепя активно участие, като позволява на учащите да правят опити, вместо
само да наблюдават. Да предоставя възможности за практическа работа в процесите на
оценяване, интервюиране и интервенция с
достатъчно повторения, за да се насърчи развиването на умения, самоувереност и компетентност.
 Да се отнася с тях като с колега, който е
с равен житейски опит.
 Да окуражава изразяване на идеи, разсъждения и обратна връзка при всяка възможност.
Дейности, в помощ на ефективния учител
и учащите:
 За разбирането на текст, учащите могат
да си донесат в класната стая текстове от интернет, вестник, списание.
 За процедурата по решаване на математически проблем, представете реалистичен
нерутинен проблем (например, за положителни и отрицателни числа използвайте
височините на различни места).
 Учащият се чувства като активен член на
групата, когато има важна роля в груповата
работа.
Особено ефективни са учебни дейности,
базирани върху събиране на сведения, които
учащите разследват и проучват в нестандартни ситуации.

гат информация, идеи и действия върху тях.
Те внасят житейски опит и знание към процеса на обучение и наблягането на този опит
подпомага тяхната самостоятелно насочена
мотивация за учене.
Пример: Може да преподаваме концепциите за дроби, десетични запетаи, съотношения и аналогични разсъждения, като използвате реалистичен контекст, като посещение
на ресторант.
Б. Възрастният учащ трябва да разбере,
да осъзнае и да приеме целите на програмата.
Процесите на обучение и учене са взаимно
свързани, а целите на обучението трябва да са
представени на първите срещи, да се изложи
програмата на курса. Подробната програма
може да е гъвкава за някои области, за да
може да се изменя заедно с учащия според
техните нужди, опит, специфични интереси.

Пример: По време на втората среща,
след първата дискусия на първата среща,
ги запознаваме с плана на курса и неговата цел и структура.

В. Възрастният учащ трябва да се научи
чрез практика.
Според П. Мукиели, когато обръщаме
внимание, запомняме средно:
10% от това, което четем;
20% от това, което чуваме;
30% от това, което виждаме;
50% от това, което виждаме и чуваме;
80% от това, което казваме;
90% от това, което казваме, докато извършваме нещо, свързано с това, за което мислим и с което сме ангажирани (Courau, 2000).
Пример: За преподаването на граматическо или синтактично явление предоставяме
на учащите различни текстове, за да може
всеки един от тях да избере текст, който съвпада с неговите интереси.
Г. Възрастният учащ трябва да се чувства като равноправен член на групата.
Той трябва да е приет като равноправен
член на групата, в която неговата роля е нужна, за да допринесе за общия успех на групата. Поради това трябва да организираме групови или съвместни дейности, при които всеки член на групата има различна роля.
Пример: Успехът на груповата работа зависи от различния принос на всеки участник.
Д. Възрастният учащ трябва да преодолее всякакви когнитивни препятствия по
време на процеса на обучение.

Принципи на обучението на възрастни
Принципите на обучението на възрастни
са:
А. Обучението на възрастните учащи
трябва да е свързано с ежедневните житейски случки и нужди.
Възрастните учащи се противопоставят на
обучението, когато усещат, че другите нала-
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По време на процедура по решаване на
проблем учащият се изправя пред препятствия, които трябва да преодолее. Целият процес на обучение изглежда като процес за решаване на проблем, където трудностите, неразбирателствата, препятствията са посрещнати и учащият трябва да развие саморегулиращо изпълнение. Ключовите концепции са
постоянство и търпение.

социалните науки като когнитивна психология, психология на развитието, социология,
философия и др. В тази връзка актуалната
педагогическа практика и теория предполагат
използването на технологията като ефикасно
средство по време на процеса на учене и преподаване.
Използването на технологията може да
бъде използвано за индивидуални занимания
или за представяне на учебната задача. В
днешно време може да се използва за намиране на информация, като средство за разследване, като ценен източник на знание и
като средство за социално общуване.
Пример: От учащите се очаква да използват социалните медии като Facebook, Twitter
и други. Да създадат място (блог, или
Facebook страница), до което само членовете
на групата да имат достъп и да задават въпроси, споделят мисли, чувства, и други.

Пример: Преподавателят може да
представи препятствие, пред което е изправен и начините, по които се е опитал да
го премине. Учащите трябва да осъзнаят,
че цялата процедура по обучение е процес
за решаване на проблем.
Е. Възрастният учащ има индивидуален
стил на учене.
Всеки учащ е развил различни стратегии
за учене според своя индивидуален обучителен и когнитивен стил. Съществуването на
междуиндивидуалните различия е неизбежно
и признаването им е необходимост.
Пример: Даваме различна обратна връзка
на всеки учащ и винаги правим сравнение с
предишното им представяне.
Ж. Възрастният учащ трябва да бъде
уважаван.
Уважението може да бъде демонстрирано
като:
 Проявяваме интерес към него;
 Признаваме богатия опит, който учащият внася в образователния процес;
 Отнасяме се с него като с колега с равен
житейски опит на вашия;
 Окуражаваме изразяването на идеи, разсъждения и обратна връзка при всяка възможност.
Учебните резултати са по-добри, когато
има данни от активни процедури, справки и
проучвания на реалистични социални и ежедневни ситуации (Vosniadou, 2001). Трябва да
се обогатят когнитивните схеми при процесите на асимилация и приспособяване. Когнитивните процеси, като работната памет и
обработването на информация, имат ограничения, които трябва да се имат предвид. Активните процедури по справки, проучвания и
разследване позволяват на учащия систематично да организира информацията на дългосрочната памет. (Demetriou, 1993).
Основният принцип на обучение на възрастни е уважението и използването на основни образователни ценности, които са били
формирани от приноса на хуманитарните и

Развитие на стратегии за обучение и учене
през целия живот
Това е основният начин за успешно реализиране на „Стратегия 2020“.
Представените специфични характеристики на възрастните учащи и техните различия от учащите деца и ученици са: нуждата
да развият в по-кратък срок индивидуални
стратегии за самообучение; саморегулиране и
учене за цял живот;всички възрастни учащи
са преминали много години в стандартната
образователна система и не са развили нужните стратегии, за да изградят знанието си
като изследват реалистични ситуации и използват своя опит, умение и знание, за да
решат проблемите, пред които се изправят.
Важно е за човек да осъзнае, разбере и
приеме своите сили и граници, за да се изявява креативно и критично в реалните житейски ситуации. В тази връзка е необходимо:

Да се подчертаят силните страни на
всеки човек.

Да се развие точна себепредстава на
всеки, за да разбере силните си страни, които
трябва да използва и ограниченията си, които
трябва да бъдат регулирани от самия него.

Да развие метакогнитивните си способности, за да познава когнитивната система, осъзнава нужните стратегии, отнасящи се
за различните задачи и да развие саморегулаторни стратегии.
Пример: Помолете учащите да се запознаят с даден текст и да подчертаят основните
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идеи. След това дискутирайте с тях различните стратегии, които са използвали: подчертайте няколко думи, запишете няколко думи
и изрази, повторете основните точки, съставете диаграма, и други.

бота с възрастни обучаеми според сегашната
литература за тяхното образование.
В заключение, дейностите ни са насочени
към информиране на всички педагози за съвременните проблеми, свързани с обучението на
преподавателите на възрастни учащи, тяхната
атестация като цялостно професионално развитие на тази група практикуващи.

Заключение
Образованието на възрастни допринася
позитивно за развитието на умения и компетенции, от които възрастните имат полза през
целия си живот. В допълнение - то допринася
за развитието на гражданство с активна позиция.Образованието на възрастни също помага
да се превъзмогнат пречките пред уязвими
социални групи, като преждевременно напусналите училище, възрастни с ниско ниво на
грамотност, математика, информационни и
комуникационни технологии (ИКТ), граждани от трета възраст, възрастни със специални нужди или възрастни, които са обект на
социално изключване поради ограничено
участие в образованието.
Убедено поддържам мнението си, че системното обучение на преподавателите на възрастни е ключово за успеха. Преподавателите
на възрастни имат нужда, както от широка
гама възможности за обучение, които да им
помогнат да повишат своите умения и компетенции, така и да отговорят на изискванията
на своята професия. Това е една от целите на
настоящата статия, с която очакваме, че ще е
полезна за обогатяване на знанията Ви в определената област и ще бъде навременен ориентир при ежедневната Ви работа с възрастни
обучаващи се.
Целта на тези дейности е да събере преподавателите на възрастни, които работят в
училища за втори шанс и експерти в областта
на обучението на възрастни - като университетски преподаватели за възрастни, за да
обменят опит и добри практики по въпроси,
свързани с преподаването на възрастни учащи. Особено внимание се обръща на техниките на преподаване, методите и стратегиите, които са подходящи за преподаване на
уязвими възрастни, както и на начини за ра-
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ДИАГНОСТИКА НА ЛИЧНОСТНИТЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ
МЕЖДУ ДЕЦАТА ОТ ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА И ТЯХНАТА СОЦИАЛИЗАЦИЯ
Радка Стаматова
DIAGNOSIS OF THE PERSONAL RELATIONS AMONG THE CHILDREN IN THE PREPARATIONAL GROUP ANDTHEIR SOCIALIZATION
Radka Stamatova
ABSTRACT Leaded by the interest in the relation kindergarten – social environment we are convinced that
the family as a specific educational institution and the society – as a natural and social environment should not
be controversial. It is necessary through equality, interaction and cooperation them to help for the person al and
social development of the child. The formation of the child personality is a continuing and complex process
which depends on the environment in which the child will be, on the models of behavior which it copies from the
family and kindergarten. The little person should learn to live in the natural and social environment not only
physically but also and from point of view of its spiritual needs – to feel nicely, comfortable, to develop and improve. In the process of complex knowledge the child become a personality with its own view of life, with own
understanding for good – bad, beautiful – ugly, with own reactions and own behavior.
Key words: Equality, interaction, cooperation; social group; effective teaching;view of life

различен стил на общуване с децата, който
влияе на тяхната социализация. При посещаване на детската градина, се осъществява
тясна зависимост между стила на общуване в
семейството и социалния статус на детето в
групата. На него му се налага да взема решения в сложните условия на заобикалящата го
среда съобразно своите потребности. Малкият човек трябва да се научи да живее в природното и социалното пространство не само
физически, но и от гледна точка на духовните
си потребности – да му е приятно, да се чувства комфортно, да се развива и усъвършенства. В процеса на сложното познание детето
става личност със свой светоглед, със свое
разбиране за добро и зло, със свои реакции и
собствено поведение.
Професионалният опит и наблюденията в
практиката показват, че в заложеното в тематичното съдържание по образователно направление „Социален свят”, децата разпознават социално приети норми на поведение в
ежедневната среда и регулират поведението
си. Отчитането на индивидуалните характеристики, темпа на развитие и динамиката на
взаимоотношенията в групата, улесняват
педагога в търсене на ефективни методи и
средства за позитивно стимулиране на социалната активност на всички деца.

Въведение
С концепцията за бедност и социално изключване съвременното българско образование е призвано да подготви младото поколение за свят, в който човечеството като цяло и
отделният индивид ще живеят по законите на
взаимното хармонично вписване в цялото,
изградено върху вътрешната взаимозависимост.
Темата за връзката: детска градина - социална среда ни вълнува, защото сме уверени,
че семейството - като специфична възпитателна институция, и обществото – като природно и социално обкръжение, не трябва да
се противопоставят, а чрез равнопоставеност,
взаимодействие и сътрудничество да спомагат за личностно социално развитие на детето.
В предучилищна възраст чрез играта се
дава възможност на детето да научи основните елементи на социалния живот и да получи готовност, когато постъпи в училище, да
отговори на изискванията за организиран
труд и процеса учене.
Децата от предучилищна възраст имат
различен социален статус, който се изразява
чрез поведението и взаимоотношенията им. В
семейството отделните членове използват
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ните. Провежда се като игра „Моите пет приятелчета”, в която детето обосновава избора
си. Използваме матрица от тип „шахматна“
таблица при анализа на получените от изследването резултати.

Методика на изследването
За да се проучи позицията на детето сред
връстниците и влиянието на групата върху
него, си поставихме следната изследователска цел:
Да се изследва спецификата на личностните взаимоотношения и да се представи
социалния профил на детската група.
Обект на изследване са взаимо-отношенията между 5-6- годишните деца в условията
на детската градина.
Предмет на проучването са зависимостите
между отношенията и статуса на децата в
групата и обособяването на социалния профил на групата като цяло.
При подбора на подходящи научно- изследователски методи съобразно целта и задачите на проучването като най-адекватни могат да се приемат: наблюдение, беседа, социометричен метод в два варианта – “Вербален
избор” и “Избор в действие”, математикостатистически методи.
Наблюдението като метод за диагностика
е особено ценно, защото то не нарушава естествения ход на игровия процес и обичайното поведение на детето в играта. Ежедневното педагогическо наблюдение дава представа за интензивността на детските взаимодействия във водещите дейности /игра, обучение, труд/. За откриване на избирателните
предпочитания и симпатии към връстниците е
нужно да се изучи генезиса на самите избирателни отношения, за да се набележат подходящи пътища за повишаване ефективността
на възпитателната работа.
Беседата цели определяне отношението
на всяко дете към връстниците, неговите
предпочитания, симпатии, антипатии, мотиви.
Социометричен метод (по Дж.Морено).
Социометричното проучване улеснява личностния статус на всяко дете и се превръща в
едно от средствата за коригиране на системата от негативни междуличностни взаимоотношения. Чрез получените експериментални данни се установи равнището на социалната подкрепа, която получава всеки възпитаник. Използваме индивидуална социометрична беседа за установяване взаимоотношенията между децата.
Социометричен метод „Избор в действие” (по адаптираната методика на Т.Репина).
Основната му цел е проследяване избирателността на отношенията между 5-6- годиш-

Математико-статистически методи
Представят количествената характеристика на резултатите и съотношението им в
различните етапи на диагностиката чрез социограми, социоматрици, коефициенти и други.
Критерии и показатели - За отчитане степента на развитие на взаимоотношенията
между 5-6-годишните деца, се използва система от подбрани критерии и показатели:
Таблица 1. Приети критерии и показатели
КРИТЕРИИ
М отиви за
общуване
Отношения
между децата

Индивидуален
статус
Структура на
взаимоотношенията (сплотеност на гр.)

ПОКАЗАТЕЛИ
1. Личностни
2. Делови
3. Емоционални
1. положителни
2. отрицателни
3. безразлични
1. висок
2. среден
3. нисък
1.активни
2. средно активни
3. пасивни
наблюдение

М ЕТОДИ
наблюдение
беседа
„Вербален избор“
„Избор в действие“
наблюдение
социометричен
метод
„Избор в действие“

Анализ на резултатите от проучването
Задачата на предучилищния педагог е да
балансира и стимулира развитието на способностите за своевременна, без-конфликтна
социална адаптивност на малките индивиди.
По своята структура и съдържание взаимодействията в детската група моделират характерни за обществото връзки и зависимости:
Анализ на особеностите в отношенията
на децата
В нашето проучване отчитаме демографската характеристика на семействата на децата. Констатираме, че силно предпочитаните
лидери са деца, родени втори по ред и в семействата добре съжителстват три поколения.
Родители и педагози съгласувано подпомагат
своевременното социализиране и позитивно
утвърждаване на децата още от първа група
на детската градина.
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Собствено-личностните отношения могат
да бъдат откроени в социалните избори.

активни

24%
16%

тото им в системата на междуличностни отношения.
Тези констатации ни дават основание да
считаме, че децата, притежаващи умения да
общуват и добронамерено да взаимодействат, се изявяват по-активно и изпитват поголяма емоционална удовлетвореност сред
детския колектив.
По критерия „Индивидуален статус” се
получава относително точна представа за
популярността на всяко дете.
От таблицата проличава и позицията сред
връстниците в творческата игра.

60%

средно
активни
пасивни

Фиг.1. Специфика на взаимоотношенията
между децата
При направеното проучване, мотивите на
общуване в подготвителна група условно се
групират в три категории показатели:
 мотиви, свързани с личностните качества на детето, включващи: качества на поведение в играта (външен вид, облекло, приятелски отношения и глобална оценка „добър”) ;
 мотиви, свързани с деловите качества
на поведение (инициативност, активност,
отстъпчивост, отзивчивост, добро или лошо
отношение към съиграчите, съпреживяване,
егоцентризъм, безразличие) ;
 емоционални мотиви изразени в непосредствено емоционално привличане, симпатия или антипатия.
Изградените „еталони” за оценка в детската група, ще се доосъзнаят и преосмислят
във възрастов план.
Резултатите от социологическото изследване показват, че децата предпочитат да играят и общуват с тези връстници, с които
имат интересни съвместни игри или са им
съседи. Неопределените отговори доказват,
че желанията са ситуативни, импулсивни,
неустойчиви, без ценностна ориентация.
Анализ на емоционално-поведенческите
реакции според индивидуалния статус
Най-целесъобразен количествен и качествен показател за определяне на реалното положение на всяко дете в детския колектив е
неговият социален статус.
Изясняването на въпроса от какви качества, присъщи на детето, се определя нивото
на индивидуалния му, социометричен статус
и равнището на реалното му общуване, подпомага успешното провеждане на оценъчния
експеримент за изучаване взаимоотношенията между възпитаниците в подготвителната
група. Личният опит, придобит в семейството, неимоверно оказва влияние върху мяс-

Табл. 2. Позицията на децата, определени
от игровите умения
Категория
деца
Активни
Средно
активни
Пасивни

Момичета
Брой
Процент
6
75%
1
12,5%
1

12,5%

Момчета
Брой Процент
6
75%
2
15%
4

10%

По време на диагностичното наблюдение
установяваме, че позицията на децата се определя от игровите умения и информираността им.
В зависимост от индекса на социометричния статус и маргиналното значение на получения бал от експерименталната игра „Избор
в действие”, децата попадат в три групи:
1. Непопулярни: а) малко предпочитани - с
бал 0,05, които са 15 % от общия списъчен
състав и б) изолирани - с бал 0,04 – 10%;
2. Средно предпочитани - с бал 0,12 и са
45%;
3. Лидери, с бал - по-висок от 0,20 - 30% от
всички деца
45%

15%

30%

10%

Фиг.2. Специфика на взаимоотношенията
в групата
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Фиг. 2. визуализира спецификата на взаимоотношенията между децата от подготвителна група.
От социометричния профил на взаимоотношенията съдим за динамиката на взаимоотношенията и сплотеността на групата.
Фиг.3. - По време на диагностичното наблюдение, установяваме, че позицията на децата се определя от игровите умения и информираността.

Анализираните резултати от изследва-нията ни дават основание да считаме, че получените по-високи стойности на по-горе охарактеризираните силно търсени деца са в резултат на индивидуалните им характеристики
и доказаните личностни качества. (фиг.4.)
Наличието на повече взаимни предпочитания осигурява едно относително благополучие и положително отношение към връстниците.
Непринудено се удовлетворяват основните
потребности от самостоятелност, позитивно
подражание и добронамерена изява, които са
предпоставка за успешна и адекватна социализация на детската личност в предучилищна
възраст.

5

Агресивни

16

Добро поведение
Съпротивляват
се
Отказват
градивните …

Изводи и заключение

14

Децата от предучилищна възраст, в процеса на своето личностно развитие се нуждаят от позитивно общуване, от изразяване и
утвърждаване на собственото „Аз” във водещите дейности. Позицията им в системата на
междуличностни отношения е променлива в
зависимост от видовете игри, от компклесното формиране на интелектуални, нравствени, делови, волеви качества, от отношението на детето към връстниците.
Анализът на получените резултати и съотношението им в различните етапи на диагностиката дават основание за следните изводи:
1. В мотивите за личностен избор варират
емоционалните чувства, съчетани с деловите
и познавателните им емоции.
2. Статусът на семейството в голяма степен повлиява и определя позициите на детето
в системата от междуличностни отношения в
детската група.
3. Изработеният социален профил на подготвителната група се характеризира с динамика и сплотеност в действията на голяма
част от нея и е основа в проекцията на правилното управление на детските взаимоотношения.
Само чрез навременната им диагностика
става възможно да се реализира целта за
проследяване и установяване спецификата на
личностните взаимоотношения, закономерностите на развитието им, с оглед откриване
на по-ефективни решения по посока на възпитателните действия.
Като се има предвид, че формирането на
детската личност е продължителен и сложен

12
16

Добронамерени

14

Активни

20

Съгласни
0

10

20

Фиг.3. Анализ на социалния профил на
групата
От изложените данни е видно, че притежаваните игрови умения и положителни отношения предопределят желания партньор в
социометричния вариант „Вербален избор”.

15%
40%
45%

Звезди с
индивидуален
статус от 12 до
16 точки

Със среден
индив. статус
от 6 до 11 т.
С нисък
индив.статус от
3 до 4 т.

Фиг.4. Динамиката на взаимоотношенията
и сплотеността на групата. Характеристика на
социалния статус в групата.
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процес, който зависи от средата, в която детето попада, от моделите на поведение, на
които подражава в семейството и детската
градина, се стига до следните заключения:
Още от постъпването на децата в детската
градина педагозите трябва системно да работят за изграждане култура на отношенията.
В предучилищна възраст е необходимо
да се формират базисни социални умения за
положителни взаимодействия.
Да се използват възможностите на водещите дейности за създаване на комфортна,
предразполагаща организация, водеща до
подобряване статуса на всяко дете.
Отчетените резултати по определените
критерии и показатели са с нужното ниво на
годност.
 Експерименталната технология е съобразена с държавните образователни стандарти и има възрастова възможност за прила-
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гане в предучилищните учебни институции.
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СЪВРЕМЕННИ ТЕХНИЧЕСКИ ПОДХОДИ ПРИ ДИЗАЙН НА МОДНА ИЛЮСТРАЦИЯ
Яна Василева
DIGITAL FASHION ILLUSTRATION
Yana Vasileva
ABSTRACT: This article discusses the development of modern fashion illustration. Several problems in de sign of fashion sketch by classic and collage techniques. Comment in case of design by means of computer soft ware. Mentioned are examples of digitally processed fashion sketches of popular designers who are juxtaposed
with student works of designers in first-year undergraduate program Fashion in New bulgarian university.
Key words: design, fashion, fashion illustration, sketch

Различните епохи и културни течения са
поставили своя отпечатък върху цялостната
визия на модната скица. Преминавайки през
различни метаморфози днес тя представлява
сложна съвкупност от цветове и форми. Класическите техники се допълват с компютърни
елементи. Векторните и растерни изображения се вплитат в сложна композиция и участват в изграждането на формата.
Изработката на модна скица е многостранен процес, който изисква познания по конструкция и анатомия на човешко тяло, цветознание, композиция, компютърни умения.
Комплексното натрупване на информация във
всички изброени дисциплини е предпоставка
за стабилно изграждане на скицата.
Съвременните модни дизайнери изразяват
своите идеи с разнообразни техники и способи. Класическите изразни средства: молив,
акварел, туш и перо са предпочитаните изразни средства за редица автори.
Дизайнерката Jenny Mortsell създава своите илюстрации в графична техника. Тя работи предимно с молив. Нейни модели са
обикновените хора, които позират свободно.
Илюстрациите на художничката са лесно разпознаваеми, тъй като тя изгражда свободна
линия и богати светлосенки. В илюстрациите
на дизайнерката се забелязва степенуване на
плановете, което създава впечатление за дълбочина и перспектива. При изграждане на
обемите тя си служи с много фини щрихи и
обръща особено внимание на детайлите. Художничката се вдъхновява от ескизите на
класически художници като Paul Gavarni, чиито картини са повлияли при оформянето на

Въведение
Настоящата статия разглежда развитието
на съвременната модна илюстрация. Засягат
се различни техники при дизайн на модна
скица: живописни, колажни и дигитални. Коментират се класическите подходи в изграждане на модна графика и случаите на обработка с компютърен софтуер. Изследват се
приложението на двуизмерна компютърна
графика в модната скица. Посочени са примери на дигитално обработени скици на водещи дизайнери.
Изложение
Съвременната модна илюстрация е динамично развиващо се, самостоятелно обособено направление в дизайна, преминало през
разнообразни етапи на развитие. Първите
модни скици наподобяват енциклопедични
рисунки на дрехи и костюми. Тяхното предназначение е било с техническа насоченост да подпомогне изработката на съответната
дреха, и да даде ясна представа за крайния
продукт на клиента възложител. Предназначението им е било чисто информативно, което е налагало изключително прецизно графично изпълнение. В началото на двадесети
век модната рисунка е придобила по-свободен характер. Дизайнерите започнали да експериментират с различни техники, което допринесло за подобряване художествена стойност на рисунките.
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стила й. В същото време дизайнерката предлага един съвременен прочит на класическите
графични техники, който е особено впечатляващ. (Фиг.1)

сексапила и женствеността на моделите. Темеперамените рисунки на художника са изпълнени с много енергични щрихи и смрели
цветни петна. В своите илюстрации дизайнерът включва и дигитална обработка като по
този начин компилира класическите изразни
средства с модерните технологии. (Фиг.3)

Фиг. 1. Илюстрации Jenny Mortsell
Илюстрациите на дизайнерът Kareem Iliya
са мощна експлозия на цветове и петна. Дизайнерът умело борави с акварелната техника
и фактурата на листа. Характерно за неговият
стил на работа е акварелната техника мокро в
мокро. Преливането на свободни цветни петна се балансита от тъмни мощни силуети.
Детайлите в композициите са подчертани с
майсторски замах на четката. В много от
илюстрациите на дизайнера се наблюдават
тъмните фигури върху светла положка. Моделите са грациозни и ефирни. Фигурите са
представени в контражур, което създава
впечтлението за приглушена мека свелина.
(Фиг.2)

Фиг. 3. Илюстрации Richard Winnett
Дизайнерката Sara Arnett е пример за художник изразяващ себе си с дигитални техники. Нейните илюстрации са пъстри и свежи. Проектите й напомнят свежа цветна градина. Флоралните мотиви преобладават.
Многобразието на природата и животинския
свят са основен източник на вдъхновение за
младата художничката. В своята работа тя
смесва дигитална фотография и векторни фигури. Резултатът е единанова цветна вселена,
в която женската красота и самобитността на
природата взаимно се допълват. (Фиг.4)

Фиг. 2. Илюстрации Kareem Iliya

Фиг. 4. Илюстрации Sara Arnett

Експресивният дизайнер Richard Peter
Winnett е майстор на акрила и маслените бои.
В своите илюстрации дизайнерът подчертава
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Заключение

2. Benthan Morris, 2006, Laurence King Publishing
3. Tony Glenville, New Icons of Fashion Illustration, Laurence King Publishing, 2013, pp.
108-109, 132-134, 200 - 201

Съвременната модна илюстрация се развива с динамични темпове. Младите дизайнери стъпват върху класическите техники и
смело навлизат в дигиталните технологии.
Компилацията от изразни средства обогатява
образа и допринася за възникване на нови
техники и похвати за изразяване. Талантът и
творческия потенциал се разгръщат и създават неповторими образи.

Гл. ас. д-р Яна Василева
Нов български университет
Департамент Дизайн
София, жк. Овча купел, ул. Монтевидео № 21
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МОДЕЛ ЗА РАЗВИВАНЕ НА СКОРОСТНО-СИЛОВИТЕ ВЪЗМОЖНОСТИ НА 9-10
ГОДИШНИТЕ УЧЕНИЦИ
Дечко Игнатов
MODEL FOR DEVELOPING SPEED-POWER OPTIONS 9-10 YEAR OLDS
Dechko Ignatov
ABSTRACT: The article presents and discusses the problem of the development of speed -strength qualities
in students of primary school age. They are one of the most important physical properties and underlying physical fitness. The practical realization of this task requires thorough knowledge, rational use of methods and
means, but at the same time.pursuit of new and more effective forms o f action in order to increase functionality
and scientific rationalization of work in physical education at school. This is the goal that we set in the present
study. Proceeding from the importance of the problem, we believe that our proposed model to optimize the de velopment of speed-strength qualities in students of primary school age will be useful for anyone who has to
work in respect elementary school.
Key words: speed-strength capabilities, physical abilities, physical abilities, motor-game model

Въведение
Постоянна задача пред съвременното българско училище е да възпитава здраво, жизнерадостно и добре развито физически младо
поколение. Същевременно обаче с повишаването на жизнения стандарт се увеличават и
факторите, които влияят отрицателно върху
хармоничното развитие на учениците. Актуалността на проблема за повишаване на физическата дееспособност нараства с широкото
настъпване на научно-техническите постижения, урбанизацията и произтичащите от тях
промени в условията на развитието и растежа
на съвременното дете.
Днес сред обществените и научно-педагогически среди се заговори за необходимостта
от здравословен начин на живот, от равновесие между умствено и физическо натоварване. В днешно време все повече се увеличава
прекомерната умствена претовареност, като
съществено намалява двигателната активност.
Данни от проведени изследвания
показват физическа дееспособност, незадоволяваща изискванията. Висок е процента на
учениците, които както по отношение на
комплексната оценка, така и за отделните
качества значително изостават в сравнение с
учениците от други европейски страни.[3]
Повишеното внимание към развитието на
физическите качества е в тясна връзка с гри-
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жата за всестранното развитие на личността и
нейната готовност за пълноценна жизнена
реализация. Издигане нивото на тези качества
винаги е било първостепенна задача на учебния процес по физическо възпитание. Правилното физическо, двигателно и функционално развитие на учениците, както и укрепване на здравето е основна задача на физическото възпитание в началното училище.
Известно е, че след постъпване на децата в
училище двигателната им активност значително намалява. Това води до редица отклонения в здравословното им състояние и снижаване на общата работоспособност. Висок е
процента на учениците с обезитас, неврози,
гръбначни изкривявания, хипертония, диабет.
Именно поради тази причина, напоследък
особено внимание се отделя на проблема за
развитие на скоростно-силовите качества на
малките ученици. Те са едни от най-важните
физически качества и изграждат основата на
физическата дееспособност Практическото
реализиране на тази задача изисква не само
задълбочено познаване, рационално използване на методите и средствата, но и търсене
на нови по-ефективни форми на въздействие
с цел повишаване на функционалните възможности и научно осмисляне на работата по
физическо възпитание в училище.[2]
Такава е целта, която си поставихме в настоящето изследване. Изхождайки от важ-

ността на проблема, считаме, че предложените средства за оптимизиране на скоростносиловите качества при учениците от начална
училищна възраст ще бъде от полза за всеки,
който има отношение към работата по физическо възпитание в началното училище.
Целта на настоящото изследване е, да се
изгради система от средства за оптимизиране
развитието на скоростно-силовите качества
при 9-10 годишните ученици.
Задачи на изследването:
1. Да се изгради примерен модел на средства за оптимизиране развитието на скоростносиловите качества при учениците от начална
училищна възраст.
2. Да се проследи динамиката на развитие
на скоростно-силовите качества при контролната и експериментална група.
Изследването проведохме с два трети класа от НБУ”Михаил Лъкатник” гр. Бургас.
Учениците от единия клас определихме за
контролна група /К/, а учениците от другия
клас за експериментална група /Е/. Средна
възраст на учениците 9,5 години. На изследваните деца заснехме изходни и крайни данни, по специализирана тестова батерия, за
периода от 09. 2014г. до 02. 2015г. Учениците
от група /К/ работеха по традиционната учебна програма, а учениците от група /Е/ по
предложения от нас модел, включващ двигателни дейности със скоростно-силов характер.

Подвижни игри
 „Търси водача си”; „Околосветско пътешествие”; „Ястребът иде; „Подскачащите
капитани; „Столици; „ Ъглова топка”; „Бий и
бягай”; „Баскетбол”; Щафетни игри; Скоростно подготвителни игри.
Подскочни движения
 Вертикални подскоци; Подскоци с два
крака над рингче, конус, топка; Многоскоци;
Отскок с един крак; Щафетни игри с носене,
хвърляне, подскачане.
Упражнения по двойки с преодоляване на
взаимното съпротивление
 „Петльов бой”; „Кой ще изтегли другаря си”; Специализирани комплекси с гирички и 1 кг. плътна топка за подобряване на
мускулната сила; Пренасяне на другар по
начин „кресло” на различни разстояния, пренасяне на гимнастическа пейка.
Общоразвиващи упражнения
 Раменен пояс; Тазобедрени стави;
Гръбначен стълб; Упражнения по двойки за
гъвкавост; Земни упражнения; Щафетни игри
с лазене, провиране, прескоци, прекатерване.
Акробатически упражнения
 Кълбо напред; Кълбо назад; Скок
кълбо; Стойка на ръце; Странично колело;
Упражнения с тояжка.
Подвижни и скоростно-подготвителни игри
 „Топка над въже”; „Бийте средните”;
„Топка над глава”; „Топка в тунел”; „Прехвърли топката”.

Тестова батерия: Бягане 25 м, Бягане 50 м.,
Скок на дължина от място с два крака,
Хвърляне на плътна топка 1 кг. с две ръце
над глава, 200 м. гладко бягане.[1]

Анализ на получените резултати

Модел за развитие на скоростно-силови
качества при 9-10 годишните ученици
Тренировъчни средства
Специализирани бегови упражнения
 Бягане с високо изнасяне на коленете;
Бягане с изнасяне на подбедрицата; Ситно
бягане; Подскочно бягане; Странично бягане;
Есобразно бягане; Ускорително бягане; Отсечки от 20-30 м.
Контролни пробягвания
 На 25 м.; На 50 м.; Усъвършенстване
бързината на двигателната реакция; Линейни
и кръгови насрещни щафети на 15-20 м.
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След обработка на резултатите и анализирайки получените данни, установихме, че
разликите между изходните и крайните постижения на учениците от всяка група
/контролна и експериментална/, както и разликите на крайните резултати на двете групи
са статистически достоверни, тъй като за
всички тях Р>95%. Беше установен статистически значим прираст на резултатите в края
на експерименталния период в сравнение с
изходните данни по всички показатели, чрез
които беше определено нивото на скоростносиловите качества.
На таблица 1 са отразени изходните и
крайни данни, получени при замерването на
двете групи по показателя „Бягане на 50 м.
(Диаграма 1).

Таблица 1. Бягане 50 м.

Групи

Изходни данни
Х1
9,79
10,01

Е
К

S1
0,47
0,58

Крайни данни
V1
4,8
5,79

X2
9,02
9,8

S2
0,31
0,51

V2
3,43
5,20

Критерии
P
96
98

D
0,77
0,21

Разлика на
средния
прираст

0,56

сек.
12
10
8
Експериментална

6

Контролна
4
2

0
Х1

S1

V1

X2

S2

Изходни данни / Крайни данни

V2

Диаграма 1. Бягане 50 м.
Тестът „Бягане 50 м.” отразява влиянието
на експерименталната методика върху развитието на физическите качества на изследваните ученици. Със своята специфична характеристика беговата дисциплина ни осигурява
по-бързо изработване на двигателния динамичен стереотип. Резултатите от изходните
замервания показват почти еднакви стойности на контролната и експерименталната
група. В края на изследването резултатите на
двете групи са се подобрили, като значително
по-осезаемо е подобрението при експерименталната група. Времето за пробягване на 50 м.
се е подобрило от 9,79 на 9,02 за експеримен-

талната група и от 10,01 на 9,8 за контролната
група. Считаме, че това се дължи на ефективността на специфичните средства за развитие
на отделните елементи на бързината и в резултат на системното натоварване през изследвания период. В подкрепа на това твърдение е и фактът, че разликата от 0,56 сек. на
средните прирасти е в полза на експерименталната група.
Когато разглеждаме резултатите от бягането на 25 м. /таблица 2/ се отчита , че двете
групи /контролна и експериментална/ са почти на едно и също ниво. (Диаграма 2).

Таблица 2. Бягане 25 м.
Групи
Е
К

Изходни данни
Х1
4,4
4,7

S1
0,62
0,68

V1
14,5
14,4

Крайни данни
X2
4,0
4,5

136

S2
0,60
0,66

V2
15
14,6

Критерии
P
88
97

D
0,4
0,2

Разлика
на
средния
прираст
0,2

сек.
16
14
12
10
Експериментална

8

Контролна

6
4
2
0
Х1

S1

V1

Изходни данни /

X2

Крайни данни

S2

V2

Диаграма 2. Бягане 25 м.
Докато средните стойности при контролната и експериментални групи са съответно
4,7 и 4,4 сек. в началото на експеримента, то в
края на експеримента за постигане на ново
качествено ниво на скоростно-силовите качества на учениците, тези стойности са 4,4 за
експерименталната група и 4,7 за контролната
група. От тестовете е видно, че експерименталната група е подобрила средния резултат с
0,4 сек., а контролната с 0,2 сек.
Получените данни са отражение на стреТаблица 3. 200 метра гладко бягане

межа на учениците за пълна личностна изява
в щафетните игри. Беговите тестове на къси
разстояния 25 и 50 м. са изключително точен
критерий за състоянието на изгражданите от
нас скоростни качества чрез разумна и практически осъществима технология на работа в
часовете по физическо възпитание в начален
курс на обучение.
Таблица 3 отразява състоянието на учениците в началото и в края на експеримента.
(Диаграма 3).
Разлика на средния прираст

Групи
Е
К

Изходни данни
Х1
S1
V1
46,4 2,9 6,25
48,4 3,0 6,20

Крайни данни
X2
S2
V2
41,6
2,8
6,7
47,2
2,9
6,14

Критерии
P
D
99
4,8
98
1,2

3,6

сек.
50
40
30

Експериментална

20

Контролна

10

0
Х1

S1

V1

X2

S2

Изходни данни / Крайни данни
Диаграма 3. 200 метра гладко бягане
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V2

Близките стойности на постиженията на
експерименталната група 46,4 сек. и контролната група 48,4 в началото на експеримента
ни въвеждат в сравнително идентична начална база. След методическа работа в края
на експерименталния период измерените резултати на експерименталната и контролна
групи значително се промениха. Качествено
бе изменението на експерименталната група,
където Х2=41,6 сек., а на контролната
Х2=47,2 сек. Разликата на средния прираст
3,6, която е в полза на експерименталната
група говори, че системното приложение на
средствата от примерната методика са основен катализатор на трайни промени в детския
организъм. Тестът 200 м. за учениците от
трети клас се явява като показател за издръжливост. Опорно-двигателния апарат и функционалните възможности на учениците в тази

възраст не позволяват работа, използваща
скоростно-силови възможности за по-дълги
разстояния от 50 м. Ето защо, когато заснехме
резултатите от бягането на 200 м. и ги анализирахме, търсим кое от посочените методически средства повлиява положително получените резултати. Считаме, че многократното
повторение но щафетните игри се доближава
до 200 метровото разстояние и това ни дава
основание да твърдим,че учениците са получили адекватна подготовка за пробягване на
по-дълги разстояния.
Разглеждайки изложените данни получени
при замерването на двете групи по показателя
„Скок на дължина от място с два крака”, откриваме положителни промени в развитието на
взривната сила на долни крайници, по-осезаемо при децата от експерименталната група./таблица 4/. (Диаграма 4).

Таблица 4. Скок на дължина от място с два крака
Групи

Изходни данни
Х1
129,4
143,8

Е
К

S1
0,2
0,2

Крайни данни

V1
0,15
0,14

X2
168,6
156,2

S2
0,2
0,1

Разлика на
средния
прираст

Критерии

V2
0,12
0,05

P
99
98

D
39,2
12,4

26,8

развитие на взривна сила на долните крайници
180
160
140

120
100

Експериментална

80

Контролна

60

40
20
0

Х1

S1

V1

X2

S2

Изходни данни / Крайни данни

V2

Диаграма 4. Скок на дължина от място с два крака
В началото на експеримента резултатите
на контролната група са по-добри от тези на
експерименталната група, но разликата е достоверна, защото Р=98%. В края на експе-

римента отчитаме повишение на резултатите
от 143,8 на 156,2 за контролната група и от
129,4 на 168,6 за експерименталната група.
Постижението на експерименталната група е
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с 12,4 по-високо от това на контролната група, което недвусмислено доказва, че новата
методика за средствата на оптимизиране има
благоприятно отношение за изменението на
взривната сила на долните крайници-компонент на скоростно силовите качества.Още
по-показателен е средния прираст на резултатите. При контролната група той е 12,4, а при
експерименталната група 39,2. Разликата от

26,8 е в полза на експерименталната група.
Значителното подобрение при експерименталната група се дължи безспорно на специализираните упражнения изпълнявани от децата работещи по предложения от нас модел.
Значителни промени са настъпили и с
взривната сила на горни крайници, измерена
с теста „Хвърляне на плътна топка 1 кг. с две
ръце над глава”/таблица 5/. (Диаграма 5).

Таблица 5. Хвърляне на плътна топка 1 кг. с две ръце над глава
Групи
Е
К

Изходни данни
Х1
S1
V1
4,02
0,7
17,4
3,58
0,57 15,9

Крайни данни
X2
S2
V2
4,62
0,6
12,9
3,85
0,6
12,9

Критерии
P
D
98
0,6
99
0,27

Разлика на
средния
прираст
0,33

развитие на взривна сила на горните крайници
18
16
14
12
10

Експериментална

8

Контролна

6
4
2
0
Х1

S1

V1

X2

Изходни данни / Крайни данни

S2

V2

Диаграма 5. Хвърляне на плътна топка 1 кг. с две ръце над глава
Постиженията края на експеримента са се
повишили от 4,02 на 4,62 м. за експерименталната група и от 3,58 на 3,85 м. за контролната група. Прирастът на експерименталната
група, сравнен с този на контролната е съответно 0,6 и 0,27, което е почти двойно в полза
на експерименталната група. Определено
считаме, че това се дължи на предложените
от нас щафетни игри със скоростно силов
характер, които натоварват многократно мускулатурата на горните крайници и раменния
пояс.
Заключение

сила на горни и долни крайници бележат добри резултати чрез приложените средства за
оптимизиране развитието на скоростносиловите качества при учениците от начална
училищна възраст.
Анализът на резултатите на физическата
дееспособност на изследваните деца, недвусмислено потвърждават постигане на целта на
настоящето изследване. Приложеният от нас
модел за оптимизиране развитието на скоростно-силовите качества при децата от 9-10
годишна възраст, води до по-голяма ефективност при развитието на скоростно-силовите
качества на учениците.

От направените изследвания определено
можем да твърдим, че измерената издръжливост, скоростно-силови възможности, взривна
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Изводи:

Литература

1. Проследяването на показателите за физическата дееспособност на учениците от
трети клас във времето показа, че те се характеризират с различна динамика на изменение,
като при всички се наблюдава плавно увеличение.
2. По отношение на използваните средства
за оптимизиране на скоростно силовите качества, учениците от експерименталната група показват по-високи резултати по всички
тестове за физическа дееспособност, превъзхождат осезаемо връстниците си от контролната група.
3. Целенасоченото и системно приложение
на средствата за оптимизиране на скоростносиловите качества в уроците по физическо
възпитание, до голяма степен допринася за
оптимизиране на двигателната активност на
учениците от трети клас.
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СПОРТНИЯТ ПОДБОР И ОРИЕНТАЦИЯТА В БОКСА: КОНЦЕПТУАЛНИ И ТЕРМИНОЛОГИЧНИ УТОЧНЕНИЯ
Благой Калпачки
SPORT SELECTION AND ORIENTATION IN BOXING: CLARIFICATIONS ABOUT CONCEPT
AND TERMINOLOGY
Blagoy Kalpachki
ABSTRACT: In this work the attention is focused on the initial identification of children to amateur boxing.
The development of modern Bulgarian society along with world sport, lead to rethinking of basic conceptions
and creation of effective system for identification in amateur boxing
Globally, the experience in the sphere shows that the development of sport identification system is essential.
It affects the quality of sport preparation as well as the accomplishment of future success. In this aspect, the at taining of sport excellence, through the activation of already existing models is necessary. Also the elaboration
of new systems for identification of young athletes must be the key in our national sport strategy.
Key words: talent selection, sport talent, sport identification, development of talent in sport, amateur boxing,
young athletes

В контекста на новите житейски реалности
в съвременното българско общество и динамичното развитие на спорта и спортните постижения на световно ниво се очертава необходимостта от преосмисляне и осъвременяване на базисни постановки и концепции,
свързани с постигането на високи спортни
резултати в областта на аматьорския бокс.
Усъвършенстването на системата за спортен подбор рефлектира пряко върху качеството на спортно-тренировъчния процес и постигането на високи успехи в състезателната
дейност. В наши дни диференцията между
елитните и останалите спортисти се задълбочава и усложнява. Високите спортни постижения пряко се обуславят от наличието на
сложен комплекс от антропометрични, физиологични, двигателни и психологически характеристики на отделния индивид, поради
което откриването на талантливи деца в бокса
до голяма степен е гаранция както за осъществяването на високи спортни постижения, но
също и за попълването на спортните резерви
на страната ни. Разбира се, необходимо е да
се уточни, че насочеността на процесите на
първоначалния спортен подбор и ориентацията към определен вид спорт не е обвързана
основно с откриването на предразположеност
за висока ранна резултативност, колкото с

очертаване на перспективата пред младия
боксьор.
Както вече беше подчертано, откриването
и развитието на спортни таланти е ключов
проблем в търсенето на адекватни стратегии
и конструирането на съвременна визия за
ефективност на процесите, чрез които се постигат високи спортни успехи. Напоследък в
нашата страна все повече се обсъждат въпросите за ограничеността на ресурсите (материално-технически, финансови и пр.) като фактор за влошаване на спортно-състезателните
резултати и в този смисъл, по мое мнение се
очертава като приоритетна задача намирането
на онези възможности, посредством които е
възможно преодоляването и компенсирането
на неблагоприятните фактори в тази област.
Световният опит във визираната проблематика показва, че разработването на научно
обосновани програми за откриване на спортни таланти оказва първостепенно въздействие върху качеството на спортната подготовка и постигането на успехи в състезателната дейност. В този смисъл, постигането и
поддържането на високи спортни постижения
чрез активизиране на наличните ресурси и
разработването на иновативни системи за
подбор и ориентация на спортните таланти би
трябвало да бъде ключов компонент в струк-
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турата на националната ни стратегия за спорта.
През последните години значително нараства количеството на изследванията в глобален контекст, свързани с откриването и
развитието на спортната надареност. Налага
се мнението за неефективността на едноизмерните (фокусирани най-вече върху антропометричните характеристики), традиционни
процедури за идентифициране на спортни
таланти, които до голяма степен са твърде
субективни и се категоризират от множество
автори като „естествен подбор“, насочен
обикновено към деца, които вече практикуват
някакъв вид спорт. Разбира се, участието в
този вид спортна дейност може да е под влияние на приятелската среда, родителската намеса, популярността на спорта в съответната
географска област и пр. В тези фактори обаче
преодолява стихийността, което създава риск
спортните резултати да се забавят в дългосрочен план, тъй като случайният подбор е
свързан с преодоляване във времето на вродени дефицити (Wolstencroft, E. (ed.), 2002).
Теоретичните разсъждения в настоящата
разработка се организират основно върху тезата, че концептуализацията на спортния талант включва както статични, така и динамични характеристики. Необходимо е да се
отчита сложния комплекс от взаимодействия
между генотипните и фенотипните фактори;
условията на тренировъчна дейност (обем,
интензивност, специфич ност), биологичните
характеристики, двигателните умения, тактическите умения, особеностите на телосложението, психологическите компоненти (мотивация, волеви усилия, емоционална издръжливост, ниво на тревожност, агресивност и
пр.), както и социалната подкрепа (семейство,
училище, клуб, спортни организации, неправителствени организации за подпомагане на
таланти и пр.) за постигане на високи спортни
резултати (Bőhme, M., 2007).
От тази позиция, К. Рачев подчертава
сложната и противоречива същност на спортната надареност, която се характеризира с
разнороден комплекс (биологичен и социален) от фактори, определящи индивидуалната
перспективност за развитие в областта на даден вид спорт (дисциплина). Всичко това
изисква при изграждането на концепцията за
подбора да се съблюдават редица методологически принципи: принципът на детерминацията, на доминантните признаци, на способността към утилизация на моторния потен-
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циал, на биологическата надареност и
др.(Бальсевич, В.(1980)/По Рачев, Кр.(1983),
с.97).
М. Кодим (1979) дефинира понятието
„спортен талант“ като „благоприятна структура за актуално проявяващи се способности,
която позволява достигането на високи постижения в спортната дейност“. А надареността, пак според същия автор предполага
наличието на изключително благоприятна
структура на вродените заложби от специален
характер (По Кадийски, Ив., Ч. Коцев, 2000,
с. 6-8).
Според Кр. Рачев спортният талант е система от вродени и придобити психомоторни и
биологични свойства на човека, които са специфични за моделната характеристика на даден вид спорт и успешно се развиват в хода
на учебно-тренировъчния процес (Рачев, Кр.,
1987).
Интерес представлява и начинът, по който
В. Бальсевич дефинира спортната надареност,
а именно като „екстраординарни проявления
на параметрите на двигателната дейност,
имащи решаващо значение за високата спортна резултативност“ (По Губа, В. П., 2012, с.
8).
Изясняването на съдържанието на понятието „спортни способности“ е пряко свързано
със спортните заложби. В. Губа подчертава,
че „заложбите са анатомо-физиологически
онаследявани предпоставки, които при създаване на благоприятни условия могат да се
превърнат в способности“ (Губа, В. П., 2012,
с. 8).
В последните години широко разпространение придобива теоретичната постановка за
резултативността на процеса на ориентация
към определен вид спорт на базата не само на
изходното ниво на талантливите деца, но и на
темповете на развитие на двигателните им
качества. Всъщност този тип научни разсъждения значително се доближават до „формулата на надареността“, разработена от П. Сирис и П. Гайдаровская (1983, По Губа, В. П.,
2008, с. 243)., определяща талантливото дете
на базата не само на високото изходно ниво
(ВИУ) на развитие на определени двигателни
качества, но също така и на високите темпове
на тяхното развитие – повишаването (ВТП):
ТАЛАНТ = ВИУ + ВТП
Основателно Кр. Рачев отбелязва, че талантът не само се търси и открива, но той се и
създава чрез изграждане на личностни качества. Ранната изява на дарбата има голямо зна-

чение за насочване на индивида и създаване
на благоприятни условия за постепенно развиване на тази дарба. Стремежът към ранно и
бързо специализиране на талантливите деца в
отделна конкретна дейност може да бъде рисков фактор, както за изявата на таланта, така
и за цялостното им личностно развитие (Рачев, Кр., 1987).
Спортно-педагогическата практика показва, че един от най-информативните критерии за откриване на спортния талант е системната упорита и продължителна учебнотренировъчна и възпитателна работа (Рачев,
Кр.(1983), с.98).
Извършени са множество изследвания, които представят научни доказателства в подкрепа на тезата, че чрез развитието на подходящи психо-поведенчески характеристики за
високи спортни постижения и предоставянето на благоприятни възможности за развитие още в ранна възраст на основните двигателни умения, които са нужни за участието в широк спектър от спортни дейности ще се позволи младите хора да достигнат своя потенциал в областта на спорта.
Твърди се също, че чрез формирането на такива компетенции ще се повиши нивото на
физическата активност (Wolstencroft, E. (ed.),
2002).
Спортният подбор е многостепенен и многогодишен процес, обхващащ всички периоди
на спортната подготовка. Той е основан на
комплексното изучаване способностите на
спортиста и на създаването на благоприятни
предпоставки за стимулиране процеса на саморазвитие и самоусъвършенстване на личността в избрания вид спорт (Губа, В. П.,
2012, с. 35).
Процесът на подбор може да се дефинира
като система от различни действия, които са
насочени към намирането на лица, които имат
соматични, психологически и двигателни
особености, даващи им възможност да придобият високи резултати и успехи в дадена
спортна дисциплина в бъдеще.
По мнението на В. Губа, спортният подбор представлява система от организационнометодически мероприятия с комплексен характер, включващи педагогически, социологически, психологически и медико-биологически методи на изследвания, на базата на
които се разкриват заложби и способности на
децата, подрастващите, девойките и юношите
за специализация в определен вид спорт. Основната цел на спортния подбор е комплекс-
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ното изучаване и разкриване на заложбите и
способностите, които в най-голяма степен
съответстват на изискванията на конкретния
вид спорт (Губа, В. П., 2012, с. 35).
Спортната ориентация е система от организационно-методически мероприятия с комплексен характер, на базата на които се определя тясната специализация на индивида в
определен вид спорт (Губа, В. П., 2012, с. 35).
Кр. Рачев (1983) твърди, че за да се извърши сполучлив подбор на младия спортист
е необходимо да се прогнозира развитието на
анатомо-морфологичните признаци, функционалната работоспособност и физическите
качества, двигателно-координационните способности, психологическите свойства на централната нервна система на кандидата и да се
установи наличието на генетичен биомоторен
потенциал (Рачев, Кр.,1983, с.86).
В хода на подбора трябва да се определи
делът на генетичния и делът на социалния
фактор на спортната надареност. Твърде важно е да се установи доколко екзогенните фактори (условия за спортуване по местоживеене, организиран дигателен режим, неговата продължителност, семеен спортен климат и т.н.) са въздействали върху моториката
и физическата подготовка (Рачев, Кр.,1983,
с.97).
По мнението на Кр. Рачев ролята на наследствеността, на унаследяването на редица
морфологични признаци, двигателни и умствени способности и психични качества на децата от техните родители е безспорна (Рачев,
Кр.,1998, с.121). Именено поради това е необходимо в контекста на първичния етап на
спортния подбор да се проучат семейните
предразположености, фамилната история и
условията за спортно развитие в семеен контекст.
Обобщавайки резултатите от множество
изследвания за ролята на генетичните фактори при спортния подбор и спортната ориентация, извършени от В. Б. Шварц (1972), В. Г.
Тишина (1976), Я. М. Коц (1986), И. В. РавичЩербо (1988), Г. Ю. Айзенк (1989), А. К.
Мускатова (1992) и др. В. П. Губа прави интересни изводи, които е необходимо да се отчитат при организацията и съдържателната
насоченост на спортния подбор. Установява
се, че най-висока наследствена обусловеност
се разкрива при морфологичните показатели,
по-ниска – при физиологичните параметри и
най-ниска при психологическите признаци
(Губа, В. П., 2012, с. 9-11). Във връзка със

спецификата на аматьорския бокс интерес
представляват данните за висока степен на
онаследяване на ръста, метаболитните характеристики на организма, аеробните и анаеробните възможности, честотата и дълбочината на дишането, минутния обем на дишането и т.н.
Бали и Хамилтън (1995) отбелязват, че откриването на таланти обикновено е под формата на подбор чрез серия от тестове, които
трябва да премерят ключовите фактори за
успех и високите постижения в съответния
спорт. Както подчертава Лоуренс (Lawrence,
I., 2010, с. 24), след първоначалния подбор
тези критерии после се прилагат на колкото
се може по-голяма популация от млади хора.
По този начин системите за идентификация
на таланти работят като своеобразен филтър,
с който се отстраняват тези, които имат възможно най-малък шанс да развият определени характеристики и качества и се гарантира до определена степен оставането на младежите и девойките, които имат по-голям
шанс за бъдещи успехи в конкретната спортна дисциплина.
Това позволява на управленческите органи
да концентрират голяма част от своите ресурси в развитието на именно тези талантливи спортисти. По този начин програмите за
идентификация на таланти могат да бъдат
използвани да подобрят профила на отделния
спорт в обществото и да привлекат повече
атлети към спорта. Щом като веднъж атлетът
е привлечен към определен спорт, системата
за спортен подбор може да бъде използвана
да насочи ресурсите към тези спортисти, които са идентифицирани като такива и се отличават от останалите с най-голям потенциал
в съответната спортна дисциплина (Lawrence,
I., 2010, с. 24).
Лоуренс подчертава, че елитните атлети
във всички видове спорт са подложени на голямо напрежение, тъй като трябва постоянно
да се представят на най-високо ниво. Поради
това не е изненадващо твърдението на голяма
част от изследователите, че психологическите
характеристики са това, което разграничава
тези, които достигат високи постижения от
тези, с по-ниските спортни резултати (Morris,
2000). Дори по-ранни изследвания потвърждават връзката между психологическите характеристики и постиженията в спорта
(Morgan and Pollock, 1977; Morgan, 1979; May
et al., 1985/По Lawrence, I., 2010).
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Изследователските търсения на авторите в
следващите години се фокусират върху идентифицирането на психологическите умения,
които са свързани със съответния спорт
(Meyers et al., 1996). Махони и неговите колеги (1987) идентифицират потенциалните
конструкти, оценяващи мотивацията, увереността, контрола над тревожността, психическата подготовка, акцента върху екипа и
концентрацията (По Lawrence, I., 2010).
В продължение на десетки години изследователите се опитват да идентифицират
ключовите показатели за откриване на таланти в отделните видове спорт. Преди повече от десетилетие Регниер и неговите колеги публикуват материал за откриване и развитие на спортни таланти с цел по-задълбочено изясняване на процеса, чрез който се
постигат по-добри резултати в спортната
дейност (Regnier and colleagues (1993). Поголямата част от изследванията предхождащи проучването на Регниер и колегите му в
своята същност са били свързани с установяване на профили и са измервали основни характеристики (Lawrence, I., 2010, с. 24).
Ел. Уолстенкрофт и нейните колеги предлагат адаптиран вариант на концепцията на
Уилямс и Рейли относно етапите на процеса,
свързан с постигане на високи резултати в
спорта:
1. Откриване на таланти- откриване на
потенциални изпълнители, които до момента
не са участвали във въпросния спорт.
2. Индентификация на таланти- да се
опознаят настоящите участници, които имат
потенциал да се превърнат в добри играчи. В
различен период от време се провежда представяне и оценяване на физическите, физиологичните , психологическите и социологическите възможности.
3. Развитие на таланта - осигуряване на
подходяща обучаваща среда на спортистите,
така че талантът им да се развива и реализира.
4. Подбиране на таланти- непрекъснат
процес за набиране на различни индентифицирани лица, които да покажат необходимото
ниво за постижение (Wolstencroft, E. (ed.),
2002).
Според Хохман идентификацията и подкрепата на таланта са основните ключови фактори в процеса за развитие на таланта. Те се
намират в много тесни връзки и зависимости
и затова имат съществува необходимост да

бъдат обсъждани в близък контекст
(Hohmann, A., Seidel, I., 2003).
Освен изясняването на основните методологически проблеми, свързани с идентификацията на спортни таланти е необходимо да се
обсъдят и най-новите научни данни относно
диагностичните критерии. Съществен принос
в световната наука, в това отношение дава
проучването, осъществено от Хохман и неговите колеги (Hohmann, A., Seidel, I., 2003), в
което се открояват четири основни диагностични критерия:
1. Младежки постижения
В някои спортни дисциплини постиженията на младежите в състезанията дава добра
информация за бъдещите резултати на един
спортист.
2. Бързина на развитие на постиженията
Важността на този критерий много често
се подценява. Причината за това се намира в
методологическите проблеми: колкото подобре атлета се представи, толкова по-малки
са оставащите възможни темпове на напредък
в бъдеще.
За да се избегнат получаващите се пристрастия към атлетите с по-добри постижения,
началното представяне трябва да бъде разпределено извън зависимостта на изгодата от
високите спортни резултати в този период.
Чрез този процес се разкрива относителната
скорост на развитие. Това разделение може да
бъде направено чрез регресионен анализ на
получените данни.
Регресионният анализ дава възможност за
изясняване на причинно-следствените връзки
между няколко променливи величини.
3.
Оползотворяване
на
кондицията/състоянието на постиженията
Третият критерий за откриване на таланта
описва до каква степен един атлет използва
своите общи или специфични умения да постига високи резултати по време на състезания.
Основната идея, според Хохман и неговите колеги е, че поне в младежките етапи от
талантите не се изисква прекалено голям капацитет в едно или повече основни умения,
като например сила или издръжливост. Напротив, талантите трябва да изпъкват повече
чрез подходящото използване на своите ресурси. Визираното изследване потвърждава
хипотезата за оползотворяване в полето на
по-общите способности. Доказва се обаче
още, че съществуват разлики когато фокусът
е върху специфичните способности.
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4. Издръжливост на натоварвания
Четвъртият критерий е способността на
даден атлет да издържа максимално високи
тренировъчни натоварвания, без да се пренатоварва или да се нарани. Очевидно е, че деца, които са „податливи на травми“ да бъдат
интегрирани в цялостната концепция на спортния талант.
Този критерий за високи натоварвания нямаше да бъде толкова критичен в наши дни,
ако треньорите можеха да променят своите
тренировъчни стратегии от започване на рехабилитация, след като един атлет е контузен
към такива, които предотвратяват наранявания и контузии чрез увеличаване на т. нар.
превантивни форми на тренировки още в самото начало на тренировъчния процес
(Hohmann, A., Seidel, I., 2003).
Според Захарова и нейните колеги, важно
място в системата за спортен подбор заемат
педагогическите контролни изпитания (тестове) и по резултатите от тях обикновено се
правят изводи за наличието на необходимите
физически качества и способности на отделния индивид за осъществяване на успешна
специализация в конкретния вид спорт. Тези
физически качества и способности имат важно прогностично значение при подбора на
децата в спортните училища. Към тях можем
да се отнесат бързината, относителната сила,
някои антропометрични показатели (строеж и
пропорции на тялото), способността за максимално потребление на кислород, икономичността на функциониране на вегетативната система на организма, някои психични
особености на личността и пр. (Захарова, В.
/Сост./, 2003).
Спецификата на боксовия спорт, и в двете
му разновидности – аматьорски и професионален е свързана с изключително високи психофизически натоварвания на атлетите.
В официално приетите нормативни документи в нашата страна и утвърдените тестове,
свързани с оценката и приема на ученици в
спортните училища се акцентира върху следните компоненти на биологичния модел на
боксьора:
 Морфологичните особености изискват
ръста да отговаря на съответната категория.
 Дълги горни крайници (разтегът надвишава ръста с 5-6 см). Силно развита мускулатура на долните крайници и здрава коремна
преса.

 Функционални изисквания на спорта
са свързани с добър аеробен и анаеробен капацитет, регулирано и правилно дишане.
 Двигателният капацитет изисква разнообразни двигателни навици, голяма взривна сила и ловкост.
 Психологическите характеристики са:
сръчност и бързина в условията на аритмично
натоварване. Добра зрително-двигателна координация, стабилно сензорно двигателно
равновесие, разпределено и съсредоточено
внимание и уравновесен темперамент.
Експертната оценка се извършва от един
или няколко експерта (треньор или специалист по бокс). Те вземат предвид биологическите особености на модела, като към него
прибавят и оценките от предварително извършените специфични изследвания - свободен
бой
с
партньор
(с
каска)/http://mpes.government.bg/Documents/Activ
ities/FVSU_UCHILISHTA/R_Testove_za_otsen
ka_i_priem_na_uchenitsi_v_sportnite_uchilishta.
pdf/.
Интерес представлява предложения от В.
Ахапкин модел за спортна ориентация на 1012 годишни деца в бокса:

В психоспортограмата на боксьора, предложена от Ив. Ангелов се подчертава ключовата роля на възприятията в психичната дейност. Авторът отбелязва, че колкото по-точно
боксьорът възприема всички важни детайли
на боя, колкото по-бързо омисли възприемането, толкова по-бързо ще намери най-правилното решение. Бързината на реакцията е
също от решаващо значение за успешните
действия на боксьора поради високото темпо
и плътността на съвременния бой, изпълнението на атакуващи действия, защити и контраатаки в микроинтервали от време. Необходимостта от постоянен контрол върху действията на противника извеждат на преден план
важността на такива свойства на вниманието
като интензивност, устойчивост и разпределение (Ангелов, Ив.,1984, с. 85).
Ив. Ангелов отдиференцира някои специфични за боксьорите психологически и психофизически характеристики: мигновена изборна реакция, точност, чувство за дистанция, превключване на вниманието, тактическо мислене и пр., които трябва да се имат
предвид при извършването на първоначалния
подбор (Ангелов, Ив., 1975).
Т. Андреев подчертава, че „големите различия във външната форма и вътрешното съдържание на индивидуалните стилове на боксиране се дължат на различната природна
психическа и физическа надареност на отделните боксьори, на извънредно голямата комбинативност на преобладаващите психически
и физически качества у отделните боксьори“.
Според автора бързите, ловките, гъвкавите
боксьори, които се отличават с волевите качества самообладание, решителност, устойчивост предпочитат контраатакуващия стил
на боксиране или комбинативния бой с преобладаване на активно-отбранителните действия. Силните и издръжливи състезатели, у
които доминират психическите качества инициативност, активност, смелост, увереност в
собствените сили, настойчивост се ориентират към т. нар. атакуващ стил или към комбинативна форма с подчертано преобладаване
на настъпателните действия (Андреев, Т.,
1980, с. 7).
Според Ив. Ангелов е неудачно подборът
на млади боксьори да се прави с единствено с
помощта на нормативи за обща физическа
подготовка. Въпреки че подобен подбор позволява уточняване на физическите качества
на децата често той е недостатъчен и неточен,
тъй като не отчита възможностите за компен-

Табл.№1. Модел за спортна ориентация на
10-12 годишни деца в бокса (Ахапкин, В.,
2013)
Тест
Бягане на 800 м.
Бягане на 60 м.
Лицеви опори
Хвърляне на топка
за тенис
Коремни преси
Проба на Ромберг
Динамометрия на
китката на ръката
Реакция на движещ
се обект

Спортно значими
критерии на ориентацията
Обща издръжливост
Бързина
Силови способности
Сила на изхвърляне
Скоростно-силови
Равновесие
Силови способности
Латентно време за
реакция

Вл. Чернев подчертава, че боксът е ацикличен спорт с взривно-динамичен характер на
движенията, извършващи се с променлива
интензивност. Физическите натоварвания на
боксьора са свързани със силна емоционална
възбуда и са с максимална и субмаксимална
мощност (Чернев, Вл., 2007).
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сация на едни качества с други. Например,
недостатъчната сила на удара често се компенсира с високото темпо на боя /специална
издръжливост/; недостатъчната издръжливост
и сила – с пространствено-двигателните усещания, вниманието и бързината на реакцията;
недостатъчната бързина на действията – с високо ниво на оперативното мислене, добре
развитото чувство за предугаждане действията на противника и т.н. (Ангелов, Ив., 1975).
Обобщено може да се подчертае, че първоначалният етап на спортния подбор и ориентация на децата в областта на аматьорския
бокс представлява твърде значим фактор при
моделирането на цялостни програми за високи спортни постижения. Новите реалности
в глобален контекст изискват преодоляването
на стихийността и инертността в процеса на
откриване на спортни таланти и насочването
към научно обосновани системи за подбор и
ориентация на децата в бокса, които са съобразени с резултатите от съвременните интердисциплинарни изследвания в световната наука.
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ДИСТАНЦИОННО ПЕДАГОГИЧЕСКО РЪКОВОДСТВО В РАМКИТЕ НА КОЛАБОРАТИВЕН ЕЛЕКТРОНЕН КУРС ПО ФРЕНСКИ ЕЗИК
Мария Стойчева
ONLINE TUTORING IN A COLLABORATIVE DISTANCE LEARNING COURSE OF FRENCH
LANGUAGE
Maria Stoytcheva
ABSTRACT: The context of this research is a hybrid type distance learning of French for specific purposes
based on the collaborative approach. The training scenario involves intensive online tutoring, proactive or reactive, depending on the needs and the stage of the educational process. By analyzing the learner’s perceptions of
the realized training and on the base of the tutor’s observations, we have tried to identify the key functions of
the online teacher and to clarify how the type of online tutoring affects the learning process.
Key words: Distance learning, collaborative approach, online tutoring, ITC for educational purposes, foreign
language learning.

Въведение

Онлайн тютора в рамките на електронно
колаборативно обучение

С бързото развитие на електронното дистанционно обучение, обособяващо се като все
по-често прилагана форма на обучение в световен мащаб, множество електронни курсове
доказват успешно своята ефективност. Част
от тях са колаборативни електронни курсове,
с предвидени интензивни онлайн взаимодействия, при които педагогическото ръководство
играе особено важна роля за успешното им
провеждане. В действителност, една нова
професия се появява - тази на онлайн тютора,
изискваща множество компетентности, чрез
които се отговаря на изискванията на ефективното дистанционно ръководство при онлайн курсовете.
Контекстът на това изследване е колаборативно дистанционно обучение, чийто педагогически сценарий предвижда интензивни интервенции на тютора в различни аспекти.
Чрез анализ на мнението и усещанията на
студентите, относно реализираното обучение,
към които са прибавени наблюденията и опита на тютора, ние се опитваме да идентитфицираме ключовите функции на онлайн
тютора и да анализираме ефекта от интервенциите на тютора върху процеса на обучение.

1. Дефиниране на функциите на онлайн
тютора.
Ролята и функциите на онлайн тютора са
широко дискутирани в дидактическата литература в областта на електронното дистанционно обучение (ЕДО). Множество опити за
изготвяне на профил на онлайн тютора са
направени досега, но реално може да се каже,
че не съществува един единствен начин да се
подходи към тази задача. Функциите на тютора варират в зависимост от вида дистанционен курс (базиран на колаборативната работа, проектно-базиран или базиран на индивидуалната работа), в зависимост от възприетите педагогически принципи и модел, от
функциите на останалите участници в обучението и задачите, които са им поставени.
Rodet (2011) изследва педагогическото ръководство в качеството му на процес на оказване на помощ, позволяващ на обучаемия да
еволюира хармонично и напредвайки в обучението, да достигне максимално целите поставени от институцията и от самия него като
по този начин се възползва пълноценно от
обучението си. Според същия автор, помощта, която тюторът оказва не се ограничава единствено до преподаваната материя от
когнитивна гледна точка, а отговаря на потребностите на обучаемите в мотивационен,
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социо-афективен и метакогнитивен план. Той
анализира педагогическото ръководство в пет
различини аспекта. В когнитивен план действията на тютора се състоят в предоставяне на
необходимите елементи за доброто разбиране
на преподаваната материя, предоставяне на
методологическа помощ и подкрепа на обучаемите в технологично отношение. В мотивационно отношение тюторът има за задача да
извади на повърхността персоналната мотивация на обучаемия, да насърчи усърдието
му, да се старае да предотврати евентуален
отказ от обучението. В социо-афективен план
намесата на тютора се състои в предотвратяване появата на чувство за изолираност, насърчаване на автономността на обучаемите и
улесняване на колаборативния процес между
обучаемите. В метакогнитивен план тюторът
помага на обучаемия да планира своето обучение, да се самооценя, да прецизира своите
когнитивни стратегии, да осъзнае какви знания и умения е придобил, да може да погледне отстрани своето собствено обучение
(Rodet 2011, 2007).
Decamps et al. (2011) определят шест основни функции на онлайн тютора:
 Педагогическа функция: подпомагане
на обучението в когнитивен план, насърчаване на обучаемите да аргументират и конструират своите занания;
 Организационна функция: планиране
на работата във времето, даване на насоки за
работа, подпомагане организацията в рамките
на екипа;
 Социо-афективна функция: насърчаване и мотивиране, създаване на приятелска и
приветлива среда за обучение, поддържане на
единството на групата;
 Технологична функция: осигуряване
на техническа помощ, така че студентите да
се чувстват сигурни и спокойни в технологичната среда;
 Метакогнитивна функция: насърчаване на метакогнитивната рефлексия у обучаемите, насърчаване на студентите да си поставят на въпроси и да анализират собственото
си обучение;
 Оценяваща функция: оценяване на работите на студентите, изясняване на целите и
критериите за оценяване, предоставяне на
коментари с цел формативна оценка;
За анализа на интервенциите на тютора в
нашето обучение сме взели под внимание
именно тези щест функции относно, които

изследователите в областта на дистанционното обучение до голяма степен са постигнали съгласие.
2. Контекст на изследването. Електронен
дистанционен курс по специализиран френски език - FOS Tourisme.
Контекстът на това изследване е смесено
обучение по специализиран френски език FOS Tourisme, базирано на социо-конструктивисткия модел и колаборативния подход.
Проведено в университетски контекст, в който използването на ИКТ за обучение е сведено до обогатено присъствено обучение, подпомогнато от технологиите, електронният
курс FOS Tourisme представлява съвкупност
от иновативни практики: въвеждане на колаборативния подход при онлайн обучение, работа с малки групи в дистанционна среда чрез
платформа за ЕДО1 , дистанционно педагогическо ръководство, онлайн взаимодействия на
езика цел.
Обучението се характеризира с редуване
на присъствени и дистанционни периоди, като дистанционните периоди, реализирани
чрез платформата за дистанционно обучение
UNIV-R CT (АCOLAD)2 , представляват основната му част (80%). Кратките присъствени
периоди в началото, средата и края на обучението служат съответно за овладяване на
платформата, регулиране на дистанционната
работа, рефлективни дейности, доразвиване
на устни компетентности, провеждане на финален тест и оценка на обучението.
Изборът на хибридния тип дистанционно
обучение бе предопределен от спецификата
на дисциплината, чужд език, при която развиването на някои компетентности свързани с
устната реч се осъществява, в известна степен, по-трудно в дистанционна среда.
Педагогическото ръководство е индивидуализирано, проактивно и реактивно в зависимост от необходимостта и етапа, на който се
намира обучението. Както подчертава Кентен
(2005), ефикасността на учебните дейности,
предвидени в сценария на едно дистанционно
обучение се дължи не само на адекватността
и правилния подбор на дейностите, а също и

1

ЕДО – Електронно дистанционно обучение.
UNIV-R CT (бивша ACOLA D) – колаборативна
платформа за дистанционно обучение, разработена от лаборатория Мултимедия на Страсбургския
университет, Франция.
2
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на качеството на осигуряваната от тютора
подкрепа на студентите.
Като се има предвид това и факта, че нашите студенти нямаха голям опит в колаборативните практики, а още по-малко при работа
в дистанционна среда, заложихме на интензивно, индивидуализирано ръководство с цел
те да получават навременни насоки и да им се
осигурява помощ в случай на трудности, без
това да ограничава тяхната свобода на действие. В процеса на работа те трябва да успеят
да развият умения за самостоятелно вземане
на решения и автономност в управлението на
собственото си обучение.
В голяма част от електронните курсове поливалентността на тютора е необходимост.
Той трябва да притежава множество компеТаблица 1. Функции на онлайн тютора.

тентности. Освен това, тюторът трябва добре
да осъзнава своята мисия, да познава функциите, които ще изпълнява, да знае как и кога
да интервенира, за да осигури ефективно и
качествено педагогическо ръководство. Профилът на онлайн тютора трябва да бъде дискутиран и добре изяснен в рамките на екипа,
ангажиран с реализирането на обучението.
Като пример, представяме в таблицата подолу, част от хартата на тютора, съдържаща
подробно описание на функциите и задачите
на тютора в различните етапи на обучението
и чиято цел е да ориентира тютора в процеса
на онлайн ръководство. Частта, която е представена тук се отнася до онлайн семинарите
(Таблица 1).

Онлайн семинари – Функции на тютора в рамките на учебната единица
Индивид уална работа
на Организационна функция (ОФ), Педагогическа функция (ПФ), Социо -афективна и
мотивационна функция (С-АФ), Техническа функция (ТФ), Метакогнитивна функция (М Ф), Оценяваща функция (ОЦФ)
Технологични
Интегрирани в платформата : Чат, Електронна поща, Технологии за проследяване
средства
работата на обучаемите в платформата, Зони за депозиране на задания и доку менти.
Ресурси депо- Лекция – мултимедийно съдържание, Описание на протичането на учебния онлайн
зирани в плат- семинар, задачите и ситуацията за разрешаване, Уебография, Допълнителни ре формата
сурси.
Вид интерак- Синхронно и асинхронно, проактивно и реактивно дистанционно ръково дство.
ции
Задачи на тю-  Анимира синронните срещи (учебните чатове) – представяне на семинара, тематора
тика, начин на протичане, разясняване на задачите, о тговаряне на въпроси, техни ческа помощ итн. (OФ).
 След учебния чат – прави резюме на проведената среща и го изпраща в найкратки срокове на всички студенти (в последствие тази задача се изпалнява от сту дентите) (OФ).
 Осигурява асинхронното ръково дство – помага и о тговаря на сту дентските
въпроси и молби за помощ във възможно най-кратки срокове (OФ, ПФ, САФ, ТФ).
 Осигурява когнитивна помощ - лекция, ресурси - (ПФ).
 Помага за разрешаване на проблеми от техническо естество (ТФ).
 Подкрепя и поощрява сту дентите със затруднения (ПФ, САФ)
 Валидира депозираните документи от сту дентите, да проверява междинните
версии, да прави насочващи коментари (feed back) (ПФ, ОЦФ).
Етап 2
Колаборативна работа
Функции
на Организационна (ОФ), Педагогическа (ПФ), Социо -афективна и мотивационна
тютора
(СА Ф), Техническа (ТФ), Метакогнитивна (МФ), Оценяваща (ОЦФ).
Технологични
Интегрирани в платформата : Чат, Електронна поща, Технологии за проследяване
средства
работата на обучаемите в платформата, Зони за депозиране на задания и доку менти.
Ресурси
Депозирани документи от индивидуалните задания, депозирана селектирана ин формация от сту дентите, описание на протичането на учебния онлайн семинар и
колаборативната работа.
Вид интерак- Синхронно и асинхронно, проактивно и реактивно дистанционно ръково дство.
ции
Задачи на тю -  Анимира синронните срещи (учебните чатове) : обяснява ко лаборатвните дейтора
ности, насочва онтосно стратегиите на работа в екип, отговаря на въпросите на
студентите, припомня критериите за оценяване и сроковете за депозиране на екип Етап 1
Функции
тютора
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ните работи. (ОФ, ПФ).
 След учебния чат – прави резюме на проведената среща и да го изпрати в найкратки срокове на всички студенти (в последствие тази задача се изпалнява от сту дентите) (OФ).
 Помага за избора на технологични средства за комуникация и колаборация
(ТФ).
 Улеснява колаборативната работа. Насърчава обучаемите да работят съвместно,
създава б лагоприятна атмосфера в групата (OФ, ПФ, САФ, ТФ).
 Следи за спазване на сроковете на депозиране (ОФ).
 Поддържа чувството за присъствие (САФ).
 Насърчава метакогнитивната рефлексия. По дтиква обучаемите да анализират и
обсъждат с останалите начина на работа; да се ориентират в прогресията на собст веното си обучение (МФ).

3. Резултати. Усещанията на студентите за
педагогическото ръководство онлайн.
Както подчертават Depover и Quintin
(2011), педагогическото ръководство е тясно
свързано с вида на курса, при който се прилага. Така при курс, базиран на трансмисивния модел на предаване на знания и бихевиористкия подход, педагогическото ръководство приема формата на директивни интервенции, ориентирани към стриктен контрол и
регулиране на обучението. Противно на това,
когато курсът се вписва в конструктивистката
перспектива, методите на педагогическо ръководство са обикновено по-гъвкави и не
толкова инвазивни. Именно в социо-конструктивистката перспектива е ситуиран нашият електронен курс, базиран на колаборативния подход.
Както вече споменахме, нашите студенти
бяха начинаещи в колаборативните практики
и дистанционното обучение. Вземайки предвид този факт, се наложи да приложим такова
педагогическо ръководство, което да да помогне на студентите да преодолеят трудностите на колаборативното онлайн учене. Проучвайки различини изследвания в областта на
онлайн колаборацията, Depover и Quintin
(2011), констатират, че способността на групата да се организира ефикасно в зависимост
от поставената цел рядко се наблюдава и че
определена подкрепа на това ниво позволява
да се повишат чувствително постиженията на
групата при изпълнение на различните задачи.
Мнението и усещанията на обучаемите относно ефективността на реализираното педагогическо ръководство бяха събрани посредством анкета, приложена в края на обучението.
Целта е да се провери ефективността на сценария за педагогическо ръководство и да се
разграничат основните функции на тютора,
които в най-голяма степен допринасят за по-

доброто протичане на процеса на онлайн учене.
3.1. Значение, което студентите придават
на взаимодействията с тютора.
Анализът на мнението на студентите относно значението, което придават на взаимодействията с тютора показват, че на първо
място за тях е организационната функия на
тютора (Фигура 1). Помощта относно планиране и организиране на работата, даването на
насоки най-вече относно избора на стратегиите за колаборативна работа, това са взаимодействия, които се възприемат от обучаемите
като особено важни за доброто протичане на
обучението.
На втора позиция идват взаимодействията
свързани с педагогическата функция. Тюторът се възприема като фасилитатор на когнитивния процес, като този, който може да даде
съвет относно стратегиите за работа, да предостави допълнителни ресурси, да помогне за
разбирането на преподаваната материя.
Интервенциите от страна на тютора, които
могат да бъдат асоциирани със социо-афективната и мотивационната функция, са класирани от обучаемите на трета позиция. Те са
особено ценени от тях поради факта, че през
цялото време са били подкрепяни и окуражавани от тютора при трудности и поради постоянното усещане за присъствие и достъпност
на онлайн тютора във всеки един момент.
Поддържането на благоприятна атмосфера в
рамките на групата е също много добре оценено.
Технологичната помощ заема също трета
позиция с еднакви стойности със социо-афективната. Това е помощ, свързана с преодоляване на техническите трудности при работа
онлайн и избора на подходящите технологични средства за колаборативна работа, последвана от два вида организационни интервенции, а именно организация и планиране на
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синхронните чат срещи и припомняне на
крайните срокове за депозиране на продукци-

ята.

Фиг. 1. Класиране по важност на функциите на тютора.
В метакогнитивен план, студентите са до3.2. Честота на взаимодействията с тютора
волни от възможността да коментират и ана- и оценка на обучаемите.
лизират начина си на работа и стратегиите за
Помолени да определят честотата на разучене чрез разговори и чат дискусии в рам- личните видове интервeнции на тютора по
ките на екипа и с тютора, което им помага да време на обучението, 56% от студентите заяосъзнят какви знания и умения са придобили
вяват, че са получавали много често и 44%
до момента и какво още могат да подобрят.
често социо-афективна, педагогическа и орВъпреки, че студентите са класирали оце- ганицационна подкрепа. Всички студенти,
няващата функция на тютора на последно
които са се нуждаели в един или друг момент
място, те всички са на мнение, че тя е неиз- от техническа помощ са я получили – 56%
менно необходима и държат както на сума- много често и 44% често. 96% от обучаетивната оценка, така и на формативната. Осо- мите споделят, че за тях е важно да получват
бено високо одобрение предизвиква прилага- редовно и навременно формативна оценка
ното формативно оценяване и възможността, (feed back) на своята работа. Резултатите от
предоставена на студентите да осмислят ра- проучване на мнението на студентите отботата си и да я подобрят в следствие на ко- носно подкрепата, която са получили от тюментарите получени от тютора.
тора са представени подробно в таблица 2.
Таблица 2. Ролята на тютора в моето обучение.
Въпроси
Получавах техническа помощ в случай на нужда.
Получавах съвети относно организацията и стратегиите
за работа.
Помагаше ми в разбирането на преподаваната материя,
когато имах нужда.
Предоставяше ни допълнителна информация и ресурси
Помагаше със съвети как да подобря качеството на работите ми.
Помагаше ни да преодоляваме трудностите при рабо тата в екип.
Подтикваше ме да осмислям и оценям собствения си
начин на работа.
Не се притеснявах да се обърна към тютора по всяко
време.
Получавах навреме отговори на зададените о т мен въп роси.
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Много
често
56%
56%

Често

Понякога

Никога

44%
44%

-

-

56%

44%

-

-

64%
60%

36%
40%

-

-

52%

48%

-

-

48%

48%

4%

-

60%

40%

-

-

56%

44%

-

-

На определени етапи, изпреварваше въпросите ни, като
предварително даваше насоки и съвети, внасяше пояснения.
Насърчаваше ни, о куражаваше ни.
Поддържаше б лагоприятна социална атмосфера.
Напомняше ни за чатовете и сроковете за депозиране на
работите ни.
Като цяло, дистанционното ръководство беше ефек тивно.

Студентите са много доволни от факта, че
са получили когнитивна, организационна и
методическа помощ точно навреме. Особено
добре оценена е достъпността на тютора. За
тях, това е изключително важен елемент, когато става дума за дистанционно обучение.
Увереността и усещането, че във всеки един
момент можеш да разчиташ на помощ и разбиране от страна на тютора намалява чувството на изолираност, което често се смята за
характерно за дистанционното обучение и е
една от причините за напускането му. Когнитивната и метакогнитивна подкрепа, както и
реактивността са част от факторите, доприна-

60%

40%

-

-

60%
64%
72%

36%
36%
28%

4%
-

-

72%

28%

-

-

сящи за високата степен на общо удовлетворение от педагогическото ръководство.
Всъщност, всички студенти оценят много високо работата на тютора, а педагогическото
ръководство като цяло определят като много
ефективно (72% много доволни и 28% доволни). Средните стойности за педагогическото ръководство са близки до максималните
(над 3,50), при медиана 4 и стандартно отклонение под единица, което говори за единодушие относно удовлетворлението от реализираното дистанционно ръководство (таблица
3).

Таблица 3. Педагогическо ръководство. Честота на интервенциите на тютора.
Ср. ст.
Медиана
Получавах техническа помощ в случай на нужда.
3,56
4,00
Получавах съвети относно организацията и стратегиите за работа. 3,56
4,00
Помагаше ми в разбирането на преподаваната материя, когато
3,56
4,00
имах нужда.
Предоставяше ни допълнителна информация и ресурси.
3,64
4,00
Помагаше със съвети как да по добря качеството на работите ми
3,60
4,00
(домашни итн).
Помагаше ни да преодо ляваме трудностите при работата в екип.
3,52
4,00
Подтикваше ме да осмислям и оценям собствения си начин на
3,44
3,00
работа.
Не се притеснявах да се обърна към тютора (преподавателя) по
3,60
4,00
всяко време.
Получавах навреме отговори на зададените о т мен въпроси.
3,56
4,00
На определени етапи, изпреварваше въпросите ни, като предвари 3,60
4,00
телно даваше насоки и съвети, внасяше пояснения.
Насърчаваше ни, о куражаваше ни.
3,56
4,00
Поддържаше б лагоприятна социална атмосфера.
3,64
4,00
Напомняше ни за чатовете и сроковете за депозиране на работите
3,64
4,00
ни.
Като цяло, дистанционното ръково дство беше ефективно.
3,72
4,00

Анализът на мненията на студентите, изказани в отговорите на свободните въпроси и в
интервютата потвърждават резултатите от
анкетата. Реално, студентите придават голямо
значение на педагогическото ръководство за
успеха на обучението. Отговаряйки на въпроса „Каква беше ролята на тютора във вашето обучение?“ те всъщност поставят висока оценка на взаимодействията си с тютора
във всеки един аспект. Като доказателство,
представяме по-долу няколко техни изказвания:

Ст. откл.
,51
,51
,51
,49
,50
,51
,58
,50
,51
,50
,58
,49
,70
,46

„Приемам тютора като един човек, който дава сигурност. Ако имам проблем мога
да се обърна за помощ. Ако искам отсрочка
за домашна също мога да и пиша и веднага да
ми прочете писмото, на която мога да се
оплача, ако имам някакъв проблем или затруднение с домащните итн.“
„Може да се каже, че ни научи как да работим, изобщо как да работим, а не както
сме свикнали преди това. По един друг начин
и по-ефикасно, бих казала. „
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„Имаше полза, защото ни разясняваше
точно задачите и ни помагаше, ако срещнем
трудности, винаги можеше да се обърнем
към тютора и не сме се притеснявали. И
техническата част. Беше много полезно. Защото колкото и да ми се струва просто сега,
на мен ми беше много сложно тогава, като
не си работил с такова нещо, за мен беше
добре да видя как става, някой да ми покаже.“
„Много добре беше, че можехме да получим помощ по всеки въпрос. Помагаше ми, за
да си изясня материала, как да работя. На
мен ми е от помощ за самото разбиране на
лекцията, за разясняването на индивидуалните и груповите задачи, за насока като цяло. И техническа помощ дори.“
„Каква е ролята? Голяма, абсолютно, без
тютор за къде сме. Винаги сме имали помощ.
Сега направо на вас да ви кажа, аз тука
обикнах френския. Въпреки, че е по-малко
като времетраене, може би заради хората в
университета, но просто мога да кажа, че
стана ми за пръв път интересно като уча
френски. За пръв път! (маха за поздрав в
обектива). Получавахме помощ в индивидуалната работа, в началото за разбиране на
лекциите, за разбиране на самата платформа, за вникване, да станеш не само част
от екипа, а от цялото обучение, от платформата. Това беше може би най-важната
роля на тютора, да бъдем като цяло не екип
от двама трима души, а екип от цяла група
хора, които дори не са се виждали. Това беше най-провокативната част. Друго, което
имахме като помощ, може би това да си оправяме индивидуалните грешки, индивидуалните работи, което никога не съм си помисляла, че някой може да изкорени нещо
такова от мене, тези грешки, просто и при
говоренето и при писането по-отговорно
гледам на нещата.“
„В чатовете много помагаше, е-мейлите,
които получавахме за срокове, организация и
предвидено преди да е станало нужда да питаме, и всяка предварителна информация. И
възможността за междинна оценка и насоки.“

част от ефективността си на педагогическото
ръководство, което подкрепя, мотивира и насърчава обучаемите. Впечатлението, с което
оставаме в резултат от нашия опит е базспорно - голяма част от успеха на обучението
се дължи на адекватното педагогическо ръководство. Можем да заключим също, че работата на тютора изисква множество компетентности и усилия. И все пак, ние смятаме, че
постигането на ефективност не би трябвало
да е за сметка на тютора и че дизайнът на
курса трябва да дава възможност на тютора
да упражнява спокойно своята дейност, като
същевременно, благодарение на известни
умения и опит, управлява групата така, че
членовете й да могат намерят сами своя път и
стратегии за работа и да се подкрепят взаимно.
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Заключение .
Удовлетворението на нашите студенти от
педагогическото ръководство и много добрите резултати на обучаемите в края на курса
показват, че всеки онлайн курс дължи голяма
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През последните години изискванията към
образованието, респ. към учителите стават
все по-високи. Те са ориентирани предимно
към качеството на обучението и по-пълно
удовлетворяване на потребностите на учениците. Една от алтерантивите на традиционното преподаване в училище е Team teachingът. Той е актуален в границите на процесите
за развитие на училищното образование.
Какво е Team teaching? Буквално преведено означава преподаване в отбор. В контекста на дидактиката може да се тълкува като
преподаване в екип, „групово преподаване/моделиране на обучението” (Радев, с.8).
Team teaching-ът е относително непопулярно
понятие в областта на училищната дидактика.
В момента в съвременното българско училище няма трайно установена практика свързана с използването на Team teaching.
За първи път Teamteaching-ът е апробиран
в САЩ в средата на 50-те години на XX век.
По това време американската образователна
система преживява т. нар. „спътников шок”
или „спътникова криза” (социално–политическа реакция в САЩ и Западна Европа на
първите изкуствени спътници - „Спутник 1”
изстрелян на 04.10.1957 година от бившия
Съветски съюз). Този „спътников шок” поставя под въпрос американската образователна
система. В отговор на това федералните образователни власти започват да търсят решения
за излизане от кризата. Целта на реформата в
образованието е по-ефективна организация на
обучението. Едно от следствията на тази реформа е появата на Team teaching-ът като
модел за организация на обучението.
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Първоначално Team teaching-ът е организиран йерархично от двама до шест учители,
които формират един екип за обучаване на
големи групи от ученици. Този екип има лидер (най-високо квалифицирания в екипа),
учители и помощник-учители (изпълняват
административни задачи) (Brinkmann, 1973;
Shaplin, 1972). Скритите в Team teaching-ът
надежди скоро са „попарени” от оценките,
които той получава по отношение на своята
целесъобразност. Очакванията към този организационен модел за повече време на учителите и по-добро обучение не се оправдават
(Winkel, 1974:25).
Развитието на Team teaching-ът в Англия в
началото на 60-те години на XX век е повлияно от образоватлната реформа, но се разграничава от американското направление. Техните намерения са да се избегне дискриминирането в екипа и да се насърчи взаимната
толерантност между участниците в него
(Winkel, 1974:25). Warwick формулира цялостна теоретична концепция за Team
teaching, в която са включени учебните планове, стратегиите за планиране, промяната на
ролите на обучаващите и обучаемите, физическата среда. Той цели радикално преориентиране на училището и желае да постигне
сътрудничество освободено от йерархични
структури и принудителен подбор (Warwick,
1971).
Основните цели на първите експерименти
с Team teaching в Германия през 70-те години
на XX век са равенство между учителите и
използване на възможността за вътрешно
дефиринциране. В сравнение с американския
екип, германският е по-малко йерархично

структуриран (Brinkmann, 1973; Winkel,
1974:25).
В последните години Team teaching-ът
придобива все по-ширака популярност и се
реализира при различни условия, като учителите работят в екип и най-често са двама.
Team teaching-ът се прилага с цел да се отговори по-добре на конкретните потребности на

учениците и да им се осигурят оптимални
условия за учене и развитие. При него учителите се допълват в своите специфични компетентности като по този начин учениците се
подпомагат по възможно най-добрия начин.
Освен това Team teaching-ът съдейства за
обмяната на опит между учителите и дава
възможност за рефлексия.

В научната литература съществуват множество дефиниции на понятието. Team
teaching. В различните дефиниции се акцентирана върху различни общи и специфични
аспекти на понятието. Някои се фокусират
преди всичко върху аспектите на работатта в
екип, а други акцентират върху връзката
между преподаването в екип и обучението.
Дефиницията на J. Shaplin от 1972 година
поставя началото на дискусията по отношение на определяне на същността на понятието. Според него "Team teaching-ът е форма за
организиране на обучението, която включва
учителите и учениците; двама или повече
учители носят отговорност за целия час или
за значителна част от него и работят заедно"
(Shaplin, 1972:30).
R. Winkel определя Team teaching-ът като
"планиране, провеждане и оценка на комуникативните процеси на преподаване и учене
чрез сътрудничещи си учители в сътрудничество с гъвкави групи ученици" (Winkel,
1974:25).
В своята дефиниция S. Dean се фокусира
върху отношението или нагласата на учителите по отношение на тяхната дейност. "Истинската същност на концепцията за Team
teaching не е в структурните и организаци-

онни детайли, а в принципното желание за
кооперативно планиране, постоянно сътрудничество, постоянна общност, неограничено
общуване, комуникация и сериозна готовност
да се приеме и да се участва в общата задача
..." – пише Dean (Dean S., Witherspoon C.,
1962:4).
През 1981 година R. Winkel ревизира първоначалната си дефиниция и определя Team
teaching-а като метод за преподаване, при
който „няколко учители работят заедно в гъвкави групи от ученици, т.е. в идеалния случай
заедно планират, провеждат и оценя ват обучението” (Winkel, R. 1981:294-298).
Achermann дефинира Team teaching-а като малка група от учители, чиито компетентности се допълват така, че те са способни
заедно да планират, провеждат и оценяват
обучението и свързаните с него по-нататъшни
задачи с цел удовлетворяване на потребностите на учениците, повишаване на техните
постиженията и тяхната удовлетвореност
(Achermann, 2005:4).
Според С. Терзиева и В. Коларски екипното преподаване (team teaching) се развива
„като съвместна работа на двама или повече
преподаватели по различни дисциплини в
обща „класна стая“ при изричното уточнение,
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че това не означава непременно едновременно присъствие на преподавателите. (...)
Екипното преподаване е терминът, с който се
описват разновидности на техниката да се
преподава даден курс от повече от един преподавател, при което се прехвърлят функции
с цел подобряване на качеството на преподаване и учене и е стъпка към трайно приспособяване на образователната система към променящите се нужди на студентите и потенциала на преподавателите” (Терзиева, С., В.
Коларски, 2015:34).
В представените дефиниции различните
автори определят понятието по различен начин - модел, форма, метод, разновидност на
техниката. В контекста на съвременната дидкатика понятиетото Team teachin се доближава най-много до термина технология. Според Е.Н.Сунцова „педагогическото сътрудничество (team / collaborative teaching)” е технология за обучение свързана с взаимодействието на група учители с цел повишаване ефективността на обучението. В по-тесен смисъл
терминът описва съвместната работа на двама
или повече учители в класната стая” (Сунцова)
В най-общия случай Team teachin-ът се
свързва с двама или повече учители, които
преподават заедно в един клас по едно и също
време. Учители, които съвместно конструират урока в съдържателно и методическо
отношение могат да го проведат в една или
две класни стаи. Общото преподаване обхваща следните аспекти:
 общо планиране, провеждане и оценка
на урока;
 обща отговорност за класа, както и за
съдържанието и провеждането на урока;
 смяна на ролите по време на урока;
 подпомагане на учениците чрез диференциране и индивидуализиране (Halfhide,
Frei & Zingg, 2002:7; Halfhide, 2009:4).
Съществуват пет основни фактора, които
са определящи за Team teaching-а.
1. Готовност за комуникация и сътрудничество в рамките на екипа – свързва
се с необходимостта от време за опознаване;
изясняване на взаимните очаквания и желания; определяне и провеждане на ре довни
обсъждания свързани със съвместната работа.
2. Готовност за участие в общата задача – това означава да се осигури „поле за
действие” за осъществяване на общите идеи;
да се делегират отговорности и на учениците;
общо дефиниране на целите, на задачите и
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методите за работа; активно включване на
обучаваните в общите задачи; поощряване на
успехите и напредъка в сътрудничеството.
3. Готовност за поемане на отговорност за общата и/или личната част от преподаването – в зависимост от ситуацията да
поемат, споделят или делегират отговорност;
взаимна размяна на части от урока; наблюдение на процесите на планиране и преподаване; конструктивно обсъждане на прояви на
индивидуализъм.
4. Готовност за акцептиране на конструктивана професионална критика и запазване на собствените умения за критично мислене – включва самооценка и
външна оценка на обучението и сътрудничеството; позволява осъществяване на хоспитиране и оценка на обучението; обсъждане на
собствените образователни нагласи, силни и
слаби страни; открито заявяване при усещане
за свръх натоварване по време на общата работа; търсене на обратна връзка от класа.
5. Възприемане на Team teaching-а като ресурс – преценка на предимствата и недостатъците на работата в екип в полза на
учениците; анализиране на успехите и неуспехите в обучението по отношение на работата в екип (Halfhide, Frei & Zingg, 2002:40).
За да се осигурят добри условия за сътрудничество за Team teaching са необходими
 ясна цел;
 обвързващи споразумения;
 яснота на ролите;
 поемане на отговорност от двамата
учители;
 равнопоставеност;
 социална и професионална компетентност;
 умения и готовност за рефлексия;
 достатъчно времеви ресурси (Halfhide,
2009:5).
Team teaching-ът създава много възможности за гъвкаво провеждане на обучението.
В зависимост от потребностите учителите
могат да преподават заедно или отделно. Решението за използването на определен вариант на Team teaching зависи от целта на урока,
от учебното съдържание и от потребностите
на конкретната група ученици. Различават се
следните разновидности на Team teaching
(Theiler, 2009; Vogt et al., 2010):
Вариант 1:
Учителите работят с целия клас.

a) Двамата учители преподават заедно.
b) Учител А преподава, учител В наблюдава.
c) Учител А преподава, учител В подпомага.
Например: целенасочено наблюдение от
единия учител, докато другия работи с класа.
Вариант 2:
Учител A работи с целия клас, учител B
подпомага отделни ученици или група от
ученици.
a) Учител A преподава на класа, учител B
на групата.
b) Учител А преподава на класа, учител B
работи с отделни ученици.
Например: подпомагане и поощряване на
по-слаби ученици.
Вариант 3:
Учителите преподават на две различни
групи – учител А преподава на едната група,
учител В преподава на другата група.
Например: обучение по групи, които са
съставени по определени признаци (напр.
знания, интереси, ...).
Вариант 4:
Двамата учители подпомагат и съпътстват
отделни ученици или учебни групи.
Например: индивидуално подпомагане при
самостоятелна работа, работа по двама или по
групи, при проектна работа.
Вариант 5
Двамата учители преподават на отделни
ученици или на група от ученици, останалите
ученици от класа работят самостоятелно.
Например: подпомагане на ученици при
изпълнение на самостоятелната работа.
Team teaching-ът е съзнателно организиран
процес, който изисква време и приемственост. По-конкретно това означава, че работещите в екипа учители разработват подходящи
форми и методи за преподаване и разширяват
своя ролеви репертоар. От тях се изисква да
се „разделят” с традиционната роля на „обикновения учител”, който носи отговорност за
своя клас или за определени групи от ученици. Промяната на професионалната идентичност може да доведе до несигурност и
възможни страхове. Това е нормално явление
в процеса на промяната, защото новото трябва първо да бъде разработено и апробирано.
Двамата или повече учители, които се обединяват с цел преподаване в екип следва да
допринесат за ефективността на процеса на
обучение, основавайки се на своите силни
професионални страни. Всеки от учителите

встъпва в нова роля, „която се разгръща над
професионалните му умения да управлява
качествено образователния процес“ (Дянкова,
с.75). Съвместното ангажиране в този процес
изисква освен взаимно признаване и приемане, също и готовност за обсъждане на различията в мненията и справяне с ежедневните
проблеми. По време на този процес екипите
преминават през различни етапи (Halfhide,
2009:5). На основава на модела на Tuckman за
развитие на малката група при Team teachingа най-често се разграничават четири основни
етапа (Tuckman-Phasen-Modell) (Tuckman,
1965, по Kummer Wyss, 2010; Brunner et al.,
2009), които се различават помежду си по
степен на зрялост на групата. Етапите са
формиране, борба, нормиране, изпълнение.
Етап 1: Формиране (Forming) – свързана
с конституиране на екипа, запознаване на
членовете на екипа един с друг, както и със
задачата, която трябва да бъде изпълнена. В
този начален етап членовете на екипа често
изпитват недоверие, неизвестност, противоречиви нагласи, понякога интуитивна привързаност др. Провежда се разговор за очакванията и целите. Открито се дискутират желанията, педагогическите насоки и идеи и се постига споразумение по отношение на общата
задача. Понякога за тази фаза са характерни
висок емоционален заряд, интензивно споделяне на идеи и висока степен на ангажираност. Следват първи опити за преподаването
в екип.
Етап 2: „Борба, щурмуване“ (Storming)
– този етап се характеризира с различия, а
понякога и със сблъсък на различни идеи,
мнения, гледни точки за най-подходящия
начин за изпълнение на задачите. По различен начин се възприема и разбира екипната
цел и планът с конкретни действия. На този
етап обикновенно има съпротива, критика,
опровергаване на чужди мнения, съревнование вместо договаряне, много напрежение
между хората. Екипът трудно взема общи
решения. Търсенето на собствената идентичност води и до дистанциране. Учителите
трябва да обсъдят различията и да решат как
да се процедира по-нататък. При тази фаза
могат да се появят и неприятни чувства на
разочарование или стагнация/застой.
Етап 3: Нормиране (Norming) – на този
етап членовете на екипа намират възможности за постигане на консенсус относно организацията на работа. Съгласувани са правилата, процесите, протичането на урока и
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разпределението на задачите и отговорностите. Първите конфликти са преодолени, развиват се нови форми на общуване или начини
на поведение. Критиката става все по-конструктивна, създава се дружелюбна атмосфера.

Това води до повишаване на желанието за
работа и до по-висока продуктивност, тъй
като решенията се вземат екипно и съпричастността е висока.

Фази на развитието на екипа според Tuckman (Tuckman, 1965, zitiert in Kummer Wyss, 2010,
S. 153)
Етап 4: Изпълнение (Performing) – този
етап се характеризира с най-висока зрялост на
екипа – голямо доверие между членовете,
пълно осъзнаване на екипните норми, пълна
съпричастност, силна привързаност към групата, работи се високо ефективно и се наблюдава прогрес по посока на целта. В последния етап от процеса на развитие на екипа
учителите работят на основата на равенство и
са в състояние да говорят открито за различията в мненията и по-лесно да разрешават
проблемите, свързани с взаимоотношенията и
работните процеси. Индивидуалните силни
страни излизат на преден план и се допълват
взаимно. Личния опит се споделя с други
хора, предоставят се различни гледни точки.
Появява се професионална рутина.
През 1975 година Брус Тъкман заедно с
друг изследовател – Йенсен добавя още един
етап на развитие на екипа – разпадне. Етапът
на разпадане започва, когато са решени
всички задачи и е постигната крайната цел.
Понякога членовете на екипа проявяват чувствителност по темата за разпадане на тяхната

група, тъй като са работили заедно и са създали близки взаимоотношения. С разпадането
на екипа в тях може да се появи чувство на
несигурност или заплаха.
Тези етапи на развитие на екипа не е задължително да следват точно в тази последователност. Дори и екип, който се намира в
етапа на изпълнението може да премине през
фазата на борба или фазата на формирането
може директно да доведе до фазата на нормирането. Въпреки това този модел при нужда
може да помогне за рефлектиране на собствената работа в екипа (Halfhide, 2009:6).
При всички екипи, в които се поощрява
кооперативната работа, се разпознават тези
различни етапи. Конфликтите не означават
провал, а водят до оживена дискусия и конструктивен обмен на идеи и мнения по отношение на общата цел. Ако все пак различията на
партньорите са непреодолими и общата цел
вече не е в центъра на вниманието, то по-нататъшната обща работа няма смисъл и е подобре да се потърси друго решение.
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Като позитиви на Team teaching-а могат
 преодоляване на академичната изолода се посочат следните:
ция;
 увеличаване на възможностите за наб увеличаване на вероятността за взелюдение на учениците;
мане на по-правилни решения свързани с т.
 по-точни изводи за случващото се в нар. проблемни ученици;
класната стая;
 насърчаване и развитие на способнос по-добра диагностика;
тите на учениците;
 по-малко натоварване на учителите
 създаване на благоприятна учебна
благодарение на поделената отговорност;
среда.
Тясната кооперативна работа, освен много
 разпределение на работата и взаимно
възможности,
крие и много предизвикателсдопълване, използване на различни силни
тва
и
рискове.
Според Brunner et al. (2009)
страни;
могат да се разграничат следните възмож диференциране, интензивно обучение;
 периодична обратна връзка (Vogt et ности и рискове:
al., 2010:45);
Възможности и рискове при Team teaching (Brunner et al., 2009, S. 75)
Равнище
Възможности
Рискове
личностно
взаимна подкрепа
незадоволително
съпостаобогатяване
вяне/сравнение
по-висока мотивация
чувство на заплаха/конкуренция
задоволство
борба за власт
осъзнаване на собствените силни и
слаби страни
отношения
споделена отговорност
различно възприемане на отговорността
неспособност за поемане и предаване
на отговорността
организация разтоварване
ограничаване на свободата
Предпоставки за успешно Team teaching (Halfhide et al., 2002; Kummer Wyss, 2010; Vogt et
al., 2010, S. 46)Tab. 3: Gelingensbedingungen auf verschiedenen Ebenen
Равнище
Предпоставки
личностно
положително отношение към съвместната работа: Teamteaching като
ресурс
готовност за участие в общата задача
готовност за поемане на отговорност
искрен интерес към учениците
откровеност, гъвкавост, креативност
готовност за приемане на конструктивна критика и за даване на такава
отношения
готовност за комуникация
взаимно доверие и уважение
споразумение за автономността и целите
изясняване на формите на работа
активна обратна връзка
организация
съгласуване на нормите и ценностите
съгласуване на стиловете на възпитание
разпределение на задачите и изясняване на ролите
споделяне или разпределение на отговорността
съвместно планиране, провеждане и оценяване на обучението
различни форми на преподаване и на работа
гъвкавост при конкретното организиране на съвместното преподаване
Team teaching-ът влияе положително на
учениците. Той запазва концентрацията им,

повишава мотивацията им за учене и за работа в процеса на обучение. Учениците усво-
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яват кооперативен начин на поведение към
съучениците си и учителите, тъй като се учат
от примера на екипа провеждащ обучението,
усвояват умения за работа в екип, получавят
по-бързо обратна връзка, което подпомага
процеса на обучение и повишава относителния дял на времето за активно учене. Те разполагат и с повече време при необходимост
да бъдат подпомогнати при упражняването и
да получат съвет при решаването на определен проблем. Могат да изберат с кого от екипа на учителите да комуникират.
Team teaching-ът влияе положително и на
учителите, защото насърчава иновациите в
педагогическото ежедневие, тъй като коопериращите учители взаимно се стимулират и
системно рефлектират собственото си преподаване. Облекчава учителите в техните задължения и отговорности след първите успешни опити в преподаването в екип. Улеснява справянето с неочаквани и нежелани
събития, тъй като учителите могат взаимно да
обсъдят и потърсят решение на проблема.
Подпомага осъзнаването на личните и професионалните силни и слаби страни, и като
следствие от това позволява по-интензивно
използване на общите ресурси. Съдейства за
намаляване на изолацията на учителите. Подобрява качеството на обучението, тъй като
учителите често се допълват. Увеличава
обективността при оценяване на постиженията на учениците. Създава възможност за
индивидуализация и диференциация в хетерогенни класове (Halfhide, 2009:89).
От представеното до тук могат да се направят следните основни изводи:
 въпреки че терминът Team teaching
съществува от десетилетия, у нас той все още
не е достатъчно популярен; като доказателство на това може да се посочи оскъдната литература по този въпрос;
 липсва единна и общо приета дефиниция на понятието;
 етапите на Team teaching-а повтарят
етапите на груповата динамика на Tuckman;
 Team teaching-ът има положително
влияние както върху общността на учителите,
така и върху общността на учениците.
Team teaching-ът е една от възможностите
за преодоляване на скуката в съвременното
българско училище, тъй като учениците са
активни участници в процеса на обучение, а и
учебната среда е нетипична. Той дава възможност на учителите да индивидуализират
процеса на обучение с цел поощряване пос-

тиженията на учениците и компенсиране на
техните пропуски. Team teaching-ът е в пълен
синхрон с възгледите за личностно ориентираната образователна парадигма.
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МУЗИКА И АСОЦИАЦИИ
ИЛИ: ЗА ИЗОБРАЗИТЕЛНИТЕ ТРАНСФОРМАЦИИ НА МУЗИКАТА В ДЕТСКАТА
РИСУНКА
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MUSIC AND ASSOCIATIONS
OR: FINE TRANSFORMATIONS OF MUSIC IN CHILDREN'S DRAWINGS
Radka Dzhendova
ABSTRACT: The article describes the conducted experimental observation of children’s drawings as a result of association’s adoption of a specific musical work in two different situations and makes the corresponding
conclusions.
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Възприемането на музикално произведение се определя от изследователите като своеобразно индивидуално интелектуално-емоционално преработване на музикалното послание.
Музикалните психолози определят процесът на възприемане на музика (музикалното
възприятие) като сложен психологически
процес, в който се включват разнообразни
емоционални и познавателни дейности. Като
сложен процес музикалното възприятие има и
сложна структура, в която са включени взаимно обуславящи се и влияещи си характерни
особености и присъщи компоненти. При това
структурните елементи се разглеждат и посочват отделно само за по-ясното им теоретично разбиране. Характерните особености са
цялост, вариативност, избирателност и константност. Компонентите на музикалното възприятие са емоционална отзивчивост, музикален слух, музикална памет, образно-асоциативно мислене, въображение и активнотворческо участие.
Без да се спираме поотделно на така посочените особености и компоненти ще подчертаем, че във връзка с конкретизацията на изложението при така посочената специфична
преработка от значение за деца и малки ученици е придобитият жизнено-социален и музикален опит, както и активното въображение. В придобитият жизнено-социален опит
се включват всички страни на разнообразните
характеристики и прояви на възрастта, на

семейната среда, на детската група, на страната, нацията и етноса; на индивидуалните
навиците и общите познания на детето. В
музикалния опит се включват конкретните
възприети вече музикални впечатления и
представи, както и придобитите вече такива
знания, навици, умения и способности.
От особена важност за дълбочината и съдържателната страна на музикалното възприятие е активното въображение. То е активно,
защото конкретната музика (музикално произведение) въздейства на слушателя, при което той от една страна „разпознава” познати
интонации в звуковия материал, а от друга
съчетава, комбинира и преобразува музикалната тъкан и едновременно с това от трета
страна възникват индивидуални за слушателя
представи и образи.
Въображението в известна степен е свързано с мисленето. Характеристиките на разглежданите възрасти посочват, че детското
мислене има конкретен характер, което от
своя страна е предпоставка за конкретнообразното и сюжетно тълкуване на музиката.
В заниманията по музика се използват много
и различни форми, като част от тях са насочени към словесно описание на представи и
асоциации на основата на музика. Конкретността и сравнително малкият жизнен опит на
децата предопределя и вида музика, която е
подходяща за тях. Такава е вокалната музика,
защото текстът помага да се „разшифрова”
музикалното съдържание. От инструментал-
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ните пиеси близки до децата са творби със
звукоподражателен и звукоизобразителен
характер, както и пиесите с програмно съдържание. Звуковоподражателността и звукоизобразителността са присъщи на музиката.
Та нали в нея се отразява целият живот на
хората - мислите, чувствата, преживяванията,
природата и всичко обкръжаващо ги? Звукоподражателността и звукоизобразителността
се използват като похват от композиторите
именно тогава когато искат звуково да ни
насочат към една или друга емоция и преживяване. Звукоподражателността и звукоизобразителността често присъстват в пиесите с
програмно съдържание.

а звукоподражателните и звукоизобразителни
интонации доизграждат с помощта на активното въображение образите на любими на
децата животни. Заглавията всъщност залагат
програмата, която от своя страна води слушателските асоциации. Ако обаче заглавието не
се съобщи ще е налице свобода за появата на
индивидуални асоциации, като, както споменахме, база за появата им може да е жизненият опит, емоционалното моментно състояние или др. основа.
Изборът на музиката е и в резултат на
нейната богата асоциативност. Не случайно
литовският художник Дойнюс Шукис е нарисувал картини по пиесите от сюитата на Камий Сен-Санс. Заглавията на пиесите представят нарисувания със звуци и изпълнени на
различни инструменти образи. За наблюдение
избрахме 3 пиеси, а именно:
 „Аквариум”, защото музиката е изящна и нежна като детските души, защото звукоизобразителните интонации могат да се
свържат с най-разнообразни и широки асоциации, така както е безкрайна водната шир, и
защото всички деца обичат и познават рибки
и аквариуми;
 „Кокошки и петли” и „Птичарник” ,
защото образите на персонажите от тези пиеси са близки на децата, а музиката е много
изобразителна и звуково подсказваща музикалният герой; защото ни бе изключително
интересно какви асоциации могат да възникнат при несъобщаване на заглавието (програмата и музикалния образ) на музиката.
Педагогическа подготовка: Осъществи
се предварителна подготовка на всички участници-експериментатори. Трите пиеси се
прослушаха няколко пъти и едновременно с
това се анализираха по отношение на музикален образ, съдържание, инструменти, музикална форма, варианти на методическа разработка и усвояване с децата.
Педагогическа организация: Особено
внимание се обърна на словото на учителя, на
неговите думи, които трябва да насочват към
целта: свобода на индивидуалните асоциации
(първи етап) и възможност за пълноценно
преживяване и усвояване на музиката (на
втория етап).
Изследването се проведе в два етапа:
Първи етап: В предварително създадена
подходяща обстановка на децата се предложи
да чуят музика (непозната и без да се съобщава заглавието й), да се отпуснат на столчетата и да позволят на музиката да им нари-

Предположихме, че ако подготвим и проведем експериментално наблюдение на различни по организация рисуване по музика ще
получим оригинална продукция, на основата,
на която могат да се направят важни за
практиката изводи и обобщения.
Цел: да се изследват асоцициите, породени от музика на основата на детските
рисунки при първоначално (без подготовка)
слушане на музика и на същите (рисунки на
основата на асоциациите, породени от музика) по усвоено програмно музикално произведение.
Задачи:
1. Да се изяви значението на словото на
учителя по отношение на детските асоциации;
2. Да се разкрие индивидуалността и
разнообразието на детските асоциации;
3. Да се насочи вниманието на учителя
към детската продукция;
Изследването обхвана 140 деца на възраст
от 5 до 7 години и се осъществи с помощта на
10 учители-експериментатори.
ПРЕДВАРИТЕЛНА ПОДГОТОВКА:
Музика: За основа и средство за извършване на наблюденията избрахме сюитата
„Карнавал на животните” от Сен-Санс, защото пиесите от тази сюита са подходящи за
децата, защото музикалният образ е познат
(или с любопитство се опознава), защото използваните звукоподражания са интерактивни
и свързани с околния свят (а и предизвикват
интерес и поддържат детските емоции), защото са база за последващи разговори и в друга
насока музикално-творчески занимания. Заглавията на тези пиеси отключват представите,
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сува картина, която те след това ще нарисуват
на листа. Музиката звучи два пъти последователно като учителят-експериментатор наблюдава децата. Почти всички от учителите
установяват, че „по гримасите на лицата им
се разбираше, че децата си представят картини обагрени с положителни емоции. Настроението беше весело и слънчево.” След края
на второто прозвучаване децата започват да
рисуват, а след завършване показват карти-

ните, които са нарисували и разказват за
представите си (какво са нарисували) на учителя.
Получиха се най-разнообразни и неповтарящи се по тематика рисунки. Тук обаче ще
посочим само част от голямото разнообразие
по тематика:
 по пиесата „Аквариум” - „Химия”,
„Кола”, „Море с русалки”, „Посрещането на
пролетта” и др.

Фиг. 1. Детска рисунка на момче на 6 години по музиката на пиесата „Аквариум” – Камий
Сен-Санс, озаглавена „Химия”
 По пиесата „Птичарник” – „Къщичка
на поляна”, „Пролетен ден”, „Слънчев ден”,
„Момиче на поляна с цветя”, „Балерина”,
„Мама танцува под дъжд и дъга”и др.

 По пиесата „Кокошки и петли” – „Музиканти”, „Къща със звънец”, „Ден и нощ”,
„Работник с чук и балерини” и др.

Фиг. 2. Детска рисунка на момиче на 6 години по музиката на пиесата „Кокошки и петли –
Камий Сен-Санс, озаглавена „Работник с чук и балерина”
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Фиг. 3. Детска рисунка на момче на 6 години по музиката на пиесата „Кокошки и петли” –
Камий Сен-Санс, озаглавена „Къща със звънец”
Втори етап: Към него се пристъпи след
време от един месец. Това време е необходимо за отшумяване на музикално-слуховите
представи за музикалното произведение от
първото и без съобщаване на заглавието слушане. След месец на децата се съобщава, че
ще чуят музикалната пиеса …….. (нейното
име) и прозвучава музиката. В зависимост от
слушателския интерес и възникналите ситуации и детски въпроси се коментира съответната информация. Музиката прозвучава още 2
пъти. Целенасочено тази технология се отнася към пиесата „Аквариум” например така:
на децата се съобщава, че ще чуят пиеса (а

какво е пиеса?, защо пиеса, а не песен?), кои
инструменти участват в изпълнението (как
изглеждат, как се свири на тях, как се казват
хората, които свирят на тези инструменти?),
която е озаглавена „Аквариум” (какво е аквариум?, имат ли аквариуми у дома? колко големи? какви рибки плуват? а какво ли си е
представял композиторът когато е писал музиката?) и др. След като я чуят ще нарисуват
това, което са си представили когато са слушали музиката. Отново се изчакват всички да
преключат с рисуването, след което всяко
дете показва рисунката си и разказва за нея.

Фиг. 4. Детска рисунка на дете на 7 години по пиесата „Аквариум” – Камий Сен-Санс
Макар и единичен случай при възприемането на този етап на пиесата „Птичарник” две
деца споделиха, че са слушали вече тази музика. Чрез беседа вниманието на тези и останалите деца бе насочено върху непознатата

дума птичарник (в него живеят домашните
птици; там те спят и се хранят; хората се грижат за домашните птици; в музиката се чуват
звуковете, които издават птиците).

166

Фиг. 5. Детска рисунка на дете на 7 години по пиесата „Птичарник” – Камий Сен-Санс

Фиг. 6. Детска рисунка на дете на 6 години по пиесата „Птичарник” – Камий Сен-Санс
Получиха се следните резултати:
1. Словото на учителя има голямо значение за насочването на детските асоциации.
Така например един от експериментаторите
включва в първоначалната (първи етап) насока „какво си представят” допълва с „весели
или тъжни неща”, при което децата целенасочват своето възприятие към настроението
на музиката и в голяма степен рисунките им
включват весели за тях случки. Друг от експериментаторите допълва „слушайте високите и ниски тонове” и в резултат на това в
част от рисунките има своебразни вълниобразни щрихи. Трети им предлага да затворят
очи и се появяват епизодични представи за
тъмнина и страх въплътени в рисунки „Красавицата и звяра”, „Пикник” и „Страшно”.
2. С направеното изследване на практика се разкри индивидуалността и разнообразието на детските асоциации, породени
от музиката. Както се предпологаше детските рисунки от първия етап (без съобщаване

на заглавието) са на изключително различни
теми: „Дете пее на сцена”, „Момиче, което се
пързаля”, „Аз и моето конче”, „Детската градина”, „Момиче със зайче”, „Нашата тераса”,
„На пикник”, „Ледена пързалка”, „На алеята в
парка”, „Пролетна картина с цветя и пеперуди”, Пролет в гората”, „Къща с цветя и
дървета”, „Аз на село”, „Река”, „Две приятелки принцеси”, „Аз и сестра ми в градината
с цветя”, „Кончета”, „Торта”, „Хубаво цвете”,
„Море с русалки” и др.
Рисунките от втория етап също са изключително разнообразни, но 80% от тях са свързани като тематика със съобщеното заглавие.
Част от експериментаторите споделят, че след
съобщаването на заглавието и след прослушването на музиката се е породила непреднамерена беседа за собствените и на близки
аквариуми, за това какво те ще нарисуват.
Въпреки това рисунките са различни, така
както са различни представите на децата –
аквариуми с рибки, водорасли, русалки, цве-
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тя, с най-различни форми, композиции и цветове.
3. Изследвайки асоциациите, породени
от музиката и въплатени в детските рисунки по естествен начин се насочи вниманието на учителя към детската продукция.
Тези от експериментаторите, които познаваха
децата успешно целенасочиха продуктът към
детската личност. Така например авторът на
„Красавицата и звяра” е погълнат от едноименната приказка; авторът на „Пикник” споделя, че „Тъмно е. Чудовището ще разкъса
палатката. Всички хора са се скрили в палатката, защото ги е страх.”; авторът на „Химия”
е погълнат от наскоро гледан детски филм;
авторът на „Кола” мечтае да порасне и да
кара бърза кола и т.н. Независимо тематиката
и споделянето тези автори, също като останалите, са използвали различни, с преобладаване на светли тонове, цветове. Учителите
насочиха своето внимание, както по отношение на преживяването на музиката, но така и
също към качествата на направените рисунки:
„Получиха се невероятно богати композиции,
както във фигурално, така и в цветово отношение. Децата използваха една наивност,
непренуденост, по своему, много детски
изображения за петел, кокошка, пиленца,
ястреб, къщичка за семейството им.” „С помощта на графичните изразни средства, изваяха невероятно богати изображения на птици,
къщичка, обстановка – къде се развива действието. Разкривените до наивност фигурки,
говорят за една динамика, напрежение в повечето детски творби.”

В резултат на експерименталнато наблюдение за изследване на асоцициите, породени
от музика на основата на детските рисунки
при първоначално (без подготовка) слушане
на музика и на същите (рисунки на основата
на асоциациите, породени от музика) по усвоено програмно музикално произведение и
получената оригинална детска продукция
експериментаторите се обединиха в извода,
че под звуците на музиката и в рисунки децата изразяват по-пълно своите впечатления,
преживявания и емоции. И тъй като основа за
експерименталната дейност е музиката то
накрая ще цитираме думите на един от експериментаторите за въздействието на музиката:
„Как може да се обясни въздействието на
музиката, то може да се усети, да се преживее, да се изпише на лицето ти, и вълнението
да се усети в гласа ти, но трябва голям талант
и дарба за да се опише с думи.
Може би неслучайно почти всеки пишейки за музиката, редом с думата Музика
използва и думата Магия. Магия като нещо,
което не можеш да обясниш, но можеш да
бъдеш благодарен, че си имал възможността
и късмета Музиката да те докосне, а ти да
усетиш и разбереш това докосване”
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Катедра „Методика на обучението”
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ABSTRACT: The industry of information and communication technologies is one of the fastest growing
industries. Bulgaria has highly qualified specialists working in the field of ICT, but as this sector expands, the
number of available jobs will soon exceed the number of graduates, which will require a change in the structure
of higher and secondary education.
The article examines the trends in employment of ICT specialists in the EU and Bulgaria, in the article also
are shown some data about ICT specialists in the EU by level of education. The article reflects the expectations
of employers and the students’ preferred professional fields, and the role of businesses, universities and schools
to solve the problems of the labor market.
Key words: ICT specialists; ICT industry; technical training in universities and schools.

Въведение
Индустрията на информационните и комуникационните технологии е една от най-бързо
развиващите се индустрии. България разполага с висококвалифицирани специалисти,
работещи в областта на ИКТ, но тъй като този
сектор се разширява, броят на наличните работни места, съвсем скоро ще надвиши броя
на завършилите, което ще изисква промяна в
структурата на висшето и средното образование.
В статията се разглеждат тенденциите в
заетостта на ИКТ специалистите в ЕС и в
България, показани са данни за ИКТ специалистите в ЕС по ниво на образование.
В статията са отразени очакванията на работодателите и предпочитаните от студентите
професионални направления, както и ролята
на бизнеса, университетите и училищата за
разрешаване на проблемите на пазара на труда.
Заетост на ИКТ специалистите в ЕС
Заетостта на ИКТ специалистите в ЕС през
последното десетилетие следва възходящ
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темп, като по този начин се противопостави
на последиците от икономическия спад и на
несигурността на глобалните пазари на труда.
Ръстът в заетостта на специалистите от
областта на ИКТ е средно 4% през периода от
2006-2014 г., повече от дванадесет пъти повисок от средния процент на нарастване на
общата заетост за същия период от девет
години. Докато заетостта на специалистите от
областта на ИКТ еволюира циклично,
подобно на общата заетост (Фиг. 1), няма
вероятност тенденцията да се обърне в
отрицателна [5]. Бързият растеж в общата
заетост на специалисти в тази област
потвърждава нарастващото значение на ИКТ
в глобалната икономика.
През 2014 г. в ЕС са били заети почти 8
млн. IT специалисти, което представлява около 3.7% от всички работещи (фиг. 2).
Най-голям брой заети специалисти в IT
сектора има във Финландия и Швеция, а наймалък – в Гърция. Делът на заетите в IT сектора в България е под 2% от всички заети
през 2014 г., което нарежда страна ни на едно
от последните места в ЕС [2].

ИКТ специалисти, ISCO-88;

ИКТ специалисти, ISCO-08;

общата заетост

Фиг. 1. Темп на нарастване на заетостта на специалистите в областта на ИКТ и на общата
заетост, ЕС-28 (%)
Източник: Евростат
ИКТ специалистите в ЕС по ниво на
образование
По-голямата част от ИКТ специалистите в
ЕС-28 са завършили висше образование, като
делът на работещите с това ниво на
образование се увеличава леко след 2005 г., за
да достигне 57% през 2014 г. [5].
Относителният брой на специалистите в
областта на ИКТ, имащи всяко от двете нива
на образование - висше и след средно (над
средно, но не висше) варира между страните.
Делът на ИКТ специалистите с висше
образование е най-нисък в Италия (32%),
следван от Малта (39%) и Словения (41%), и
най-висок в Испания (77%), Белгия (73%) и
Кипър (72%) – фиг. 3. България се нарежда
непосредствено след Кипър, т.е. над 70% от
работещите в ИКТ сектора в страната ни са с
висше образование.
При някои страни се
наблюдава
увеличение на дела на ИКТ специалистите с
висше образование от 2005 г. насам, като
Австрия, Литва и Гърция, при които има
увеличение съответно с +22%, +14% и +13%.
Междувременно в други страни делът на
специалистите в областта на ИКТ с висше
образование е намалял - най-ясно изразени
спадове се забелязват в Кипър -8%, и с по -7%
спад при Франция и Ирландия. Като се има
предвид, че последните три страни са в
горната част на разпределението, т.е. имат
относително висок дял на високо образовани
специалисти в областта на ИКТ в сравнение с
други страни, тези констатации може да се
дължът
на
свръхпредлагането
на
висококвалифицирани
специалисти
в
областта на ИКТ през периода 2005-2014 г.

Фиг. 2. ИКТ специалисти в Европа, 2014 г.
(като % от общата заетост)
Източник: Евростат
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с висше образование;

без висше образование

Фиг. 3. ИКТ специалисти по ниво на образование, 2014
Източник: Евростат
Заетост
България

на

ИКТ

специалистите

в

Въпреки, че през 2014 г. България е в
последната тройка в ЕС в класацията по дял
на заетите в IT сектора, през 2015 г.
ситуацията е значително по-добра. Общият

брой на заетите лица в страната ни през 2015
г. е 3.03 млн., а ръстът на заетостта на
годишна база в IT сектора е 19.8% (фиг. 4).
През 2015 г. работещите в сектора са
достигнали 87.7 хил. души, което го прави
един от двигателите на новосъздадена заетост
в България [1].

2015, в хил. души
годишно изменение (в %)

Фиг. 4. Заетост по икономически дейности
Източник: НСИ
Тези данни показват, че търсенето на IT
специалисти в страната ни продължава да
расте. В същото време работодателските
организации съобщават за липса на

достатъчно квалифицирани кадри, което крие
реална опасност потенциални инвеститори да
се откажат да идват в България, защото няма
достатъчно специалисти.
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На фиг. 5 е показан делът на
работодателите в %, според които през
следващите 5 години необходимостта от
кадри,
завършили
съответното
професионално направление ще се увеличи,
намален с дела на работодателите, според
които нуждата ще се намали [4].

Какво очакват работодателите
По данни на НСИ за 2015 г. само в
софтуерния бизнес има около 17.5 хил. заети
професионалисти [3]. Очакванията на около
44% от компаниите за предстоящата година
са за увеличение на заетите с 10%, а около
една пета прогнозират разрастване на екипите
с 25%.

Фиг. 5. Дял на работодателите в %, според които през следващите 5 години необходимостта
от кадри, завършили професионалното направление ще се увеличи, намален с дела на
работодателите, според които нуждата ще се намали
НСИ само 24% от студентите избират да
участ
природни
науки,
математика,
технически науки и архитектура [4].
Търсените от работодателите специалисти
от
професионално
направление
„Комуникационна и компютърна техника” е
едва на 5 позиция, а „Информатика и
компютърни науки” – на 10.

Предпочитаните
от
студентите
професионални направления
Направленията
„Икономика”
и
„Администрация и управление” са сред найжеланите от младежите специалности, като в
тях се обучават една трета от студентите в
страната (фиг. 6). В същото време интересът
на младите хора към природните и
инженерните науки е нисък. По данни на

Фиг. 6. Брой студенти, обучаващи се в съответните професионални направления
Източник: Рейтингова система на висшите училища в България към 2015 г.
Тези предпочитания и разпределение на
обучаващите се студенти по професионални
направления води до повишаване на делът на

младежите с висше образование, които са
безработни, а това още веднъж показва, че то
не отговаря на структурата на икономиката.
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Поради тези причини, въпреки високата
безработица, българските фирми от сферата
на ИКТ масово не могат да намерят
подходящи кадри.

студенти
чрез
добре
структурирани,
съвременни и практически ориентирани
учебни планове и програми Практическото
обучение на студентите се осъществява в три
оборудвани лаборатории, в които се
провеждат
лабораторни
упражнения,
аудиторни и извънаудиторни практики,
самостоятелна практическа подготовка на
студентите и др. Департаментът има
сключени договори за сътрудничество с
редица фирми от ИКТ сектора, с които
разработват съвместни проекти, организират
се специализирани стажове и практики.
Департамент „Телекомуникации“ предлага
възможност на студентите да учат и да
работят едновременно, като за целта учебните
програми са с гъвкав режим и курсовете се
предлагат в широк часови диапазон, като
НБУ създава предпоставки за провеждане на
учебни курсове и в почивните дни. При
изготвянето на курсови работи, бакалавърски
и магистърски тези, на работещите в ИКТ
сектора студенти се дава възможност да
работят по индивидуални задания, като по
този начин те могат, както да ползват своя
професионален опит, така и да развиват и
усъвършенстват професионалните си умения
съобразно позицията, която заемат.
Преподавателите
от
департамент
„Телекомуникации“ в НБУ се стремят да
поддържат достатъчен обем от курсове и
лабораторни упражнения за усвояване на
фундаменталните
научни
области
и
актуалните технически дисциплини, за да
осигурят добро обучение на студентите си и
те да имат успешна реализация.

Някои от възможните решения
Въпреки постиженията от последните две
десетилетия,
висшето
образование
продължава да бъде изправено пред
предизвикателства, свързани с качеството,
ефективността
и
достоверността
на
резултатите. Възможните решения на тези
проблеми трябва да дойдат от страна на
бизнеса, университетите и средните училища.
От бизнеса
Важна роля за качественото образование
има частният сектор. Държавата трябва да
насърчи сътрудничеството между бизнеса и
образователните институции, както
и
бизнесът да има волята и възможностите за
това.
Освен висококвалифицирани служители,
бизнесът трябва да наема и много млади
специалисти, които да развиват чрез
програми за обучение и активното им
включване в проекти на компаниите.
Водещи по наети изследователски кадри
продължават да бъдат малките и средни
предприятия. Често те са по-иновативни,
особено в сектори като ИКТ, тъй като са помобилни и гъвкави, склонни да рискуват и
експериментират.
Добре би било предприемачите да отделят
по-голямо внимание на качеството на
работната сила. Все още инвестициите на
предприятията
в
продължаващо
професионално обучение са ограничени. Едва
около 20% от служителите са ангажирани в
продължаващо професионално обучение,
което представлява поставя България в
долния край на скалата в Европа и говори за
потенциални проблеми с възможностите за
усвояване на ново знание и технологии.
Към настоящия момент само някои от
водещите
предприятия
от
високотехнологичните сектори в България са
стартирали
собствени
инициативи
за
подготовка на кадри.

От училищата
През последните години има отлив от
специалностите, за които се кандидатства с
математика и/или физика, а на пазара на
труда има недостиг именно на технически
кадри. В училище би трябвало да се обърне
повече внимание на тези науки, защото ако не
се провокира интерес там, няма как да има
повече кандидат-студенти за тях. Това
изисква засилено присъствие на кариерните
центрове в училищата и реално консултиране
още в ранните класове на средното училище.
Необходимо е още да се повиши
предприемаческата
ориентираност
сред
младите
хора,
обучението
по
предприемачество да стане неразделна част
от учебните планове.

От университетите
Подготовката на висококвалифицирани
специалисти за целите на икономиката се
осъществява от университетите. Департамент
„Телекомуникации“ на НБУ обучава своите
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Поставянето на акцент върху ИКТ в
средното образование и провеждането на
обучение
по
предприемачество
би
допринесло за открояване на учениците,
които се интересуват от инженерните
професии, а именно ученици с такъв интерес
са бъдещето на високотехнологичните
индустрии в страната.
Заключение
Устойчивото и дългосрочно партньорство
между учебните институции и бизнеса ще
допринесе
за
преодоляване
на
задълбочаващото се разминаване между
кадрите, които подготвят средните и висшите
училища и потребностите на икономиката.
Подобряването
на
структурата
на
образованието
и
стимулирането
на
обучаващите
институции да
развиват
актуалните професионални направления,
търсени от бизнеса и пазара на труда, ще
направят областите, свързани с развитието на
нови технологии привлекателни за учениците
и студентите.
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ОБЩУВАНЕТО - СОЦИАЛЕН ФЕНОМЕН В КОЛЕЖАНСКОТО ОБРАЗОВАНИЕ
Антонина Недкова
COMMUNICATION - SOCIAL PHENOMENON IN COLLEGE EDUCATION.
Antonina Nedkova
ABSTRACT: The report presents a detailed analysis of the current communication problem as a social
phenomenon, its interpretation by different authors as primarily information process, communication is thought
to be one of the sides of mutual interaction between people in the course of their mutual activity. Communication
is one of the ways of human life activity and an obligatory condition for the formation of both society and an
individual.
Key words: communicat ion, interaction, cooperation, subject – attitude towards subject.

Рим Луций Аней Сенека и Марк Фабий Квинтилиан.
Общуването между човек и човек е процес, който интегрира личността със социалната среда и същевременно е източник за
обогатяване на индивидуалния социален
опит. Непосредственото общуване е особено
значимо за социалната изява на личността, за
утвърждаване на нейното „Аз” пред другите
във всекидневното взаимодействие. Общуването е жизнено необходимо във всички дейности на човека, но то има изключително
важна роля в учебно-възпитателния процес.
В съвременното общество различните
форми на екзистенциалното (всекидневното)
и на официалното общуване са важен елемент
на човешката жизнена дейност, необходимо
условие за формиране на личността, за социализацията на всеки индивид. Чрез общуването и в процеса на общуването човек опознава не само другите, а и самия себе си. Благодарение на общуването той придобива способност да се отнася към себе си като към
„друг”, а към другия- като към себе си [31].
При това едни автори интерпетират общуването предимно като информационен процес
и го отъждествяват с комуникацията, а други
изследователи подчертават бинарната му
същност- единството между комуникацията и
интеракцията (взаимодействието).
Проблемът за общуването става все по-актуален и в различните сфери на социалната
дейност (обществено-политическа, социалнотрудова и пр.). Общуването е изключително
широкообхватен социален процес, който обх-

Въведение
Значителна част от социалния облик на
личността е резултат от многообразния процес на човешкото общуване. Първоначално в
семейството, а по-късно в кръга на своите
близки и приятели, в образователните, културните, трудовите, икономическите и другите сфери на обществения живот човекът
всекидневно е подложен на социални влияния, осъществявани главно чрез механизмите
на непосредственото общуване. Взаимодействието с другите хора е базисна личностна
потребност. Този факт многократно е доказван от социолози и психолози, които стигат
до обобщението, че всяка изолация на човека
от социалната среда довежда до чувствителни
нарушения в неговото психично здраве, а
следователно и в адекватността на поведенческите му реакции спрямо очакванията на
обществото. Това важи не само за ранния
период от развитието на индивида, но и за
времето на по - късните степени на неговата
социализация.
Изложение
Общуването е сложен социален феномен,
който е иманентно присъщ на всички човешки дейности. Интересът към него се заражда още в древността. Разкриването на
природата и същността на общуването заема
важно място във философската проблематика
на древногръцките мислители Сократ, Платон
и Аристотел, на видните учени на Древния

175

ваща взаимоотношенията и взаимодействието
между различните социални групи, между
социалните групи и личността, както и между
отделните личности. В процеса на общуването се осъществява активен обмен на информация между партньорите, който е основа
на взаимодействието, взаимовръзката и взаимовлиянието помежду им. Общуването е важен фактор за постигане на вътрешна сплотеност, за единение, единомислие и единодействия между личността и обществото.
В етносоциален план общуването играе
голяма роля за формиране на единна психика,
на общи чувства, на еднакви характерологични черти. М. И. Лисина [21] дефинира
общуването „като взаимодействие между
двама или повече души, насочено към съгласуване и обединяване на техните усилия с цел
изглаждане на отношенията и достигане до
общ резултат”. Общуването е процес на отношение, влияние, съпреживяване, взаимно
разбиране между хората. В процеса на общуване човек опознава не само другите, но и
самия себе си, развива се неговата субективност, способността за самоанализиране и самоусъвършенстване, развиват се неговите
психически и социални качества [ 19]. Общуването е практически израз на обществените
отношения -отбелязва Л. Десев, [9]. Като такъв то изразява потребността на човека, от
социална комуникация и влизане в определени социални роли, създаващи различни
връзки и взаимоотношения на различни нива
на взаимодействие.
„Общуването служи за установяване на
общност между хората, регулира тяхната
съвместна дейност, явява се инструмент за
познание, служи за самоопределение на личността” [13]. За редица автори, като: А. А.
Леонтиев [20], Е.В. Цуканова[32], Р. Л. Кричевски[17] и др. общуването е „взаимодействие, а не просто действие, при което като
иманентна характеристика присъства активността на партньорите, участващи в този процес”
[34].
Според
Л.
Виготски
[8]”общуването е процес основан на разумно
разбиране и на предаване на мисли и преживявания, изискващ известна система от средства”. С.Л.Рубинщайн [29] допълва и доразвива постановките на Л.С.Виготски, като отбелязва, че общуването е и процес на взаимно
разбиране на хората, на вникване в проблемите, потребностите, желанията и намеренията
на ответната страна. Сред многообразието от
определения за общуването Б. Паригин [26]
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го представя „като сложен и разнолик процес,
който може да се проявява в едно и също
време и като процес на взаимодействие между индивидите, и като процес на тяхното взаимовлияние и съпреживяване”. В своята книга „Анатомия на общуването” авторът допълва, че общуването може да се разглежда не
само като акт на осъзнат, рационално оформен речеви обмен на информация, но и в качеството на непосредствен емоционален контакт между хората”[15].
На базата на интерактивния подход М. Аргайл [4] разкрива, че същността на общуването се изразява във взаимодействията на
хората осъществявани по речеви или неречеви начини. Разглеждайки комуникацията
като вид дейност, която изисква взаимна координация и адаптация на поведението на
хората участващи в процеса на общуване Т.
Шибутани [33], отъждествява общуването
като комуникация за подаване на информация, чрез определени сигнали и приемник от
сигнали.” [15]. Използвани като синоними
понятията „общуване” и „комуникация” са
свързани с приемането и предаването на определена информация. Същността на общуването разкрива Ч. Осгуд[25], който го определя преди всичко като информационен процес. В своя труд „Човекът-неговата дейност и
общуване” Л. Буева[7] разглежда задълбочено проблема свързан със съотношението
между обществените отношения и общуването. Тя изяснява мястото и ролята на общуването в развитието на обществената система
и дава следното определение: „Общуването е
конкретизация на обществените отношения”.
За разлика от аспектите на общуването, които
са свързани с междуличностните контакти,
тази формулировка фиксира факта на връзките и взаимодействията между представителите на едни и същи или различни социални
групи, общности и класи. Л. Буева подчертава
относителната самостоятелност на общуването като индивидуализирана форма на обществените отношения. Тя посочва голямата
роля, която играе при формирането и представянето на начините на живот. Според нея
повечето автори подчертават информационния обмен в процеса на общуване. Аналогично е схващането на В. Соковин [30], който
смята, че общуването е проява, както на личностно, така и на обществено отношение.
Едни автори разглеждат общуването преди
всичко като необходимо условие за извършване на различните видове дейност, а други-

като самостоятелен вид дейност. Някои автори пък разглеждат самата дейност (в която
общуването е определена страна) като условие за общуване. Категорията „дейност” е
получила широка интерпретация във философската литература. Важен принос за разкриване на нейната същност имат такива автори, като: М.С. Каган [16], А. Н. Леонтиев[20] Л. П. Буева[7], К. А. АбульхановаСлавская[1] и др. Основно внимание в теорията за дейността се отделя на онези форми на
активност на субекта, които изменят предмета на дейността, превръщайки го в продукт.
Предметността на дейността се разглежда
като нейна основна конституираща характеристика.
Според
Е.
Г.
Злобина[14]„общуването е един от начините на
човешката жизнедейност, необходимо условие за формирането както на обществото,
така и на личността”. Авторката подчертава,
че общуването в широкия смисъл на думата е
една от формите на човешкото взаимодействие, а съдържанието на последното „… е обмен на различен род дейности, в това число и
на комуникативна дейност”[15].
Според . А. Леонтиев [20] общуването е
„процес на обмен на съобщения, в които се
съдържат резултатите от отражението на
действителността от хората, общуването е
неделима част от тяхното социално битие и е
средство за формирането и функционирането
на тяхното съзнание, индивидуално или обществено.
Б. Ф. Ломов [23] разглежда общуването
като специфична форма на взаимодействие на
човека с другите хора. „Общуването е процес
на взаимодействие между определен брой
индивиди, които установяват помежду си
някакъв контакт и всеки от участниците в
този процес изпълнява ролята на „субект”, но
в две качествено различни роли-на комуникатор и на реципиент.
Според М. Лисина и Ив. Димитров [22]
„общуването” и „комуникативната дейност”
са синоними. Тясната връзка на общуването
и дейността подтиква някои психолози да
дефинират общуването например „чрез организация на съвместните действия позволяващи, на групата да реализира някаква обща
за членовете й дейност [3]; „многопланов
процес на развитие на контактите между хората предизвикан от потребностите на съвместната дейност”[27]. Б. Паригин [26] подчертава, че общуването е „сложен и многостранен процес, който в едно и също време мо-
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же да се проявява и като процес на взаимодействие на индивидите, и като информационен процес, и като отношение между хората,
и като процес на свръхнапрежение и взаимно
разбиране един с друг”. За С. Джонев [11]”
общуването е обмен на информация, чиято
цел е регулацията на взаимодействието в контекста на сложилите се отношения”. Л. Десев[9] определя общуването като „форма на
двустранна човешка активност, чиято основна единица или клетка е контактът”.
Общуването е форма на реално битие, начин на непосредствено или опосредствено
реализиране на различни по вид и съдържание обществени отношения и междуличностни връзки или лични отношения и взаимоотношения, процес на тяхното актуализиране.
То е външната, практическата( „явяваща се
страна”) на определен тип човешки и (или)
социални отношения. В отпечатания на руски
език „Психологически речник” се дава следното определение: Общуването е взаимодействие между двама или повече човека, което се
изразява в обмен на информация помежду им
от познавателен или афективно-оценъчен
характер. Обикновено общуването е включено в практическото взаимодействие между
хората (съвместен труд, учене, колективна
игра и т.н.), като обезпечава планирането,
осъществяването и контролирането на тяхната дейност. Заедно с това общуването удовлетворява особената потребност на човека от
контакт с другите хора. „Стремежът към общуване нерядко заема значително и понякога
водещо място всред мотивите, които подбуждат хората към съвместна практическа работа.
Процесът на общуване може да се обособи от
другите форми на дейност и да придобие относителна самостоятелност” [10]. Подобно
схващане за общуването се дава в труда на А.
Реан и Я. Коломински [28]. Според него
„Общуването-това е процес на междуличностно взаимодействие, пораждано от широк
спектър актуални потребности на партньорите и опосредствани от определени междуличностни отношения”.
Идеите за отдиференцирането на категорията „общуване” от категорията”дейност” ,
започват да се развиват в трудовете на Б. Ломов [23]. Според Б.Ф. Ломов, “дейността и
общуването са две страни на социалното битие на човека, на неговия начин на живот”. Б.
Ломов утвърждава, че общуването е процес
на „взаимодействие между субект-субект
(и)”. То според него не трябва да се разглежда

като процес, в който се осредняват, унифицират, участващите в него личности, а точно
обратното в този процес те разкриват найясно своята неповторимост и уникалност. Б.
Ф. Ломов отбелязва, че има случаи, когато
общуването се подчинява на законите на дейността (например актьорската игра) и обратното, има дейности, които са построени според законите на общуването[28].
А. Бодальов [5] подчертава, че пълноценното междуличностно общуване е възможно
да се осъществи само при условията на равнопоставеност между участниците в него, той
го определя като „взаимодействие между
хората, при което те се опознават един друг,
осъществяват едни или други взаимоотношения помежду си, осъществяват се взаимообръщения (има се предвид поведението, което
си избират участниците в общуването). Изхождайки от становището, че общуването е
потребност и условие за живота на човека,
взаимодействие и взаимовлияние, своеобразен обмен на отношения и съпреживяване,
взаимно опознаване и дейност В. Куницина
[18], го определя като: „най-широка категория за обозначаване на всички видове комуникативни, информационни и др. контакти на
хората, включително и простите форми на
взаимодействие-например присъствието”.
Разкривайки, че за връзката между партньорите в процеса на общуване може да има
емоционална-личностен, делови, социалноформален и пр. характер М. Бритянова [6] го
дефинира като „универсална реалност на битието на човека породена и поддържана от
разнообразните форми на човешките отношения. В тази реалност се формират и развиват,
както различните видове социални отношения, така и психологическите особености на
отделния човек”[15].
Г. М. Андреева[3] подчертава, че в действителност общуването има комуникативна,
интерактивна и перцептивна страни. Първата
се заключава в обмен на информация (знания,
идеи) между общуващите, втората- в организацията на взаимодействието между тях (в
обмен на действия), а третата – във взаимното
възприемане на партньорите по общуване и
установяване върху тази основа на взаиморазбиране. Тази трета страна е задълбочено
изучена от Б.Г. Ананиев[2], В.Н. Мясишчев[24], А.А. Бодальов[5] и др. Междуличностното възприемане и разбиране, изтъква
А.А. Бодальов, е основа за осъществяване на
общуването, на всяка съвместна дейност. В

общуването човек получава възможност да
сравнява своята дейност с дейността на другите хора и на тази основа да си изработва
определена система от претенции.
В условията на информационното общество, благодарение на новите комуникационни
технологии и средствата за мобилна комуникация се осъществява нов вид общуване- виртуално общуване. То привлича вниманието на
специалисти от различни области- психолози,
социолози, политолози, теоретици на комуникациите, педагози, лингвисти, културолози.
Интересът към този феномен бързо расте и
той става предмет на множество интегративни междудисциплинарни изследвания.
Виртуалното общуване намира своето
място и в традиционното колежанско и университетско образование. Виртуалните диалози „on-line” и „of-line” между преподаватели и студенти са вече нещо обичайно. Все
по-често общуването „лице в лице” започва
да се съчетава с виртуалното общуване като
по този начин се създават предпоставки за
използване на възможностите и на двата вида
комуникации. Получените резултати от проведени изследвания на нагласите на студенти
и преподаватели към виртуалното общуване
показват, че те са изключително позитивни.
Преобладаващата част от изследваните отчитат достойнствата на виртуалните комуникации и възнамеряват да ги използват и в бъдеще. Те считат, че виртуалното общуване
може успешно да се използва в образованието
и че влиянието му върху дейността и отношенията на преподаватели и студенти е положително. „ Виртуалното общуване в образованието е индиректно информационно взаимодействие между основните негови субектипреподаватели и учащи, осъществяващо се
чрез глобалната мрежа или чрез средствата
за мобилна комуникация. Характерът и съдържанието му зависят от конкретните цели
на комуникацията-обучение, консултация по
определен проблем, обмен на мнения, оказване на помощ.
В научните публикации, свързани с многообразните аспекти на виртуалното общуване в университетското образование, съществуват различни и понякога напълно противоречиви мнения относно неговата ефективност и ефикасност. Противоречиви са и резултатите, получени от изследването на нагласите на преподаватели и студенти към общуването в новата виртуална среда. Отчитайки възникналите и констатирани противо-
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речия за виртуалното общуване в колежанското образование, то става предпоставка за
задълбочено изследване приложението му от
студентите и неговата значима роля в професионалната им подготовка и кариерно развитие.

Литература

Заключение
В случаите, когато общуването се разглежда като комуникативна дейност на личността, като потребност от общуване с другите хора, когато е налице желание да се влезе във връзка с човека до нас, да се обменят
знания, опит, информация, се извеждат няколко
значими
компонента,
които
Г.Димитрова[12] подрежда по значимост:
предмет на общуването – това е другият човек, партньор, който едновременно е и субект
при общуването; потребност от общуване –
отразява стремежа на човек към познание и
оценка на другите, към самопознание и самооценка., става в различните видове съвместни
дейности, където се разкриват личностните
качества на партньора; мотиви за общуване –
това са качествата на партньора, подбуждащи
към общуване с него ; действия на общуването – единица комуникативна дейност, цялостен акт на комуникация, насочен към друг
човек, който е предмет на комуникативната
дейност; задача на общуването – заради която
се предприемат различни специфични действия в конкретни ситуации; средства за общуване – това са конкретните операции, чрез
които се реализират комуникативните действия; продукт на общуването – отражение в
съзнанието на човека на качествата и свойствата на партньора по общуване, взаимоотношенията и създадения образ на личното “Аз”
и на партньора.
Днес, виртуалните университети и консултациите on-line са вече нещо обичайно. В
новите университети с дистанционна форма
на обучение, преподавателите учат едновременно с учащите и непрекъснато актуализират както знанията си по отделните дисциплини, така и педагогическите си виртуални
умения. Чрез виртуалното пространство учащите могат да участват и да общуват виртуално в чат-конференции, да обменят информация, да обсъждат различни академични
въпроси. По този начин, те не само опознават
заобикалящия ги свят, но и придобиват дигитални умения за получаване на информация,
за виртуално общуване и комуникация.
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за обучение, консултации, изразяване на мнения и др.[4]. Виртуалното общуване се дефинира като ”способ за комуникация, при който
контакта между хората е опосредстван чрез
компютъра, включен в глобалната или локална мрежа, а всички взаимодействия се
осъществяват в пространството на виртуалната реалност”[6]. Според В. Джамбазов при
общуването си във виртуалното пространство
хората са свързани с интернет мрежата, но в
действителност те са и фактически разделени
от нея. Налице е вакуум в общуването-невъзможност да се види на живо събеседника, да
се долови настроението му, да се стисне ръката му, което води до ограниченост на възприятията [2]. Компютърните устройства, които са свързащо звено в комуникацията се
оказват линия на разделението-скриват общуващите и те остават напълно непознати. Авторът подчертава, че „при виртуалното общуване чрез невербални знаци, комуникиращите
от една страна обменят част от получената
информация, а от друга страна взаимно си
влияят”[7]. За разлика от непосредственото
общуване, при което съществуват няколко
нива на комуникация, то в общуването чрез
интернет тези нива се редуцират и поражда
психологическо усещане за анонимност, допълва авторът [2]. В.Джамбазов сравнява общуването в мрежовото пространство на границата между реалността и въображението
[2]. Според авторът, при него има един постоянен процес на пренасяне на образите от

Въведение
Двадесет и първи век се характеризира с
повишен интерес на обществото към иновациите които предлагат информационно-комуникативните технологии. Използването им за
съвременни комуникации обуславя масовото
им приложение във всички сфери на обществения живот, включително и в сферата на
образованието [5]. С внедряването на новите
информационни и комуникационни технологии в обучението на учащите се създаде нова
образователна среда, наречена виртуална,
която съдържа богат познавателен потенциал.
Тя осигурява достъп до всеки потребител:
както персонално, така и за масовата общественост. Новата образователна среда налага
създаването на нова образователна парадигма, потребност от нови образователни
ресурси, разработване на нови учебни технологии, проектиране на нови отношения между основните субекти на образователния процес: учащи и обучаващи.
Изложение
Виртуалното общуване в образованието е
индиректно взаимодействие между преподаватели и учащи, осъществяващо се чрез информационната мрежа или чрез съвременни
средства за мобилна комуникация. Характерът и съдържанието му зависят от поставените комуникационни цели на потребителя:
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въображението в мрежата и обратно-на изживяване на реалностите в нея като част от собственото въображение на участниците в него.
Виртуалното общуване е „комуникативно
взаимодействие между субектите, осъществено посредством компютъра, при което се
създава особен модел на реалността с ефективното присъствие на човека в нея, с въображаеми и реални обекти”[1]. Виртуалното
общуване в учебния процес може да се определи и като „опосредованост на общуването
на учащите се” от преподавателя, като „взаимодействие с компетентен събеседник”, с
помощта на информационно-комуникативните технологии. Този специфичен комуникативен процес отразява спецификата на отношенията между виртуалните събеседници,
очертава многообразието и неповторимата
индивидуалност на участващите в обучаващата комуникация личности-учащи се и обучаващи [1]. Виртуалното общуване включва
още комуникацията, взаимодействието, интеракцията между субектите, осъществявано
посредством съвременните компютърни технологии и информационни системи. Важна
специфична особеност на интерактивния
процес в обучението е ефективното присъствие на преподавателя, който общува както с
виртуални, така и с реални субекти [7]. Според М. Тенева, виртуалното общуване „може
да се използва успешно в образованието и
контактът с преподавателите посредством
каква да е форма в Интернет пространството,
ще повлияе положително както на социалния
контакт между участващите субекти, така и
на качеството на съвместната им образователна дейност”[8]. Дончо Филчев” подчертава, че „обучението във виртуална среда е
свързано не толкова с преподаването, колкото
с управляване на самостоятелното учене, с
кооперативните и дискусионни действия, с
координацията и сътрудничеството”[5].
Според специалисти изследвали виртуалното общуване в образованието са установили, че в близко бъдеще учащите ще посвещават 40% от времето си на виртуалното образование, 40%- на традиционното, 20% - на
самообразованието и прогнозират, че с развитието на комуникационно-информационните
технологии и интегрирането им в класическите образователни форми разликите
между обучението лице в лице и дистанционното обучение почти ще изчезнат [3].
Дистанционното обучение вече намери
своето място и реализация, поради безспор-

ните си предимства. Възможно е в бъдеще
системата WWW да се превърне в глобално
училище, в което учащите участват във формиране на целите на обучението, учат самостоятелно и сами конструират знанията си и
поемат отговорност за получените резултати.
[4]. Чрез виртуалното пространство учащите
могат да се срещат в чат-конференции, да
обменят информация, да обсъждат различни
по тематика въпроси. По този начин учащите
не само опознават света, но и придобиват
технически дигитални умения за работа с
компютър и възможност за виртуална комуникация с хора от цял свят.
Въз основа на сравнителен анализ между
сайтовете на български и световно известни
университети В. Недева формира следните
изводи: Сайтовете на учебните заведения в
България показват добри резултати в следните направления [4]:
За обслужване на кандидат-студентите:
 специалности и форми на обучение;
 условия и документи за кандидатстване;
 такси за подаване на документи;
 приблизителни резултати от минали
класирания.

Информация за учебното заведение:

 структура на университета;
 представяне на региона и населеното
място;
 библиотеки, включително и он-лайн
обслужване;
 редовно обновяване на страницата.
Недостатъците на сайтовете на учебните
заведения, авторката свежда до:
 неизползване на дистанционната форма на обучение;
 невъзможност за изтегляне във PDF
или архивиран формат на документите за
кандидатстване;
 ограничени възможности за задаване
на въпроси по електронна поща и отговор в
определен срок;
 он-лайн кандидатстване;
 липса на информация относно приблизителните разходи за обучението в университета и възможностите за получаване на
финансова помощ;
 броя на кандидатите в университета и
средни резултати от полаганите изпити от
минали години.
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 Анализ на резултатите от проведената
анкета.
Изследователски методи-теоретичен анализ и синтез на теоретичното проучване на
проблемаи формиране на авторска концепция: анализиране на педагогическа, методическа и психологическа литература по изследвания проблем, с оглед очертаване на изследователските изводи.
Изследователски инструментариум
Анкетен метод
Емпиричното изследване се състои в провеждане на анкета със студентите от Медицински колеж гр. Бургас. Получените данни
от проведената анкета представя следната
фактическа информация.
На въпроса: Отговаря ли обучението на
специалността на вашите очаквания и интереси: 65% от анкетираните са отговорили с
„да”, 15% с „не” и 30% са дали отговор „отчасти”. Като и за трите отговора %-тът е повисок при жените отколкото на мъжете. На
въпроса: Подготовката Ви за изпити се базира
само на лекционния материал: 30% от анкетираните студенти са дали отговор „да”, а
70% -отговор „не”. 80% декларират, че ползват теоретични източници за подготовка, докато 20% от анкетираните отговарят с „не”,
което допуска и използването на други източници на информация.
Също висок е и %-ът 90, който декларира,
мнението на анкетираните, че практическите
семинарни занятия са полезни, докато 10% са
на противното мнение. Единодушно е мнението на студентите,че имат нужда от време за
самоподготовка, както и че получават знания
от чутата лекция и осмислянето й в аудиторната зала. Всички анкетирани подчертават, че
са достатъчно информирани за учебните
програми на изучаваните дисциплини и одобряват разработването им.
70% декларират за напълно достатъчни
практически занятия в обучението им, докато
30% са на противното мнение. 64, 2% считат,
че е правилно съотношението между теоретичната и практическата част. 94% от анкетираните студенти са единодушни за увеличаване на практическите занятия за професионалната им подготовка. Единодушно е мнението на анкетираните, които посочват лекцията, упражнението, учебната игра като методи за по-лесно усвояване на учебния материал.
На въпроса: Кои са най-често прилаганите
средства на обучение? По-висок процент от

Целта на емпиричното изследване е да
разкрие същността на електронно-дистанционното обучение и равнището на виртуалното
общуване между преподаватели и студенти в
Колежа по туризъм.
Изследователските задачи са:
1. Да се характеризират категориите
електронно-дистанционно обучение и виртуално общуване.
2. Да се изработи и приложи изследователски инструментариум относно виртуалното общуване в Медицински колеж.
3. Да се изработят анкети за изследване
на виртуалното общуване и неговата роля в
колежанското образование.
4. Да се анализират получените резултати и да се направи обобщение, да се формират изводи изаключение.
Хипотеза на изследването:
Предполагаме, че разкриването на противоречивите параметри на виртуално общуване в медицински колеж ще окаже позитивно въздействие върху преподавателите и
студентите в процеса на тяхната съвместна
дейност, с което ще се повиши качеството на
обучение при съчетаване на дистанционната
форма с традиционните
организационнопедагогически форми.
Обект на изследване са студенти от медицински колеж, гр. Бургас през учебната
2014/2015 година. Изследваните лица са групирани в студентски групи и учебни потоци.
Предмет на изследването е виртуалната
учебна среда на студентите като интерактивен инструмент за формиране на дигитални
умения и комуникативни компетентности.
Изследователските методи са подбрани с
оглед на поставените цели, задачи и хипотеза.
Тези методи включват:
 Проучване на учебната документация
на колежанското образование: учебни планове, програми по учебни дисциплини, тематични разработки по проблема, хорариум,
учебни форми и методи, дидактически инструментариум и др.
 Беседи със студентите относно техните интереси по въпросната проблематика.
Изработване на анкетни карти-тип интервю.
 Търсене на привлекателни форми за
стимулиране на виртуалното общуване.
 Наблюдение–педагогическо и проучване учебната работа на студенти и преподаватели в колежа и в други колежи и ВУ.
 Дидактически експеримент.
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анкетираните са посочили: учебника на хартиен носител, преподавателския блог, последвани от електронния учебник, презентацията, учебен филм, учебна ролева игра. На
въпроса: Съществува ли според Вас ефективно общуване в процеса на обучението
между Вас и преподавателите? 80% от анкетираните са дали отговор „да”, 20 % -„не”,
което декларира, че все още виртуалното общуване между учащи и преподавателя не е
100%-тово. На въпроса: Води ли това общуване до позитивни междуличностни отношения? 95% от анкетираните считат, виртуалното общуване между тях и преподавателя

води до позитивни взаимоотношения. 75% от
студентите, считат че общуването с преподавателите допринася за тяхната мотивация за
развитие на професионалните им.интереси и
желание за успех в обучението. 74% от анкетираните студенти са на мнение, че преподавателите активно и авекватно подпомагат
самостоятелната работа на своите студенти, и
я стимулират . На въпроса каква оценка студентите дават за организацията на работа на
своите преподаватели: 77% от анкетираните
студенти дават отлична оценка на своите
преподаватели, 13% много добра и 10% добра.

Въпрос 6 Отговаря ли обучението по специалността
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Резултатите от проведената анкета ни даде
основание да направим следните обобщения
и изводи.
65% от анкетираните считат, че обучението по специалността отговаря на техните
очаквания. 70% са отговорили,че подготовката им не се базира само на лекционните
знания, което очевидно допуска използването
на интернет пространството чрез информационно-комуникативните технологии. В същото

време 80% подчертават, че за подготовката си
използват предимно теоретичните източници., което пък опровергава предходното
мнение за по-голяма информираност чрез
виртуалното общуване. Също висок е %-тът
на анкетираните студенти, които почертават
мнение за повече часове практически занятия,
както и предпочитаните методи на обучение
като: лекцията, учебната игра, семинарните
занятия.
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Подготовката Ви за изпити се базира само на лекционния материал?
Висок процент от учащите предпочитат
учебника на хартиен носител, след това преподавателския блог, следван от електронния
учебник, мултимедията и учебната игра (ролева игра). 80% от учащите са декларирали

участие във виртуално общуване с преподавателите си, което подчертава и овладяването
на технически дигитални умения за виртуално общуване. Позитивни са мненията на
анкетираните студенти относно позитивните
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взаимоотношения, които допринася виртуалното общуване. 74% от учащите са на мнение,
че преподавателите адекватно стимулират

самостоятелната им подготовка и използаневането на многообразието от литературни
източници.
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Ползвате ли теоретични източници за подготовка?
участие, Стара Загора 2003, 5-6.06.2003 год.
ISBN 954-9329-03-8, том , стр.39-43
5. Недкова, А. Развитие на комуникативни умения и компетентности за виртуално
общуване. Б., Годишник на Университет
Проф д-р Асен Златаров, том XLII, кн.2, с.
218-222
6. Недкова, А. 2012, Образованието в условията на информационното общество.
Международна научна конференция „Образование, наука, икономика и технологии”. Б.
ФОН, 4-5.09-, кн.2 том8 с. 18-24
7. Сорокина, С.А.., С. А. Домрачева,
2013, Роль интернет технологи во взаимодействии преподавателей и студентов, www.
Seinforum.ru/
8. Тенева, М. 2003.Учещите и виртуалното общуване, сб. Известия, , ISSN 13112864 т. 5., СУБ-Сливен
9. Тенева, М. Нагласите на студентите
към виртуалното общуване в образованието,
Годишник на ТУ-София, ISSN 1311-9354,
Дупница
10. Тенева, М. 2004. Виртуалното общуване в образованието - възможности, бариери
и противоречия, материали от Юбилейна научна конференция с международно участие
14-15.05., Шумен.

Заключение

Резултатите от изследванията на нагласите
на студентите към виртуално общуване, показват, че те са достатъчно позитивно. Преобладаващата част от изследваните студенти
отчитат достойнствата на виртуалните комуникации и възнамеряват да ги използват и за
в бъдеще.Те считат, че виртуалното общуване
може успешно да се използва в образованието
и че влиянието му върху дейността и отношенията на преподаватели и студенти е изключително позитивно. Въпреки, че преобласдаващата част от изследваните заявяват желанието си да участват в подобни комуникации,
може да се обобщи, че този вид общуване все
още не е особено популярно и широко разпространено у нас [9].
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MOTIVATION AS AN ASPECT OF MONITORING THE QUALITY OF EDUCATION
IN SCHOOLS
Rumyana Gyoreva
ABSTRACT: The article examines the targeting of students and teachers as a factor for improv ing the quality of schooling. Co mmented to the contributions of participants in the educational process to achieve the objectives of the organization and imp lementation of effective results. It emphasizes the role of mot ivation as a sig nificant management function. Outline the principles of accountability as a way to increase the motivation of
teachers and students in school.
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Качеството на образованието е сред приоритетите на образователните политики, както
у нас, така и в Европа, и света. Обикновено се
свързва с учебните постижения на учениците,
но те зависят от много фактори – качеството
на обучението и преподаването, на физическата и психологическата среда в училище, от
взаимоотношенията между участниците в
образователно-възпитателния процес, от методите на управление, квалификацията на
педагогическите кадри, готовността на училищните колективи за новаторство и развитие
и т. н. Тези фактори са и в основата на конкурентоспособността на училищата в условията
на пазано ориентирана икономика.
Акцентът за високо качество на образованието и икономика, ориентирана към знанието, се съдържа в редица европейски документи. Въпреки това, в нашата страна в последните години се отчита снижаване на учебните постижения. Според критериите на международни изследвания, като PISA, TIMSS,
PIRLS и др., резултатите, които показват българските ученици не са задоволителни (найобезпокоителни са резултатите от PISA).
В мое изследване по въпросите на качеството на образование и начини за неговото
подобряване, проведено през 2015 г. сред 509
директори на образователни институции,
учители, експерти и родители, се наблюдават
определени тенденции и очаквания.
На зададен въпрос относно необходимостта от измерване на качеството на образо-
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вание в българското училище, над 84 % от
респондентите дават отговори в положителната част на скалата, а категоричните положителни отговори са над 40 % (фиг. 1).
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Трудно е да
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Фиг. 1. Резултати от отговорите на
анкетираните лица относно необходимостта
от измерване на качеството на образование
Анкетираните лица посочват приоритетно
мониторинг, експертиза, одит и анализ като
възможни методи за контрол на качеството на
образование в училище (фиг. 2).
На въпроса кои аспекти на качеството на
образование са най-важни за наблюдение
и/или измерване (с възможност за посочване
до три отговора), от предоставените възможни варианти за отговори, мотивацията на
учениците и педагогическия персонал заемат
второ място по важност след училищния мениджмънт. На това мнение са над 50 % от

респондентите. Отговорите на анкетираните
лица са сравнително съизмерими.

нето. В този смисъл изследването на проблема и разработване на механизми за въздействие е важно.
Безспорно е, че качеството на образование
в българското училище не е на необходимото
ниво. От проведеното проучване, част от което бе представено по-горе, се очертава извод,
че то трябва да се наблюдава и измерва непрекъснато. Такива са и приоритетите в новия
Закон за предучилищното и училищното образование, в който на управлението на качеството е посветен цял раздел. Предвижда се
въвеждане на система за управление на качеството, а за неговото измерване и ефективност в управлението му се разчита на
външна независима оценка, съчетана с вътрешна самооценка от училището. Предстои
разработване на стандарт за инспектиране на
детските градини и училищата.
Качеството на образование в училище може да се наблюдава, анализира и оценява в
различни направления. В статията се разглежда мотивационната среда като фактор за
наблюдение, очертана като приоритет и в
проведеното проучване.
Същността на термина „мотивация“ найобщо може да се определи като „факторите,
които подтикват личността към едно или друго действие“ (Ефективният мениджър, 1994,
стр. 2). Мотивацията е избор на конкретно
поведение от човека, което някои автори считат определено от външни и вътрешни фактори, а други свързват повече с вътрешното
състояние, предизвикващо насочването и
поддържането на доброволни целенасочени
действия (Паунов, 1998, стр. 87).
Най-общо мотивацията може да се разглежда като получаването на резултати чрез
хората или получаването на най-доброто от
хората. Тя означава да се накарат хората да
направят нещо, защото те искат да го правят.
Източниците на мотивиращите потребности са следните:
 Поведенчески – инстинкти, получаване на удовлетворение (награда) или избягване на неудоволствие.
 Социални – имитиране на положителни модели, принадлежност към група, част
от група или престижна общност.
 Биологични – увеличаване или намаляване на стимулите (възбуда), активиране на
усещанията, намаляване на дискомфорта,
поддържане на равновесието.
 Когнитивни – поддържане на вниманието към нещо интересно или заплашващо,

Фиг. 2. Резултати от отговорите на анкетираните лица относно възможни методи за
измерване на качеството на образование
Прави впечатление, че процентът на учителите, посочили този отговор е по-нисък, в
сравнение с останалите лица, участвали в
анкетата. Около и над 65 % от експертите от
общински администрации и Регионални инспекторати по образование, директорите на
училища, детски градини и обслужващи звена
и родителите посочват мотивацията като значим фактор за наблюдение и оценка (съответно 69,7 % от експертите, 68,57 % от директорите и 64,86 % от родителите). При учителите този процент е 51,84 % (фиг. 3).

Фиг. 3. Резултати от отговорите на анкетираните лица относно приоритетни области
за наблюдение на качеството на образование
В проведени разговори с част от директорите на училища, те споделят, че за тях мотивацията на учителите за труд, иновации и
просперитет на училището е важна област за
наблюдение, защото когато постиженията на
учениците са сравнително добри, това довежда до една рутина и инерция в преподава-
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постигане на значение или разбиране, избягване на познавателния дисбаланс (несигурност), решаване на проблем или вземане
на решение, решаване на задача, елиминиране
на заплаха или риск.
 Емоционални – увеличаване или намаляване на емоционалния дисонанс, увеличаване на удоволствието, намаляване на неудоволствието, сигурност или намаляване на
заплахата за ниска самооценка, поддържане
високи нива на оптимизъм и ентусиазъм.
 Волеви – постигане на личните цели,
реализиране на мечтите, развиване или поддържане на себереализацията, контрол върху
собствения живот, намаляване на заплахите
за постигане на целите и мечтите, отхвърляне/намаляване на чуждия контрол върху
собствения живот.
 Духовни – разбиране на смисъла на
собствения живот, свързване с висши реалности.
Маслоу определя две групи потребности:
 Потребности на дефицита.
 Потребности на развитието.
При потребностите на дефицита към всяко
следващо ниво на потребности се преминава,
след като са удовлетворени потребностите от
предишното ниво. В бъдеще те активират
поведението на индивида само ако се появи
дефицит.
Според Маслоу индивидът е готов да работи за удовлетворяване на своите потребности от развитие едва след като са посрещнати изискванията на “дефицитните” потребности (физиологични, безопасност и сигурност, принадлежност и любов, уважение и
почит) (Maslow & Lowery, 1998).
Потребностите от развитие включват:
 Познавателни потребности – да знаеш, да разбираш, да изследваш.
 Естетични потребности – симетрия,
ред и красота.
 Потребност от самоактуализация – да
се самореализираш и осъществиш своя потенциал.
 Потребност от превъзмогване на егото
(self-transcendent) – да се свържеш с нещо
отвъд егото или да помогнеш на другите да се
самореализират.
Как може да се изследва, оценява и подобрява мотивационната среда в училището? Чия
мотивация е по-значима в процеса на образование – тази на учениците за учебен труд и
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постижения или мотивацията на учителите за
труд, иновации и развитие на училището?
Всеки учител иска неговите ученици да
учат добре, с интерес и желание да се включат в дейностите в училище. От добрата мотивация на учениците са заинтересовани и
самите ученици и техните родители. За активното участие на ученика в учебния процес,
е необходимо задачите, които са поставени
пред него да бъдат ясни и той да ги приема.
Мотивите за учене са вътрешни, когато съвпадат с целите на обучението (овладяването
на учебното съдържание е мотив и цел).
Външно мотивираното учене е дейност, при
която ученикът овладява учебното съдържание, защото има други цели – по-високи
оценки, сертифициране на знанието, получаване на стипендия, получаване на признание
от съучениците и т. н. Мотивите не винаги
могат да се наблюдават непосредствено. За
тях се съди по поведението и постъпките.
Могат да бъдат и скрити, и да не се проявяват
в поведението. Мотивите могат да са осъзнати или не.
В същата плоскост може да се разглежда и
мотивацията на учителите. Не е без значение
дали учителите работят в училището само
защото трябва да имат работа и биха напуснали при намирането на друга, по-добра, дали
харесват работата с деца, дали се чувстват
удовлетворени, защото постигат лични успехи в преподаването или защото организационните цели се постигат и училището се
развива.
Мотивацията на персонала е една от основните функции за ефективен мениджмънт.
Тя се отнася до най-значимите ресурси на
съвременната организация, а именно човешките ресурси. Ефективността на организацията, както и нейното съвършенство се постигат чрез хората. Стратегиите за привличане,
поддържане и постигане на съгласие с персонала са едни от най-важните и основни в мениджмънта и се разработват на основата на
теориите за мотивацията. Успешният ръководител е този, който мотивира работещите в
организацията, за да се постигнат целите ù и
за да бъде тя ефективна.
На съвременния етап от развитието на образователната ни система са необходими висококвалифицирани, творчески работещи
учители, със свой почерк в образователновъзпитателния процес. Изисква се нов подход
към професионалното израстване, към квалификацията и компетенциите, правилна посока

на собственото отношение към професията и
непрекъснат стремеж за самоусъвършенстване и развитие.
Всичко това извежда на преден план ключовата роля на педагогическите кадри. От
тяхната мотивация зависи до голяма степен и
тази на учениците. Учителите, които са мотивирани за високи постижения, неминуемо
пренасят своята ангажираност с целите на
организацията и върху учениците. Ако във
взаимовръзката учител-ученик се включат и
родителите като активни участници в процеса
на обучение и възпитание, то с още по-голяма
вероятност може да се очаква, че учениците
ще бъдат мотивира ни в достатъчно висока
степен.
Мотивацията като понятие е изключително сложен и многостранен феномен, който
се влияе от множество фактори. Според проучване на Института по психология към Българската академия на науките силните страни
на педагогическите кадри са склонност към
реализъм, практичност, наблюдателност, интерес към фактите и детайлите; предпочитание към обективност и неутралност при
вземането на решения, както и съобразяването с принципите честност и справедливост;
тенденция към поемане на отговорност, бързо
вземане и успешно прилагане на решения на
практика, поемане на отговорност, създаване
на ред и структура, упражняване на контрол.
Сферите, които са тясно свързани с мотивацията на учителите за иновации и подлежат
на развитие са липса на изразена потребност
от общуване, съпричастност към другите и
желание за помагащо поведение; афинитет
към по-директивни и контролиращи поведенчески образци, както и към строго систематизирани дидактически подходи, построени
предимно върху логиката на фактите и анализа, ориентирани повече към учебния предмет и личността на учителя, отколкото към
индивидуалните различия и потребности на
учениците; ниска толерантност към неопределеност, липса на вкус към промяна и иновации. Т.е. личностният профил на българските учители предполага афинитет към подирективни и контролиращи поведенчески
образци, както и към строго систематизирани
дидактически подходи, построени повече
върху възпроизвеждане на фактите и анализа,
отколкото върху потребностите на децата,
върху провокиране на творчеството и изследване на проблемите.

Същото изследване при учениците показва, че за разлика от педагогическите кадри,
личностните предиспозиции на учениците се
свързват с интерес към по-голяма физическа
активност и лично участие и изява в процеса
на обучение, към учене чрез опит и преживяване, повече спонтанност и симулация и различни форми на групова работа (4).
Възможни потребности и очаквания на
учителите, детерминирани през факторите на
външната и вътрешната среда са представени
в Табл. 1.
Табл. 1. По требности и очаквания на учителите
Потребности и очаквания
Висока
оценка на
труда
Морални и
материални
стимули
Работа в
екип за
постигане на
целите на
организацията
Квалификация

Професионално развитие

Какви фактори мотивират/
демотивират учителите
Високи постижения на
учениците/ Липса на
признание от колектива и ръководството
Финансова оценка на
труда/ Ниско заплащане
Участие в извънкласни
и извънучилищни
дейности/ Несъобразяване на ръководството
на училището с тяхното мнение
Квалификация за
запълване на дефицити, а не самоцелни
курсове/ Недостатъчна
подкрепа за участие в
квалификационни
курсове
Професионално развитие, обвързано с морални и материални
стимули/ Нежелание за
професионално развитие, поради перспективи за ниско възнаграждение
Липса на доверие
Липса на уважение
Липса на време за
обмяна на мнения или
опит поради голяма
натовареност
Наличие на съревнование, а не сътрудничество между учителите

Детерминанти
на външната
среда

Противоречия в
нормативната
база

Нисък единен
разходен стандарт на ученик

Неравномерно
разпределение на
бюджетните
средства между
малките и големите общински
училища

За да се разработят ефективни механизми
за оптимизация на мотивацията на участниците в образователно-възпитателния процес, е
необходимо най-напред да се изследва мотивационната среда, т. е. да се постави „диагноза“. Това предварително проучване може
да се осъществи с различни методи. Възможно е използване на инструментариум от
областта на психологията. Вариантите са
многобройни. Тук ще бъдат дадени само два
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примера. Например тестът за одобрение (тест
на Д. Краун и Д. Марлоу) цели анализ на
междуличностни отношения чрез оценка на
желанието на служителя да получи одобрението на околните за думите и постъпките си.
Високата мотивация за одобрение свидетелства за висока потребност от общуване и обратно. В междуличностните отношения съществуват четири основни типа роли, които
може да прояви всеки член на групата – сътрудничещ, съперничещ, водещ се и обособяващ се. За оценка силата на мотивацията за
постигане на целта, може да се използва
предложения от Т. Елерс тест „Мотивация за
успех“. Изследванията показват, че хората,
които умерено силно са ориентирани към
успеха, предпочитат средно ниво на риск,
онези, които се страхуват от неуспехи, предпочитат ниско, т. е. мотивираните за успех
могат да рискуват. При това мотивацията за
успех влияе и върху надеждата за успех. Хората, които са настроени за успех и имат големи надежди за това, са склонни да избягват
голям риск.
Друга част от решението на проблема се
съдържа в изследване на ангажираността на
учителите и учениците към живота в училище
(тук могат да се включат и родителите), чувството им за принадлежност към организацията, чувството на удовлетвореност, когато са
постигнати успехи в определени сфери. В
този смисъл получаването на пряка обратна
връзка в процеса на работа е от съществено
значение. Резултатите от осъществената обратна връзка могат да се използват за концентриране върху индивидуалните потребности
на всеки от участниците в образователновъзпитателния процес. Това прави възможно
осъществяването на следващите стъпки: диагностициране на мотивационния проблем и
решение на мотивационния проблем, след
проучване на източниците на мотивация.
Практиката сочи, че използването на споделеното управление от училищните директори,
предоставени възможности за квалификация,
подкрепа от колегите и положителната оценка, могат да насърчават и мотивират учителите.
Мониторингът е една иновационна форма,
която предоставя възможност да се изследва
мотивационния профил в училището, да се
получи обратна връзка от заинтересованите
страни (учители, ученици, родители, представители на обществеността и др.) за принадлежността към организацията, да се анализи-

рат съществуващите проблеми, поставените
цели и по този начин да се подпомогне вземането на управленско решение. Той позволява събиране, обобщаване и анализиране на
информация, като по този начин спомага от
една страна поставянето на „диагноза“, а от
друга – разрешаване на проблема, в случай,
че бъде установен такъв. По този начин се
реализира една от неговите функции – оказване на подкрепа и помощ за постигане на
желаното състояние. Осъществява се както от
външни експерти или други компетентни
лица, така и в самата организация (като самооценка). Чрез мониторинга се проследява
изпълнението на някакъв стандарт, въз основа
на предварително определени критерии и
показатели. Служи като доказателство и потвърждение, че нещо, което предварително е
прието като норма, е достигнато.
Във връзка с гореизложеното, цели на мониторинга по отношение на мотивацията на
учениците и учителите могат да бъдат:
 Изучаване и изясняване на мотивационната среда в училището.
 Определяне на силните и слабите
страни в мотивацията на учениците и учителите и проблемни въпроси, които подлежат
на промяна.
 Установяване на удовлетвореността
на заинтересованите страни от различните
аспекти на дейност в училище.
 Изучаване на съществуващата мотивационна система и разработване на мерки за
оптимизирането й при необходимост.
Възможни индикатори за наблюдение,
анализ и оценка на мотивационната среда в
училище и ангажираността на учителите и
учениците с целите на училището могат да
бъдат:
 Разработена система за изследване на
удовлетвореността на участниците в образователно-възпитателния процес.
 Проучени желания и възможности на
учениците и родителите за предпочитани
училищни мероприятия.
 Редовно и подробно информира не на
родителите за училищни събития и реалното
им участие в тях, заедно с децата си.
 Сформирани екипи за изпълнение на
определени задачи (в някои от тях с участието на ученици).
 Използване от ръководството на училището на идеи и предложения на учениците
при вземане на управленски решения (при
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сформиране на групи за извънкласни дейности, празници, ученически униформи и
др.).
 Осъществяване на самостоятелни инициативи от учениците.
 Използване на подкрепа, похвала,
одобряване като основни форми на мотивация.
 Съвместно писмено договаряне с учениците на правила за работа в учебния час.
 Участие на учителите и учениците в
съвместни проекти.
 Липса на текучество както при персонала на училището, така и при учениците.
 Изградени практики за делегиране на
правомощия, отговорности и компетенции,
включително и форми на овластяване (директорът делегира права и отговорности на учителите и служителите, а учителите – на учениците).
 Регламентирани материални и морални награди за учители и ученици (грамоти, почетни знаци, медали, значки и др.).
 Създадени условия за изява на учителите и учениците (публикуване на добри
практики в местни и национални издания,
обсъждане на новаторски идеи на учителите,
възможност за публикации в училищния сайт,
издаване на училищни печатни издания с
материали на учители и ученици, организиране на семинари, лекции, конференции, публични дискусии и др.).
 Изградена система за квалификация
на учителите и повишаване на компетенциите
им.
 Редовно и структурирано обменяне на
мнения и информация по образователно-възпитателни въпроси; обсъждане на предложения за подобряване на дейностите чрез работни групи, фокус групи и др.
 Разясняване на учебните и възпитателните цели на учениците и родителите
(формулирани са писмено и са обсъдени с
учениците и родителите).
 Изградена символна среда в училището (знаме, училищен химн, униформа, харта; осъществяват се церемонии, ритуали, чествания и др.).
Могат да се изброят и други индикатори,
но от съществено значение е как те ще бъдат
интерпретирани и анализирани.
В изпълнение на подкрепящата функция
на мониторинга, при неудовлетвореност от
установеното, обикновено се разработва

краткосрочен план или програма, с конкретни
мерки, които е необходимо да се предприемат
за подобряване на резултатите. В случай, че
изпълнението е на много добро ниво, то добрите практики се разпространяват с цел въздействие върху мотивационната среда и в
други институции.
Заключение
В контекста на формирането на нови механизми за управление в условията на пазарно ориентирана икономика, за организациите възниква необходимостта за придобиване на нов тип икономическо поведение и
адаптиране на всички аспекти на дейностите
към променящите се условия. В тези нови
условия от съществено значение е приноса на
всеки един служител за постигане на целите
на организацията и реализиране на ефективни
резултати.
Едно от основните предизвикателства е
търсенето на ефективни начини за активиране
на човешкия фактор, за да се постигнат желаните резултати. Именно от мотивацията на
участниците в образователно-възпитателния
процес до голяма степен зависи успеха на
цялата организация. Тя е инструмент за просперитета и развитието на училището, а и на
цялата образователна система.
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ABSTRACT: In the conditions of market economy the mission of the higher education is not only to teach
knowledge and skills of the personality. In the present conditions the university should develop in a person abilities to use the knowledge, that may not be only his own knowledge. Young people in the university should learn
to think , to acquire skills to find, gather, process and analyze the necessary information and knowledge, to be
able to use them in solving tasks, that science and life give them, i.e. the university should first of all to create
personal qualities.
In the publication are revealed the basic and typical characteristics of the education, the practical preparation and the realization of the students from the pedagogical specialties of the educational qualification de gree „professional bachelor”. A model of the education in the shown educational qualification degree is Col lege - Dobrich, which is part of a university structure. It provides training in the three priority professional
fields of study – Pedagogics, Informatics and computer science and Plant protection .
In the present publication the training documentation is analyzed. The role of the different disciplines is examined in forming knowledge, abilities and professional competences in students.
The training in the College is so organized, that helps the self-determination of the students – helps them to
feel the need to practice the profession of a teacher, not only as a opportunity for realization, but also as a vocation. In the process of education students form attitude to the chosen profession , they find the sense in handing
knowledge down to the after generations.
Our researches shows that professional bachelors successfully realized itself on labor market , because as a
result of their education they own the necessary professional competences.
Key words: students, professional bachelor, college, education, practical education

Въведение
В условията на пазарна икономика мисията на висшето образование не е да даде само
знания и умения на личността. “Университетите не могат и не бива да си поставят задачите за преподаване и овладяване на знанията
в техния класически смисъл, като знания за
фактите, за същността на явленията и на нещата. Знанията и информацията са безбрежни
и особено в новия век, те са навсякъде около
нас. В новото време университетът трябва да
развива способности у човека да използва
знанията, които могат и да не са негови знания. Да научи младите хора да мислят, да
владеят уменията да намират, събират, обработват и анализират необходимите им информация и знания, да могат да ги използват
за решаване на задачите, които науката и животът им поставят, т. е. университетът трябва
преди всичко да създава качества на личността” [1, с.18].
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Основната цел на настоящата публикация
е да се разкрият основните и характерни особености на обучението, практическата подготовка и реализация на студентите от педагогическите специалности на образователноквалификационната степен (ОКС) „професионален бакалавър”.
Изложение
Колеж - Добрич е университетска структура, която осигурява подготовка в образователно - квалификационна степен “професионален бакалавър”.
Обучението на студентите е насочено към:
 Формиране на професионални знания,
умения и компетенции;
 Изграждане на адекватен личен опит,
съответстващ максимално на бъдещата професионална дейност;

 Теоретична подготовка, даваща знания от фундамента на професионалното направление;
 Специализираща и технологична подготовка в съответствие със специалността;
 Практическа подготовка, стимулираща самостоятелна работа и практическа реализация.
Днес Колежът осъществява обучение в
трите приоритетни професионални направления – Педагогика, Информатика и компютърни науки и Растителна защита.
Направената справка показва, че в последните години интересът към педагогическите специалности непрекъснато се повишава. Така в периода 2012-2015 година в педагогическите специалности са се записали
329 студенти, като най-голям брой са желаещите да се обучават в специалност „Предучилищна педагогика и чужд език”.
През учебната 2012/2013 година в педагогическите специалности са приети 74 студенти, а през 2015/2016 г. техният брой е нараснал с 27 студенти (записани са 101 студенти)
Специалности от направление 1.2. Педагогика
са:

Начална училищна педагогика и информационни технологии – НУПИТ,

Начална училищна педагогика и
чужд език – НУПЧЕ,

Предучилищна педагогика и чужд
език – ПУПЧЕ.
С обучението в тези специалности се цели
да се подготвят педагози в началното образование: начални учители, учители по информационни технологии в началното училище,
учители по чужд език в началното училище,
възпитатели, преподаватели в школи, в центрове за работа с деца; учители в предучилищна степен на обучение, учители по чужд
език в детската градина, учители за работа в
детски центрове.
Обучението е в редовна форма и се осъществява в 6 семестъра.
Студентите се обучават по учебен план,
който се изготвя по образец, утвърден от
Академическия съвет. В учебния план са
включени следните компоненти: шифър на
професионално направление; област на висшето образование; професионално направление; образователно-квалификационна степен,
форма и продължителност на обучение; общ
хорариум, наименование и статут на дисцип-

лините (задължителни, избираеми и факултативни); форма на контрол по семестри; аудиторна и извънаудиторна заетост (индивидуална работа със студента и студентска самостоятелна работа); кредити; седмична заетост
по семестри; форми на дипломиране. В рамката на учебният план е редуцирано контактното групово обучение (лекции, семинари,
практически упражнения) и силно е увеличено контактното индивидуално обучение. В
тази група се включва индивидуалната работа
на преподавателя със студентите и самостоятелната работа на студентите, организирана
под различни форми.
При изготвяне на учебния план за всяка
учебна дисциплина се определят кредити,
разпределени по 30 кредита за семестър или
60 кредита в година, от които 10 за успешно
положен държавен изпит и 10 за държавен
практико-приложен изпит. Студентите от
ОКС "професионален бакалавър" завършват
със 190 кредита. Общият брой на изпитите и
текущите оценки е съобразен да не е повече
от 7 за семестър. Определят се аудиторната
заетост на студентите, самостоятелната работа със студентите под ръководството на
преподавател и студентската самостоятелна
работа. Изучаваните дисциплини се разделят
на задължителни, избираеми и факултативни.
Най-голям е делът на задължителните – около
74%, избираемите са около 17%, факултативните – около 9%. В задължителните дисциплини се включват общопрофилиращи дисциплини и практики.
 задължителните учебни дисциплини
(ЗУД) осигуряват фундаменталната подготовка по избраната широкопрофилна специалност от професионалното направление;
 избираемите учебни дисциплини
(ИУД) осигуряват специфични знания и компетентности от областта на специалността;
 факултативните дисциплини (ФД) дават възможност за получаване на знания и
умения в различни научни области в съответствие с интересите на студентите.”[2, с. 165.]
Лекциите, семинарните и лабораторните
упражнения са разпределени съобразно изискването упражненията да не са по-малко от
60% спрямо общата аудиторна заетост. Така в
специалност НУПИТ лекциите са 31,25%, останалите 68,75% са семинарни и лабораторни
упражнения. В НУПЧЕ - лекциите са 32,81%,
67,19% са упражнения. В специалност ПУПЧЕ лекциите са 30,99%, а упражненията 63,01%.
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В това се отразява спецификата в обучението на „професионален бакалавър”, където
се дава преимущество на занятията с практическа насоченост.
С. Славова и М. Велева (2003 ) разглеждат
следните групи учебни дисциплини, осигуряващи:
 Теоретична подготовка.
Това са дисциплините от фундамента на
професионалното направление. Тук се
включват дисциплините от областта на педагогиката и психологията. Те са главно задължителни учебни дисциплини. Знанията в тези
два модула се надграждат с избираеми дисциплини.
 Специализираща подготовка в съответствие със специалността.
Това са дисциплините, които включват
силно редуцирани научни знания, с помощта
на които се постигат целите на научната подготовка на студентите от специалността. Тези
дисциплини са задължителни и избираеми.
 Технологичната
(методическата)
подготовка. Тук се включват частните дидактики и те са връзката между теоретичната
подготовка и специализиращата подготовка.
Методическите дисциплини са свързани с
практическата подготовка и се надграждат от
избираеми дисциплини свързани с частните
дидактики.
 Практическа подготовка по специалността. Тя е продължение на специализиращата и методическата подготовка по специалността. Тук студентите демонстрират своите компетенции в реална работна среда. Тази
подготовка е разположена предимно в задължителните дисциплини.
 Компютърна подготовка за реализиране на специалността. Включва се обучение
за формиране на умения за работа с компютърна техника и софтуер и приложението от
студентите-бъдещи учители на съвременните
информационни технологии в учебната и
професионалната дейност.
 Друга подготовка във факултативните
дисциплини.
Тази подготовка е свързана с интересите
на студентите.
Това са групите дисциплини, заложени в
учебния план на специалностите от направление Педагогика.
Формите на завършване включват писмен
държавен изпит по специалността и държавен
практико-приложен изпит.
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Завършилите ОКС „професионален бакалавър” могат да продължат образованието си
в степен бакалавър и магистър.
В Колеж-Добрич се работи за поддържане
качеството на обучението и неговата ефективност чрез осъвременяване на учебната документация; чрез обезпечаване на учебния
процес със съвременна материална база и
поддържане на обратна връзка със студентите
посредством анкетиране на мнението им.
Във връзка с повишаване качеството на
обучение всяка учебна година се актуализират учебните програми и комплектите за студента по всички дисциплини и специалности.
Учебните програми са съобразени с бъдещата
реализация на студентите. В тях точно са определени параметрите на оценяване и технологията на контрол и оценка; критериите за
формиране на окончателната оценка.
Във връзка с практическото обучение ежегодно се сключват договори с базови учители,
които притежават магистърска степен, голяма
част от тях са с първа професионално-квалификационна степен.
Практиките са хоспетиране, текуща педагогическа практика и преддипломна педагогическа практика.
За осъществяване на различни видове
практики и летен стаж се използват базите на
ОУ „Стефан Караджа, ХГ „Св. Св. Кирил и
Методий”, ЦДГ №7 „Пролет” и ЦДГ №8 Бодра смяна” и ЦДГ№25 „Весела”.
Практическо обучение се реализира и по
проект „Студентски практики”. То подпомогна академичната подготовка на студентите. Отчита се висок принос на проектите за
учебната и бъдещата професионална дейност
на студентите.
С цел повишаване качеството на обучение
всеки семестър се провеждат анкетни проучвания сред студентите, преподавателите и работодателите. На базата на които се вземат
корективни мерки. Правят впечатление следните обобщени резултати от проучванията
сред студентите:
 93% от анкетираните студенти посочват, че изучаването на дисциплината се определя от важността и’ за бъдещата работа и от
стила на преподавателя;
 над 94% от студентите посочват, че са
посетили над 75% лекции и като мотивация за
посещение се отбелязва необходимостта от
подготовка за изпита и интерес към дисциплината;

 над 91% от студентите отбелязват, че
са посетили над 75% от упражненията и основните мотиви са придобиване на практически умения и затвърдяване на теоретичните
знания.
 От анкетно проучване сред преподавателите правят впечатление следните обобщени резултати.
 75% от студентите редовно посещават
учебни занятия. Преподавателите посочват,
че основни причини за отсъствията са облекчения режим за посещения и трудовата заетост.
 65% от студентите проявяват устойчив интерес към дисциплините;
 над 70% от студентите активно участват в дискусии;
 74% от преподавателите определят
като основни причини за ниски резултати на
студентите недостатъчната степен на овладяване на знания в средното образование.
Периодично се провежда анкетиране на
работодателите. Анкетираните работодатели
отчитат удовлетвореност от подготовката на
кадри и желание да приемат нови на работа.
При проведено анкетно проучване сред работодатели се отчетоха добри резултати за назначените възпитаници на Колежа и Шуменския университет.

 92% от тях високо оценяват познанията на студентите в професионалната област;
 71% оценяват способността им за приложение на усвоените знания в практиката;
 79% оценяват високо комуникативността и умението им за ползване на информационни технологии;
 92% оценяват тяхната етичност и лоялност;
 86% от работодателите посочват, че
биха приели на стаж студенти на ШУ.
Практическите знания, опита и професионалната компетентност на завършващите студенти в Колежа са на високо ниво.
За удовлетвореността на работодателите,
за работата по обратната връзка, качеството
на подготовката и компетентността на студентите говори фактът, че веднага с дипломирането голяма част от завършилите студенти се реализират професионално (Фиг.1).
Реализирано проучване сред действащите
в региона педагогически кадри показва, че в
периода 2013-2018г. 24% от работните места
за детски учители и 22% от работните места
за начални учители ще бъдат потенциално
свободни поради пенсиониране на кадрите.

Реализирани студенти в периода
2012 - 2015 година
100,00%
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78,90%

90,00%
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68,20%
62,50%

69,90%
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реализирани
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реализирани

60,00%
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63,60%
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0,00%
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НУПЧЕ
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Фиг. 1. Реализиране на студентите от направление Педагогика на ОКС „професионален бакалавър.

195

Заключение

Литература

В колежанската степен на обучение се дават теоретични и практически знания на студентите. Обучението в Колежа е организирано така, че спомага професионалното самоопределяне на студентите – помага им да усетят потребност да практикуват учителската
професия, не само като възможност за професионална реализация, но и като призвание. В
процеса на обучение студентите формират
отношение към избраната професия, откриват
смисъла да предават знания на следващите
поколения, изпитват удоволствие и удовлетворение от това.
Студентите, завършили педагогическите
специалности на Колеж-Добрич, ОКС „професионален бакалавър” притежават необходимите професионални компетенции и затова
се реализират успешно на пазара на труда.
В заключение ще отбележим, че ОКС
„професионален бакалавър” е предпочитана
от кандидатстудентите при състоянието на
финансово-икономическа криза в страната.

1. Качество на университетското образование, 2000, ТЕМПУС - проект, С., с.18.
2. Славова, С, М. Велева, 2003, Организиране на колежанското образование по специалността „Предучилищна педагогика и
чужд език” в съответствие с държавните
стандарти. Научни трудове Колеж Добрич,
Том III А, г. с. 165.
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ОСОБЕНОСТИ НА ПОЗНАВAТЕЛНАТА МОТИВАЦИЯ НА СТУДЕНТИТЕ И КРИТЕРИИ ЗА ИЗМЕРВАНЕТО Й

Марина Димитрова
SPECIFICS OF STUDENTS COGNITIVE MOTIVATION AND SOME CRITERIA FOR ITS
MEASUREMENT
Marina Dimitrova
ABSTRACT: In modern higher education, more than ever, it is necessary to motivate and encourage young
people. The motivation involves engaging students with academic activities. The object of this article are educational, cognitive and social motives of the students during their training.
Key words: motivation, educational and cognitive motives, social motives
 Удовлетворение
от
учебнопознавателната дейност и неудовлетворение
от постигнатото.
 Преодоляване на трудности при решаване на учебно-познавателни задачи.
Характеристиките на мотивите са: ниво на
осъзнатост, устойчивост, степен на разпостранение, определяне на доминиращ мотив.
Мотивацията за учене е обект на множество изследвания от страна на Рубинштейн
С.Л, Божович А.И, Леонтьев А.Н, Вербитцкий А.А, Реан А.А, Pintrich P.R. и др. За да се
постигне ефективно насърчаване и мотивиране, е нужно да се разбере защо студентите
се стремят към постигане на поставените цели. Според Pintrich P.R. [6] въпросите на които трябва да се търси отговор са няколко:
1. Какво искат студентите?
2. Какво ги мотивира да стоят в учебните зали?
3. Дали студентите получават това, което искат?
4. Как мотивацията за постигане на успех може да доведе до мотивация за учене?
5. Как учебната мотивация може да промени и развие студентите?
Всеки един от въпросите е адресиран към
бъдещи изследвания по отношение мотивационната сфера на обучаваните.
Според Е.П.Ильин „високата позитивна
мотивация може да изиграе ролята на компенсиращ фактор в случай на недостатъчно
големи способности; обратното обаче не важи
- никакво високо ниво на способност не може

Въведение
Мотивацията е ключ към успеха. Именно
затова винаги е съществувал интерес към мотивационната сфера. Мотивът е подбуда или
стремеж за волево умствено действие и личностна изява, която определя целенасоченото
поведение на човека. Мотивационната сфера
представлява система от фактори, условия,
средства, мотиви, потребности и други социално-психологически условия.
В обучението мотивацията има основна
роля. В съвременното висше образование,
повече от всякога, е необходимо да се мотивират и насърчават младите хора, колкото и
трудна задача да е това.
Добрата подготовка на учащите не може
да се постигне, без да се формира у тях съзнателно отношение към ученето, което психологически означава да се изградят положителни мотиви за учене. Веднъж формирани
тези мотиви сами ще станат действен фактор
за подобряване качеството на обучението,
преди всичко на усвояване на знания и съзнателност при ученето.
Мотивацията предполага ангажиране на
студентите с академична дейност.
Характерните черти на мотивите за учене
могат да бъдат формулирани по следния начин:
 Положително емоционално отношение към ученето.
 Насочване към нови познания, като
подбудител за учебна активност.
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да компенсира отсъствието на образователни
учебни мотиви и не може да доведе до значителен напредък” [3].
Според Л.Десев [2] мотивацията за учебна
дейност е система от мотиви за учене или
вътрешно осъзнати подбуди, чрез които обучаваният възприема знания и умения, формира навици и изпълнява учебните дейности.
Те от своя страна са насочени към развитие,
усъвършенстване и самоусъвършенстване на
способностите и личността.

вателната мотивация и влиянието й при педагогическата подготовка на студентите. Обект
на тази статия са учебно-познавателните и
социални мотиви на студентите по време на
тяхното обучение. Различните групи мотиви
се проявяват постоянно във всички учебни
дейности.
За определяне на водещите мотиви по
време на университетското обучение е използвана психодиагностичната методика: „Методика для диагностики учебной мотивации
студентов (А.А.Реан и В.А.Якунин, модификация Н.Ц.Бадмаевой)“[1]. Според нея мотивите могат да се разпределят в няколко групи,
представени на фиг.1.

Изследване -резултати и анализ
Целта на направеното изследване е да се
проучат основните характеристики на позна-

социални
мотиви
мотиви за
творческа
самореализация

мотиви страх от
провал
комуникативни
мотиви

учебнопознавателни
мотиви

мотиви за
престиж

Познавателна
мотивация

професионални
мотиви

Фиг.1 Познавателна мотивация
През учебната 2015/2016 г. в ИПФ – Сливен бе проведено анонимно анкетно
проучване. В изследването взеха участие
88 студенти от I,II,III и IV курс. (23-първи
курс, 22-втори курс, 25-трети курс, 18-четвърти курс) с образователно-квалификационна степен „Бакалавър“.
Учебно-познавателните мотиви са свързани с устойчив интерес за овладяване на
нови знания, начини за саморегулиране на
учебната дейност, както и рационално организиране процеса на обучение. Самостоятелното придобиване на знания, умения и навици
е свързано с научно-изследователска работа
от страна на студентите. Преодоляването на
трудности възникнали по време на интен-

зивна интелектуална дейност подтикват към
самоусъвършенстване и самообразование. По
този начин познавателната активност се трансформира в компетентност и е предпоставка
за по-нататъшна успешна професионална
реализация, т.е в хода на обучението познавателните мотиви могат да се превърнат в
професионални такива.
На въпрос: „Харесва ли ви да учите?“ студентите от ИПФ-Сливен са отговорили по
следния начин (фиг.2).
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"Харесва ми да уча"
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Фиг.2
На въпрос: „Имате ли желание за научноизследователска работа?“
Таблица 1
Курс
ДА %
34,7
I
64
II
67,2
III
69
IV

III курс

IV курс

се получиха следните резултати (табл.1)

НЕ %
65,3
36
32,8
31

Научно-изследователската самостоятелна
работа на студентите е от особено значение.
Както е видно и от табл.1, очаквано студентите от III и IV курс имат по-голям интерес и
желание за научно-изследователска дейност.
Те вече имат натрупани знания, изградени
умения и навици, проявяват творчество и интерес към нови предизвикателства в обучението.
Научно-изследователската работа спомага
за:
 задълбочено усвояване на учебния материал;
 стимулира познавателната дейност на
студентите и повишава интереса към научната работа;
 придобиват се навици за самостоятелно търсене на информация и решаване на
научни проблеми по нов начин;
 самостоятелно анализиране и синтезиране на информацията;
 повишаване на мобилността на студентите, а резултатът е - специалисти с приТаблица 2
Курс
ДА %
78,1
I
91
II
84,2
III
85,4
IV

добити нови знания, умения и нови области
за реализация [4].
Социалните мотиви се изразяват в стремеж
придобитите знания да бъдат от полза за поголяма общност от хора. Всеки трябва да намери своето място в нея. Човекът като социална единица се стреми към общуване, анализиране и сътрудничество със себеподобнитепреподаватели, колеги и приятели. Изпитва се
потребност от социално признание. Тези мотиви могат да бъдат открити в желание за
обществена и социално значима дейност, колективни форми на обучение и работа. Придобиват се умения за работа в екип, изслушване и приемане мнението на другия, развитие на емпатия и др. В известна степен, там
където липсва интерес към ученето, познавателните мотиви могат да бъдат заместени от
социални.
Висок е процентът студенти, които са убедени, че „Получените в университета знания
ще ми позволят да се реализирам успешно“.
Резултатите са представени в таблица 2.

Желанието на студентите да станат квалифицирани специалисти след обучението си е

в пряка зависимост и от финансова гледна
точка. Това се доказва и от резултатите, по-

НЕ %
21,9
9
15,8
14,6

199

лучени при отговор на въпрос „От успеха в
обучението зависи ли моята финансова сигурност за в бъдеще?“:

Както се вижда от фигура 3, наблюдава се
плавно завишаване на процентите в полза на
утвърдителния отговор „Да – обучението и
неговото качество ще гарантират финансовата ми сигурност в бъдеще“. При студентите
от втори курс само се наблюдава движение в
обратна посока, но на този етап не са изследвани причините за проявата. Това ще бъде
обект на следващо задълбочено изследване.
Получените резултати ни позволяват да твърдим, че по-голяма част от студентите в горен
курс са осъзнали взаимовръзката и необходимостта от качествено обучение, финансова
сигурност и стабилност за в бъдеще.

I курс - 65,3% са посочили отговор “Да“,
34,7% са за отговор „Не“.
II курс - 59,5% са посочили отговор “Да“,
40,5% са за отговор „Не“.
III курс - 71,5% са посочили отговор “Да“,
28,5% са за отговор „Не“.
IV курс - 73,4% са посочили отговор “Да“,
26,6% са за отговор „Не“.
На фигура 3 са представени получените
резултати от изследване на зависимостта
„обучение - финансова сигурност за в бъдеще“ на студенти от I и IV курс.

I курс

IV курс

0%
34,7

26,6

да
65,3

не

0%

да
73,4

не

Фиг. 3 Зависимост „обучение - финансова сигурност за в бъдеще“
Заключение
Познавателната мотивация има положително влияние върху учебния процес при студентите и определя параметрите на неговото
качество и интензивност.
Проведеното изследване показва, че познавателните и социални мотиви са от основно
значение за обучаваните студентите през целия курс на обучение. Увеличаването на нивото на една от групите мотиви, допринася за
мотивацията като цяло. Това се постига със
създаване на условия и разработване на система от средства за провокиране, формиране
и поддържане на положителна мотивация към
ученето. Резултатът е високо качество на
обучение и компетентни личности. Придобитите умения са от основно значение за постигането на успех.
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УНИВЕРСИТЕТСКАТА ПОДГОТОВКА НА СТУДЕНТА ЗА ДИСТАНЦИЯТА МЕЖДУ
СОЦИАЛЕН ПЕДАГОГ И КЛИЕНТ
Мария Дишкова
UNIVERSITY TRAINIG OF STUDENT FOR DISTANCE BETWEEN SOCIAL PEDAGOGUE
AND CLIENT
Maria Dishkova
ABSTRACT: Problem about distance between social pedagogue and client is of a huge importance. Wright
distance is one of the keys to solve problem, to help and to support client. There are many t heories about how
distance is necessary, but all of them are positive that distance is compulsory. Social pedagogue is not a friend.
He helps in a different way, his methods are different and his attitude is different. Let’s define distance it this
simple way: if a client with social-pedagogical problem needs a friend’s advice and support he will turn to a
friend. But if he/she needs professional support he will turn to a professional. In statue are included some results
of interesting experiment as well. Most important thing here is for students to learn about distance still in uni versity. There are some skills that they will receive later in their practice. But skill to make distance should be
provided much earlier.
Key words: social pedagogue, distance, client, professional, friend, ethics .

професионализъм и социално-педагогическа
помощ, той се обръща към професионалист и
трябва да получи професионално отношение
към проблема си.
Спазването на дистанция има отношение
не само към професионализма на социалния
педагог. Тук проличава и неговото умение за
асертивно поведение. Професионалистът зачита собствените си потребности и права. Паралелно с това, той зачитане личните потребностите и правата на другия, на човека
отсреща. Но, от друга страна, това съвсем не
означава, че винаги трябва да се съобразяваме
с желанията на другите (Ганева, I част, 2004,
стр. 163-172). Подобна демонстрация на асертивно поведение от страна на социалния педагог към клиента на практика учи клиента
как да отстоява собствената си позиция (много често именно неговата неспособност да
отстоява личното си пространство е довело до
появата на конкретния проблем).
Тук е мястото да се даде за пример един
случай от социално-педагогическата практика
с цел да се илюстрира значимостта на поставянето на граници в отношенията между специалиста и търсещия помощ. Лицето П. е извършило акт на насилие под въздействието на
алкохол. Той редовно посещава сбирките на
група за взаимопомощ от хора, които имат

Въведение
Приятел на клиента или професионалист?
Това е един от основните въпроси, на чийто
отговор се базира социално-педагогическата
интервенция. Спазването на дистанция от
страна на водещия специалист не е умение,
което се подразбира само по себе си. Това е
умение, което се научава и придобива с опит.
Социално-педагогическата теория е бедна,
когато става дума за недопустими грешки от
страна на професионалиста. Обикновено се
отчита крайният резултат от воденето на конкретен случай. Рядко се измерва до колко водещият специалист носи отговорност за един
евентуално негативен резултат.
Никак не е трудно да се сгреши по посока
на спазваната дистанция. Особено в началото
на практиката, воден от емпатия, съчувствие,
хуманизъм и алтруизъм (умения, които се
изучават в много голяма степен в рамките на
университетското образование), социалният
педагог рядко се замисля за дистанцията, която трябва да спазва спрямо клиента. Още с
получаването на диплома за социален педагог
той трябва да знае, че не бива да е приятел на
клиента. Ако клиентът се нуждае от приятел
и приятелски съвет, той ще се обърне към
приятел. Ако, обаче клиентът има нужда от
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проблеми с алкохолната си зависимост (Клуб
на Анонимните алкохолици). Паралелно с
това, П. работи като социален терапевт на
лица със зависимости, включително и такива,
които имат проблеми с алкохола. П. има клиент на име М. На една от индивидуалните им
срещи П. съветва своя клиент М. да се включи в сбирките на групата, в която той членува. П. уверява М. в терапевтичния ефект на
групата за взаимопомощ като дава пример със
себе си.
Какво се случва на практика? П. не губи
авторитета си пред М. признавайки му, че
също има проблем с алкохолната си зависимост. Напротив, взаимоотношенията между
тях стават още по-доверителни. Дотук добре.
Но се появява проблем, който е от съвсем
различно естество и довежда до неблагоприятен за клиента краен изход от ситуацията.
Водещият специалист на групата за взаимопомощ насърчава членовете й да разчитат
един на друг по всяко време на денонощието
и през всеки ден от седмицата. Това са взаимоотношения, на които се базира социалнопедагогическата интервенция в тази група.
Естествено, в началото М. се нуждае от голяма доза подкрепа. Той непрекъснато се
обажда на П., защото му е позволено от водещия специалист в груповата работа. От
своя страна, П. се чувства авторитет спрямо
М. и си позволява професионално отношение.
В резултат на това си отношение, П. често
отхвърля молбите за помощ на М.
Всичко това води до една ситуация, в която М. губи доверие в групата, но губи доверие и към професионалиста, с който до сега е
провеждал индивидуални социално-педагогически срещи. М. се отказва от посещенията
в групата и от визитите в кабинета на социалния терапевт. Отново посяга към алкохола и
минава наистина много време преди отново
да потърси помощ
П. очевидно се проваля. Причината за неговия провал е сблъсъкът между приятеля и
професионалиста. Приемайки М. като член
на групата за взаимопомощ, той реално го
приема за приятел. Приятелят е длъжен да
помогне, защото такива са правилата на груповата работа.
Паралелно с това, професионалистът е
длъжен да помогне, защото той има отговорност към своя клиент. Изглежда лесно тези
две задължения да се комбинират и допълнят
взаимно, защото крайната цел е една и съща:
да се помогне на М. да преодолее проблема
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си. Но професионалното задължение на П.
има ясни времеви граници. А за проявите на
приятелство няма точно фиксирано време.
Този случай е много добра илюстрация на
причината, която не позволява да се нарушават границите между професионалист и приятел, когато се работи с клиент. Ако един лекар си позволи да се кикоти докато преглежда
пациент, това ще е проява на непрофесионално отношение, независимо колко комична
може да е ситуацията. Социален педагог, който се сприятелява с клиента, нарушава подобен вид граница. Трудно е да се определят и
спазват тези граници, но и двете страни трябва да са наясно, че имат задължения по тяхното спазване, които са плод на професионалните им взаимоотношения. Приятел и социален педагог са несъвместими категории
(Robinson & Reeser, 2002, pp. 71-82).
Нещо повече, размиването на граници не
само няма да има положителен резултат, но
ще нанесе вреда на клиента по отношение на
неговите нагласи и очаквания. Той ще се
обърка и вместо да получи помощ за решение
на проблемите си ще се натовари с още един
проблем (виж фиг. 1).
Приятел?

Професионалист?


Фигура 1.
Основната причина за почти всички недоразумения в конкретни взаимоотношения е
противоречието между очаквания и реалност.
Изясняването на очакванията във взаимоотношенията между клиент и социален работник е една от най-първите стъпки в съвместната им работа (Ганева, II част, 2004, стр. 56).

Да се постигне желаният баланс между
обективност и субективност в помагащия
процес е трудно. Трудността се предопределя
от голямото разнообразие на наличните фактори: естеството, качеството, структурата,
продължителността на взаимодействието.
Има редица норми, които трябва да се съблюдават, както и роли, чието правилно разпределение е от определящо значение. Социалните педагози са обучени да спазват определените норми. Към изпълнението на тяхната
роля има конкретни професионални очаквания. Предполага се, че социалният педагог ще
се отнася към клиента с уважение като пази
неговото достойнство и правата му на себеутвърждаване, лично пространство и конфиденциалност и в никакъв случай няма да съди
поведението му. В ролята си на социален педагог, практикуващият трябва да демонстрира
топлина, приемане, интерес, разбиране. Неговата намеса в живота на клиента трябва да е
на нивото на проблема за решаване. Това в
никакъв случай не бива да се асоциира с някакъв вид на субективни взаимоотношения.
Всички ние вкарваме известна доза лични
взаимоотношения, дори когато не сме дали
обещание за спазване на конфиденциалността. В този смисъл може да се каже, че
обективните взаимоотношения изискват от
специалиста много повече усилия от субективните. Решаващ е отговорът на въпроса:
„До каква степен да се ангажираме със случая?“. Дистанцията обикновено се изразява в
три основни форми, които са: нагласите, поведението и очакванията. Поведение, което
максимално подчертава наличието на дистанция, е „поведението зад маса“. Социалният
педагог е седнал зад бюрото си, заобиколен
от папки, файлове и други документи. Клиентът е седнал насреща като провинен, притиснат от стените на кабинета. Двамата си говорят на „Вие“ и използват фамилиите си за обръщение. Поведение, което намалява дистанцията, е когато клиентът и специалистът
са седнали един срещу друг, без препятствия
помежду си. Социалният педагог приветства
клиента още от входа и лично го въвежда в
стаята, в която ще се проведе интервюто.
Двамата си говорят на „ти“, използвайки малките си имена. Важно е да се обърне внимание и на езиковата дистанция. Понякога опитите на специалиста изкуствено да я скъси
могат да доведат до пагубен ефект. Ако социалния педагог използва силно жаргонен език,
за да се идентифицира с клиента, най-веро-
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ятно ще сгреши. Той трябва да говори ясно и
понятно, без използването на сложна терминология, която може да се окаже съвсем неразбираема за клиента, но все пак да запази
авторитета си (Munson, 2014, pp. 404-417).
Друг случай от социално-педагогическата
практика, който също прекрасно илюстрира
нуждата или не от поставянето на граници в
помагащия процес, е свързан с жена на име
Дж. Тя е подчертано суицидно поведение, но
е осъзнала проблема си и търси социалнопедагогическа помощ за преодоляването му.
Интервенцията върви по план и бележи задоволителни резултати, но по време на една от
индивидуалните срещи специалистът наблюдава регрес в поведението на Дж. И усеща, че
губи клиента. Когато сесията приключва и
той изпраща Дж. до вратата си позволява да я
потупа по рамото и да й каже: „Ще се видим
следващия път, нали?“ По-късно, по време на
среща за супервизия на различни специалисти
в областта, този социален педагог бива остро
критикуван от
колегите си, че е нарушил личното пространство на клиента и си е
позволил приятелско отношение към него.
Попитан защо е постъпил така, в своя защита
специалистът отговорил: „Това беше единственият ни шанс да срещнем Дж. отново, защото тя се беше запътила към поредния си
опит за самоубийство“ (Munson, 2014, pp.
404-417).
Как клиентите преживяват дистанцията
или близостта си с професионалиста? Как се
чувстват, когато той се ангажира прекалено
със случая им? Как е възможно да се създаде
работно взаимоотношение там, където клиентът се чувства като индивидуалност, а не като
поредния случай за разрешаване? Лесно е да
се разчита на водещия специалист, защото
той сякаш знае всичко и има отговор на всички въпроси, особено, ако е споделил с клиента, че има сходна на неговата съдба. Още полесно е клиентът да се привърже, ако няма
семейство и/или приятели. Най-удачно е да се
балансира между двете категории (приятелство и професионализъм) в контекста на
конкретния случай. Трудно е, но не е невъзможно. Това са две напълно различни роли
(ролята на „приятеля“ и ролята на „странника“), които социалния педагог трябва да
изпълнява едновременно (Oltedal, 2009, pp.
11-16).
Професионалната дистанция, обективност
и граници трябва да са ключова концепция в
образованието на студентите – бъдещи соци-

ални педагози. Съществува, обаче, и друго
мнение, според което практиката, основана на
ролята на „експерта“ е не само неподходяща,
но може да доведе до ненужни граници. Ролята на „експерта“ се използва, за да може
той да запази своя професионален обективизъм. Отхвърлянето на тази роля се базира на
схващането за партньорство между професионалист и клиент. В този смисъл, когато се
сблъскват различни теории, може да се приеме възможността за плаващи граници според
контекста на ситуацията. Дистанцията може
да бъде еластична, за да гарантира една компетентна и подходяща практика. Може би
двете категории (приятел и професионалист)
не бива да се разграничават, а да се допълват
една друга. По-добре да се говори за баланс
между обективността и помагащия приятел,
вместо да се забранява едното или другото. В
много случаи еластичността на тези граници
може да повиши ефективността на работните
взаимоотношения, а протоколното спазване
на дистанция да ги наруши. Но дори и тази
еластичност трябва да се контролира и да
съблюдава определени принципи на работа.
Не бива да се позволява спонтанно взимане
на решение, необмислено и със съмнителна
ефективност. Интересно е да се наблюдава
как социалният работник балансира в един
конкретен случай. Дали решението за поведението му е спонтанно или съзнателно? Нужни
ли са умения, за да се вземе това решение?
Тези умения се придобиват в рамките на университетското образование или с времето на
практическа реализация след това? Направени са изследвания, резултатите от които
посочват интересни заключения. Когато жени
работят с жени, в много случаи дистанцията
се оказва неподходяща, особено ако става дума за работа с бездомни, млади бременни или
пострадали от насилие жени. В други случаи,
ако жената е била насилена и е в криза, социалният педагог трябва да представи случая в
полицията от нейно име. Тогава може да се
счита, че съвсем преднамерено се избира дистанцията, която ще ни помогне да протоколираме случая с нужната формална и техническа прецизност. Подобни ситуации може да
възникнат, когато се налага да присъстваме в
съда като експертно лице или да придружаваме малолетно/непълнолетно лице. Тук е
много важно да се прецени и отношението ни
към другите специалисти в ситуацията. Дали
те са наши приятели или само колеги? Кое е
най-целесъобразно спрямо благоприятния

изход за клиента? Колко реалистично ще бъде
отчуждаването ни от колега, с който работим
съвместно от години? Дали си заслужава да
разиграваме театър пред клиента? За сметка
на яснотата по тези въпроси, могат да бъдат
зададени още много подобни. Кои са факторите, определящи избора на специалиста относно позицията му в пространството? Независимо от факторите, доказано е, че изборът
трябва да бъде напълно съзнателен, преднамерен, обективен и професионален. Може би,
когато трябва да сме подчертано асертивни
избираме ролята на експерта. Може би, когато работим с лица от нашия пол и се чувстваме незастрашени се отпускаме повече.
Може би увеличаваме професионалната дистанция, когато смятаме, че точно това се
очаква от нас (при работа с властите, полицията, съда). Може би точно степента, в която
изпитваме сигурност, комфорт и конфиденциалност определя къде в стаята ще застанем
– по-близо до клиента или по-далеч от него
(Green, Gregory & Mason, 2006, pp. 458-459).
От голяма важност е да се подчертае: независимо от разстоянието, което социалния педагог ще определи между себе си и своя клиент, решението трябва да е предварително
взето и да се характеризира с:
оглед на ситуацията;
обективност;
професионализъм;
ефективност;
адекватност;
преднамереност.
Освен това, не бива да се забравя, че един
път преминал границата на професионализма,
водещият специалист трудно може да я възстанови.
Социално-педагогическата професия е
уникална и се реализира в рамките на човешките взаимоотношения. На практика взаимоотношенията между професионалист и клиент
са чисто човешки взаимоотношения и с характерното голямо количество проблеми, които произтичат от тях. Затова се счита, че коренът на професионалните умения на социалният педагог е да реализира успешно тези
взаимоотношения. Всъщност, това е и едно от
основните измерения в социално-педагогическата практика. То е, което кара студентите
да запишат тази специалност и да изберат тази професия, водени от желанието си да „работят с хора“ (Hennessey, 2011, p.1).
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Изследване
Към така направеното изложение ще се
добавят някои от резултатите, получени от
провеждането на интересен експеримент.
Целта на експеримента е:
 да се проследи ефективността на социално-педагогическата работа при прилагането на два различни модела за близост с клиента – модела за работа на експерта и модела за работа на приятелски
настроения специалист.
Обект на проучването са лица от женски
пол със сходни потребности и проблеми. Те
са 16 на брой, но са разделени в две контролни групи по 8 във всяка.
Предмет на експеримента е:
 начинът на организиране на работата при приложението на двата различни
модела за социално-педагогическа интервенция.
Работната хипотеза на експеримента, цитиран в тази статия гласи, че:
 прекаленото изпадане в крайности
при използването на един от двата модела
не демонстрира ефикасност относно благоприятния за клиента изход от ситуацията.
Задачите на проведения експеримент са
изцяло подчинени на целта и работната хипотеза. Техния брой и същност подчертават
следните аспекти:
 проучване на поведението на социалния педагог - експерт;
 проучване на поведението на социалния педагог – приятел;
 проучване на отношението на клиента към социалния педагог - експерт;
 проучване на отношението на клиента към социалния педагог - приятел;
 сравнение.
Експерименталният инструментариум може да се проследи в табл. 1

2.

3.

4.

5.

Таблица 1

1.

ПЪРВА
КОНТРОЛНА ГРУПА (8
ЖЕНИ)

ВТОРА
КОНТРОЛНА ГРУПА (8
ЖЕНИ)

Специалистът съобщава на клента,
че е с фиксирано
работно
време,
например: 8:00 –
17:00.

Специалистът
съобщава
на
клиента, че е с
нефиксирано
работно време и
може да бъде
търсен във всеки
момент на нуж-

Всяка среща между клиент и социален педагог се
случва по предварително определен график. Тя
има
фиксирана
продължителност
и се осъществява в
посочения ден и
час, без изключение.
На края на всяка
среща, клиентът и
социалният педагог се договарят за
датата и часа на
следващото
им
виждане.

6.
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Социалният педагог не дава номера
на личния си мобилен телефон на
клиента. Той разполага единствено
със
служебния
телефон на специалиста, който се
използва в рамките на работното
време на институцията

да от страна на
клиента.
Срещите между
клиент и социален педагог се
случват безразборно и по желание на клиента.

На края на срещата социалният
педагог казва на
клиента да дойде за следваща
среща, когато се
почувства готов
или в състояние
на нужда.
Социалният педагог дава номера на личния
си мобилен телефон на клиента и му казва,
че може да го
използва по всяко време на денонощието.
Социалният педагог дава номера на личния
си мобилен телефон на клиента и му казва,
че може да го
използва по всяко време в рамките на деня.
Социалният педагог дава номера на личния
си мобилен телефон на клиента и му казва,
че може да го
използва само
при крайна нужда.

7.

8.

Социалният педагог
информира
клиента, че неговата помощ е в
граници, определени от институцията, която представлява; категорично отказва да
заеме пари на клиент, независимо от
това, че се намира
в крайна нужда.
Социалният педагог демонстрира
подчертано резервирано отношение
към клиента.
Социалният педагог предварително
е
информирал
клиента за датата
на последната им
среща.

Социалният педагог
информира клиента, че
може да му съдейства по всички
възможни
начини, дори да
му заема пари.

ангажираност.
Авторитетът на водещия специалист
се запазва.
Клиентът се съобразява с работното
време на професионалиста.
Не се създават приятелски взаимоотношения.

Социалният педагог не крие
симпатиите си
към клиента.

Клиентът разбира,
че ще бъде подпомаган при намиране
на изход от проблемите си, но неговата позиция в целия този процес
трябва да бъде активна.

Социалният педагог уведомява
клиента, че дори
след приключване на случая,
техните срещи
могат да продължат, докато
клиента се нуждае от тях.
10. Социалният педа- Социалният пегог си е позволил дагог си е позда се разплаче волил да се разпред клиента.
плаче пред клиента.
Експериментът все още се провежда, затова в тази статия ще се цитират само част от
получените до сега резултати. Те се базират
на наблюдения върху контролните групи, реализирани в рамките на три месеца.

9.

Клиентът започва
да се учи да носи
отговорност
за
действията и постъпките си.
Клиентът има съзнание за ограничеността на срещите и
тяхната продължителност и се мотивира за по-бързо
постигане на положителна промяна.
Клиентът се учи да
харесва сам себе си,
защото е изпълнил
очакванията на авторитета.
Клиентът става все
по-самостоятелен.

Резултати
Резултатите от проведения експеримент са
посочени в табл. 2.
Таблица 2
ПЪРВА КОНТРОЛНА
ГРУПА (8 ЖЕНИ)

ВТОРА КОНТРОЛНА
ГРУПА (8 ЖЕНИ)

Клиентът започва
да се научава да
контролира живота
си; да уважава личното пространство
на другите, както и
своето собствено;
придобива чувство
за отговорност и

Клиентът губи напълно представа за
пространство и време.

Клиентът
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Авторитетът на специалиста се размива.
Клиентът започва да
злоупотребява с личното време на специалиста.
Обажда се по всяко
време без конкретна
причина и повод.
Клиентът не развива
способност да взима
решения
самостоятелно.
Звъни на социалния
педагог дори и за
най-дребните неща,
например какво да
сготви за вечеря.
Клиентът става зависим, защото специалистът се превръща в патерица.
Клиентът започва да
смята,че
специалистът е длъжен да
му обърне внимание
по всяко време и по
всеки повод.
Клиентът
търси
одобрението на специалиста за всяка
своя постъпка и/или
действие.
Консултациите могат
да продължат до безкрайност без някакъв
конкретен положителен резултат.

Клиентът търси симпатията
на
специалиста; проявява
склонност към фамилиарност.
Клиентът започва все
по-често да взима
пари от социалния
педагог без да ги
връща.
приема Клиентът се сърди,

отстояване на авторитета;
утвърждаване на необходимата дистанция при работа с клиент: дистанция едновременно достатъчно голяма, за да се
свърши работата адекватно и достатъчно
малка, за да не бъде отблъснат клиента.
Ако си позволим близки взаимоотношения
с клиента, значи ли това, че можем да позволим да не го харесваме? Студентите трябва да
са си отговорили на този въпрос преди дипломирането. Една практика на принципа
„проба-грешка“ би могла да има неблагоприятен, дори фатален изход за някой клиент.
Затова балансът трябва да е постигнат предварително, макар и само теоретично.

критиката с респект когато получава заи уважение.
бележки от водещия
специалист.
Клиентът знае с Клиентът не възнаколко време разпо- мерява да намери
лага, за да се въз- отговор на проблеползва от предло- мите си. Той е разжената му помощ. брал, че е намерил
верен приятел, който
ще му помага във
всяко
едно
отношение.
Клиентът запазва Клиентът става конпозицията си на суматор на ресурси
клиент.
(емоционални, финансови, психически,
професионални).
Не бива да се остава със заблуждението, че
с първата контролна група се работи без емпатия и без нужното количество социалнопедагогически методи, които демонстрират
ангажираността на специалиста със случая и
утвърждават взаимоотношенията на доверие
и желание за помощ и подкрепа.
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Заключение
Ако нарушим дистанцията и позволим на
клиента да наруши личното ни пространство
реално ние атакуваме неговото лично пространство. Клиентът губи увереност и чувство
за самостоятелност, в резултат на което звъни
по всяко време и за всичко. Губи решителност и способност да се справя с ежедневните
си проблеми. Какво остава тогава за решаването на големия проблем? Ако социалният
педагог се разплаче, тези които имат нужда от
помощ вече стават двама. Да каже „не“ не е
проява на агресия от страна на водещия специалист. По този начин той не само отстоява
позицията си, но учи и клиента как да отстоява неговата.
Студентите – бъдещи социални педагози
трябва да бъдат подготвени за това. Много е
лесно да се подхлъзнат още при първия си
случай в стремежа да дадат всичко от себе си
за успешното му разрешаване, да се докажат
пред работодателя, да спечелят уважението
на колегите и най-вече водени от желанието
си да помагат, за което толкова години се
подготвят в университета.
Теоретико-педагогическата подготовка на
студентите задължително трябва да включва
придобиването на умения за:
професионално асертивно поведение;
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АНДРАГОГИЧЕСКИ ОСНОВИ НА КУРС ЗА КАРИЕРНО РАЗВИТИЕ НА СТУДЕНТИПЕДАГОЗИ
Валентина Шарланова
ANDRAGOGIC BASICS OF A CAREER DEVELOPMENT TRAINING COURSE OF STUDENTS-PEDAGOGUES
Valentina Sharlanova
ABSTRACT. Understanding of the students-pedagogues characteristics as adult learners, participating in a
career development course, and learning process characteristics is presented in the article. They are andragogic
basics of the career development course. This conception is based on a study of the basic assumptions about
learners and learning, according to The Nottingham Andragogic Model and model of Malcolm Knowles, studies
of the scientific literature regarding the characteristics of adults as learners, personal research experience r elated to the subjects of teaching and modern concepts of career and career development. Conclusions are made
in relation to the underlying assumptions for adults as learners, students-pedagogues as learners and the characteristics of the learning process.
Key words: career development, andragogy, training, basic assumption for adult learners and students- pedagogues as learners

Възниква потребност от съвременни програми за обучение за кариерно развитие на
различни възрастови и целеви групи, между
които са учителите и други педагогически
специалисти. Ето защо за тях е необходимо
по време на базовата им университетска подготовка да участват в курсове за кариерно
развитие.
Актуалността и значимостта на проблема
за обучението за кариерно развитие на педагогически специалисти и студенти-педагози
се очертава в дейността Тракийски университет - Стара Загора. От проведените курсове се
отчитат резултати, свързани със себепознанието, проучване на възможности, вземане на
решения, поставяне на цели и планиране на
кариерното развитие на участниците в тях.
Всичко това насочва вниманието на академичната общност към включване в задължителната подготовка на студентите-педагози на
учебна дисциплина, целяща развитие на компетенции за управление на личната кариера.

Въведение
В началото на XXI век, под влиянието на
глобализацията, развитието на информационните технологии, демографските промени и
промените в пазара на труда, се сменя парадигмата за кариерно развитие. Възниква необходимост от развитие на нови компетенции
за управление на кариерното развитие. Кариерното развитие на възрастните е тясно свързано с ученето през целия живот. Развитите
държави създават национални рамки за кариерно развитие и компетентностно базирани
обучаващи програми.
Ситуацията в България също се характеризира с динамични промени в света на труда,
обществото и икономиката; внасяне на чужд
опит; разработване на национални политики.
По-точно, през последното десетилетие у нас
се внедряват модели на кариерно ориентиране и консултиране заимствани основно от
САЩ. Изгражда се мрежа от центрове за кариерно развитие във висшето образование. За
средното образование се подготвят педагогически съветници, които да предлагат кариерни услуги. Разработените национални политики за кариерно ориентиране и учене през
целия живот са на базата на политиките на
ЕС.

Андрагогически основи на обучението
Един от структурните компоненти на модела за обучение за кариерно развитие са андрагогическите основи на обучението или
основните допускания за учащите и учебния
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процес.
Представеното схващане за характеристиките на студентите-педагози като участници в
курс за кариерно развитие и самия учебен
процес, се основава на:
 основните допускания за учащите и
ученето, според Нотингамския андрагогически модел (Nottingham Andragogy Group, 1983)
и модела на Malcolm Knowles (Knowles,
1990);
 проучвания на научната литература във
връзка с характеристиките на възрастните
като учащи (Шарланова, 2014);
 личен изследователски опит , свързан
със субектите на учебния процес;
 съвременните схващания за кариера и
кариерно развитие (Шарланова, 2014);
 необходимите професионални компетентности на педагогическите специалисти.
Основни допускания за студентитепедагози като учащи и за учебния процес
Те са формулирани на базата на Нотингамския андрагогически модел. В изложението за удобство са номерирани, съответно: 1а,
1b; 2a, 2b и т.н. до 9а, 9b. Допусканията с индекс „а“ са „Основни допускания за възрастните учащи и учебния процес според Нотингамския андрагогически модел, (по Гюрова,
2011, с.139-142), а тези с индекс “b” са „Основни допускания за студентите-педагози
като учащи и за учебния процес“:
1a. Хората са социални същества, чиято
същност се определя от взаимодействието и
делата им в техния социален и исторически
контекст и, като допринасят за собственото
си формиране, за развитието на обществото и
на историята, те на свой ред са повлияни от
резултатите (от това, което те самите и другите са създали).
1b. Развитието и дейността на студентитепедагози трябва да се разглеждат в контекста
на личностно, обществено и историческо
единство. Като се имат предвид особеностите
на педагогическата дейност, нейната социална ориентираност и ролята й за цялостното
развитие на личността на учащите, може да се
очаква, че взаимосвързаността й с резултата
ще е особено силно изразена. Педагозите
имат голям потенциал за осъзнаване ролята
на ученето за тяхното собствено кариерно
развитие и за общественото и историческо
развитие.
Това допускане очертава потребностите на
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педагозите от взаимодействие и партньорство
в учебния процес. Чрез общуване и рефлексия
ще се подпомага тяхното личностно, професионално и кариерно развитие, а оттам и развитието на техните ученици в училище, развитието на обществото и развитието в исторически контекст.
2a. Възрастният човек, който мисли, учи и
критично разсъждава, е „адекватно" човешко
същество.
2b. Това допускане насочва вниманието
към осигуряване на възможности за критическо разсъждаване в учебния процес, за развитие на умения за съвместно решаване на
проблеми, вземане на решения, анализ и синтез. Всичко това е част от съдържанието на
компетенциите за управление на кариерата.
Педагогическите кадри като цяло притежават
горепосочените умения и са отворени за понататъшното им развитие и усъвършенстване.
Това ще е възможно, ако лекционното обучение не е доминиращо, а се използват широк
спектър от конструктивистки подходи. Така
мотивацията за учене силно ще нараства,
вижда се връзката с практиката, постигането
на желаните резултати. Ще се осъществява
една от водещите цели на образованието на
възрастните – развитие на критическо мислене.
3a. Развитието на възрастния (в т.ч. многообразните форми за компетентно мислене) се
отличава от това на детето и юношата и по
потенциалните възможности за развитие по
посока на качествената промяна на мисленето, чувствата и като цяло - на личността през
етапите на зрелостта.
3b. Педагозите, на базата на своето образование и житейски опит, имат изявен потенциал за качествени промени в своето личностно развитие, а следователно и в своето кариерно развитие. Новите знания в съчетание със
способностите да мислят и разсъждават критически, ще са предпоставка за промени в
живота и кариерното развитие.
4a. Цялостното развитие на възрастния се
засилва от творческото и критично мислене,
което е за предпочитане пред безкритичното
възприемане на чужди мисли.
4b. Създаването на ситуации за критическо
разсъждаване, среща на различни идеи и ценностни ориентации, модели на поведение ще
води до преосмисляне на собствените позиции, ценности и действия. Ще се осъществява
личностна трансформация и повишаване на
кариерната зрялост. Учащите ще имат знания,

умения и ценности, които ще им помагат да
избягват безкритичното възприемане на идеи
и гледни точки.
5a. Творческото (креативното) и критично
мислене се развиват в по-голяма степен чрез
комбинирането на груповото с индивидуалното (самоуправлявано) учене.
5b. Съчетаването на индивидуална и групова работа ще отговаря на индивидуалните
стилове на учене на учащите, ще създава подходяща среда за отключване на творческо
решаване на проблеми и раждането на нови
идеи. Емоционалната и подкрепяща среда ще
стимулира творческото мислене, ще премахва
бариерите за критическо разсъждение, ще
създава чувство на удовлетвореност и желание за творческо участие в учебния процес.
6a. Основен елемент (и фактор) на ефективното учене е продължаващата реинтеграция на когнитивното (познавателното) с
афективното (емоционалното).
6b. Умелото включване в когнитивни процеси, които са свързани със запомнящи се и
вдъхновяващи емоционални състояния, ще
подпомага кариерното развитие на педагозите
в трите му основни области. Ще се повишава
и самооценката, ще се откриват повече кариерни възможности, ще се разширява увереността, че тези възможности могат ефективно
да се използват. Студентите-педагози имат
методическа култура, познават добре връзката между когнитивния и емоционалния фактор. Така те ще могат да партнират на преподавателя в използването на мисленето и емоцията в учебния процес.
7a. Познанието може да се разглежда и като отворена, и като затворена система. В една
отворена система може да се добавят много
знания u критични съждения, които водят до
промяна и развитие на личността. Но дори да
го разглеждаме като затворена система, нещо
от вече усвоеното знание може да се използва
при решаването на нови проблеми или за създаването на нова система от знания.
7b. Гъвкавото прилагане на интегративния
и интердисциплинарен подход и принципите
на конструктивизма, използването на личния
опит и опита на другите ще доведат до конструиране на нови знания, умения и нагласи за
управление на кариерата.
8a. Ученето включва: мислене, откриване,
задаване на въпроси, критично разсъждаване,
творчески отговори.
8b. Като се отчитат ограничените възможности на репродуктивното учене, ще се съз-

дават условия всеки учащ да формира свое
разбиране по разглежданите проблеми, да си
поставя въпроси, да формулира хипотези, да
намира отговори и по този начин да се научи
правилно да определя кариерните си цели и
да изготвя личен план за постигането им.
9a. Образованието не се отнася единствено
до предаването на знания и опит, а по-скоро
до селекцията, синтеза, откривателството и
диалога.
9b. В курсовете за кариерно развитие ще се
акцентира върху груповата работа, съвместното решаване на проблеми, генерирането на
алтернативи за справяне с кариерните преходи, използване на възможностите на портфолиото като средство професионално и личностно развитие.
Характеристиките на педагозите като
учащи
Характеристиките на възрастните като
учащи се отнасят и до педагозите, които
участват в курсовете за кариерно развитие.
Могат да се формулират и специфични характеристики на педагозите кадри, които
оказват положително влияние върху този
учебния процес.
Образователен ценз – придобито средно
или висше образование (образователноквалификационна степен „бакалавър”, „магистър”).
Професионално личностни качества, ценни за ролята на преподаватели в средното
училище и учащи в курсове за възрастни. Те
произтичат от педагогическия труд и същевременно допринасят за неговото усъвършенстване (Тодорина, 2010). На основата на експериментални данни, членовете на лаборатория „Проблеми на педагогическите кадри”
извеждат четири глобални синтезни групи
качества (подредени според позицията им в
рамките на проведения експеримент): педагогическа общителност (комуникативност),
педагогическо творчество, педагогическа
наблюдателност, емоционална устойчивост
(стабилност) (Пак там).
Функции в системата на средното образование, които са близки до функциите на
преподавателите на възрастни:
1) Планиране. Подготовка на учебния процес. Педагогът планира образователната дейност и прогнозира очакваните резултати. Използва и показва ефективни методи, средства
и материали и образователен инструментари-
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ум за реализация на дадена образователна
дейност.
2) Провеждане на обучението в предметната област, в която преподава. Създава и
поддържа в процеса на обучение среда, атмосфера и дисциплина, които благоприятстват и стимулират добър психологически климат, коректни взаимоотношения, конструктивно общуване и сътрудничество както
между учител и ученици, така и между самите ученици. Съдейства за максимално развитие и изява на личностния потенциал на всеки
ученик.
3) Изграждане на общи знания, умения и
ценности. Изгражда във всички образователни степени и чрез всеки предмет комуникативни умения; умения за самостоятелна работа, за работа в екип, за решаване на проблеми,
за ефективно търсене, извличане, подбор и
преценка на информация от различни източници. Съдейства за формиране на положителни нагласи към ученето като ценност. Съдейства за изграждане на ценностни ориентации за уважение и зачитане на уникалността
на отделната личност. Съдейства за формиране на позитивни социални и граждански умения. Съдейства за формиране на конструктивни нагласи на съпричастност, ангажираност и действие по екологични, граждански и
социални проблеми.
4) Диагностика, оценяване и отчитане на
постиженията на учениците и на учебния
процес. Регулярно информира всеки ученик и
родителите му за учебните му резултати. Мотивира учениците, като им дава ясна и конкретна представа за целите и изискванията на
обучението и им предостави средства за контрол и оценка на собствените им постижения.
Използва методи и форми за измерване и
оценяване, които са адекватни на характера
на поставените цели и на характера на набелязаните за усвояване знания и умения.
Педагогическа и методическа култура.
Според изискванията към педагогическата и
методическа подготовка на учителя, за да
заема своята позиция в училище, той умее да
дефинира ясни образователни цели с различна степен на общност; владее различни методи за планиране на образователния процес и
разработване на различни образователни материали; владее разнообразни образователни
стратегии, методи и техники за преподаване,
обучение, учене и мотивиране на учениците;
владее разнообразни форми и средства за
контрол и оценяване на постиженията на уче-
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ниците и резултатите от учебния процес.
Характеристики на учебния процес в курсовете за кариерно развитие
При определяне характеристиките на
учебния процес, който по своята същност е
личностно ориентиран андрагогически процес, могат да се използват:
 „дванадесетте отличителни особености”
на андрагогическия процес според Нотингамската андрагогическа група (Nottingham
Andragogy Group, 1983);
 седемте характеристики на високоефективния учебен процес с възрастни учащи на
Dorothy Billington (Billington, 1988);
 компетентностните рамки за кариерно
развитие за разработване програми за кариерно развитие в държави с развити образователни системи (Шарланова, 2014).
Характеристиките на процеса на обучение
за кариерно развитие на студенти-педагози
могат да се разделят на две групи: характеристики, свързани със самия учебен процес и
характеристики, свързани с микроклимата
необходим за постигане на желаните резултати от обучението.
Първата група характеристики, свързани с
учебния процес включва: личностно ориентиран учебен процес, компетентностно базиран
процес, непрекъснато усъвършенстване, учебен процес без строги предписания; учебен
процес ориентиран към решаване на проблеми; учебен процес с конструиране на ново
знание; приложение/ практикуване; непрекъснато договаряне; интегративно мислене и
учене; темпо; съчетаване на стиловете на
преподаване и учене.
Тези характеристики могат да се представят по-подробно:
1. Личностно ориентиран учебен процес.
Учащият е в центъра на учебния процес. Поставя се акцент върху процеса, а не върху съдържанието. Преподавателят не е единствен
източник на знание.
2. Компетентностно базиран учебен процес. Целите и очакваните резултати се определят на базата на компетентностна рамка.
3. Непрекъснато усъвършенстващ се
учебния процес. Осъществява се чрез израждане на визия, професионално развитие, подкрепа на ръководството, планиране, подходящи ресурси, споразумения за партньорство,
мониторинг и оценка.

4. Учебен процес, без строги предписания.
В андрагогическия процес на обучение на
педагози за кариерно развитие няма строги
предписания. Заедно с това има правила и
поставяне на граници във взаимодействията.
Учащите и преподавателите са партньори. Те
договарят целите, съдържанието, методите и
средствата, дейностите, критериите на оценяване и вида на оценяване (особено значение
се отдава на формиращото оценяване). Желанието за промяна в начина на мислене е базово изискване на андрагогическия процес. То е
непосредствено свързано с липсата на предписания.
5. Учебен процес, ориентиран към решаване на проблеми. Учебният процес е ориентиран към решаване на проблеми, като част
от проблемите са реални проблеми на учащите, а други са потенциални проблеми, с които
могат да се срещнат в бъдеще. Преподавателят може да включи, вместо предварително
определеното учебно съдържание, решаване
на проблеми, които са значими за учащите, и
тяхното решаване води до постигане на конкретни кариерни цели.
6. Учебен процес, насочен към конструиране на ново знание. Поставянето и решаването на проблеми в учебния процес води до
конструиране на ново знание. Ефективността
на обучението се повишава от гъвкавото съчетаване на индивидуална с групова работа.
7. Учебен процес, основаващ се на практикуване. Придобитите знания и умения се
прилагат на практика в нови ситуации. Чрез
практикуването се създават условия за промяна в нагласите и ценностните ориентации.
Развива се по-голяма толерантност към
промяната. Педагозите разбират и оценяват
високо възможностите за промяна в мисленето, развитие на позитивна Аз-концепция,
виждане на повече алтернативи, установяване
на рисковете и възможностите при осъществяване на личния план за кариерно развитие.
8. Учебен процес, основаващ се на непрекъснатото договаряне. Непрекъснатото договаряне е важен фактор за всеки учащ и за
групата като цяло. Постига се групово съгласие както за съдържанието, така и за процеса
на обучение. Участниците осъзнават силата
на избора, възможностите да проявят силните
си страни като използват различни варианти
на презентиране, на групова работа, представяне на своя идея или добра практика.
9. Учебен процес, който интегрира мисленето и ученето. В андрагогическия учебен

процес се обединяват различни идеи и според
таксономията на учене, използвана в компетентностната рамка за кариерно развитие в
Канада и Австралия, се осъществява движение от по-ниско към по-високо равнище на
ученето. В контекста на теориите за кариерно
развитие се обединяват различни подходи за
кариерно развитие (когнитивен, информационен, емоционален, проблемно-базиран, ценностно-базиран), така че те съдействат за цялостното израстване на личността.
10. Учебен процес, който да има "темпо" такова, че учащите да са изправени пред предизвикателството да се справят на равнище
малко по-високо от настоящото им, но не
прекалено високо, за да не се обезкуражават,
и не прекалено ниско, за да не се отегчават.
11. Учебен процес, съчетаващ стиловете
на преподаване и учене. Преподавателите
адаптират учебната програма и стиловете на
преподаване според потребностите на учащите и техния стил на учене.
12. Рефлексивен, гъвкав, холистичен учебен процес. За да се осъществи учебен процес
без предписания, за да има конструиране на
новите знания, решаване на проблеми, изграждане на нагласи, непрекъснато договаряне, индивидуално темпо за учащите, е необходимо учебният процес да бъде рефлексивен, гъвкав и холистичен.
Втората група характеристики, свързани с
микроклимата, необходим за постигане на
желаните резултати от учебния процес,
включва: споделяне на отговорността за ученето; формирането на ценности; диалог; равенство; доверие, откритост, ангажираност;
взаимно уважение, безопасност и подкрепа;
самостоятелно мислене и творчество.
Всяка една от тези характеристики има
своето съдържание:
1. Споделяне на отговорността за ученето. В процеса на учене има споделяне на
индивидуална или групова отговорност за
самия процес и за резултатите от него. При
саморъководеното учене учащите участват в
дизайна на учебния процес, така че той да
отговаря на техните потребности и интереси.
В условията на учене чрез сътрудничество
учащите „празнуват” своя успех и успеха на
другите. Развиват умения да идентифицират
собствените постижения, постиженията на
другите и на групата като цяло.
2. Формиране на ценности. Формирането
на ценности е част от процеса на учене. То е
негов основен компонент. Ценности се фор-
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мират или променят чрез прилагане на голямо
разнообразие от подходи – рефлексивен, компетентностно-базиран, ситуационен, дейностен, базиран на опита и преживяванията, личностно-ориентиран, конструктивистки. Груповата работа като основа на съвременното
образование е водещ фактор за формиране на
ценности.
3. Диалог. Основна особеност на андрагогическия процес на обучение на педагогически специалисти е диалогът. Диалогичното
обучение за разлика от монологичното изисква много добри умения за ефективно общуване, преодоляване на бариери в общуването,
използване на Аз-послание вместо Типослание, владеене на техники за активно
слушане. Уменията да се задават въпроси и да
се иска и дава обратна връзка правят диалога
ефективен. Ефективността на диалога се определя от равнопоставеността между учащите, преподавателя, взаимното уважение, доверието, толерантността, ангажираното участие,
наличието на правила, които да регулират
груповите взаимодействия.
4. Равенство. Всички членове на групата
са равнопоставени по време на учебния процес. Създава се среда, в която преподавателят
се отнася към обучаваните като към равни.
Приема ги и ги уважава като интелигентни и
опитни възрастни, чието мнение и идеи се
изслушват, зачитат, оценяват. Преподавателят често коментира, че е научил от учащите
толкова, колкото учащите са научили от него.
5. Доверие, откритост, ангажираност.
Диалогът се осъществява при проявата на
доверие, откритост, загриженост и ангажираност на преподавателя и учащите. Следят се
“емоционалните тонове” (от апатия към ентусиазъм) и енергийното ниво на групата. Провокира се творческият потенциал, т.е. създава
се среда за конструктивна промяна и кариерна зрялост.
6. Взаимно уважение, безопасност и подкрепа. Взаимното уважение е основна особеност на всеки процес на обучение на възрастни и в частност на обучението на педагози.
Взаимното уважение задължително присъства
в диалога и взаимодействието. Учащите се
чувстват в безопасност и подкрепяни. Техните индивидуални потребности са удовлетворени, а способностите и житейските им постижения признати.
7. Самостоятелно мислене и творчество.
Учащите имат свободата да мислят самостоя-

телно, да експериментират, да творят и да се
занимават с това, което ги вълнува.
Заключение
Андрагогическите модели на обучение на
възрастни на Malcolm Knowles и на Нотингамската група са запазили своята актуалност
до днес. Те лежат в основата на разработване
на множество съвременни програми за обучение на възрастни. Техните постановки са
подходящи за разработване и на курсове за
обучение на студенти-педагози за кариерно
развитие.
Познаването на характеристиките на възрастните като учащи и в частност характеристиките на студентите-педагози като учащи,
както и характеристиките на учебния процес
имат определящо значение за подготовката,
реализирането и оценка на ефективността на
обучението за кариерно развитие.
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