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On the personal-professional and ethical qualities of the pedagogical counselors and the stages in their professional counseling activity

Професионално-личностни качества на
педагогическите съветници и етапи в
консултативната им дейност
Проф. дпн Стойко Иванов
Софийски университет „Св. Климент Охридски“

On the personal-professional and ethical
qualities of the pedagogical counselors and
the stages in their professional counseling
activity
Prof. Dr. Sc. Stoyko Ivanov
(Department of Social, Work and Educational Psychology,
University "St. Kliment Ohridsky")
Abstract: The article analyzes the importance of professional ethics and personal qualities
among pedagogical advisors. Special attention is paid to the professional principles which
determine the impact of their work. On the basis of concrete experience and analysis of the
specialized literature I am revealing some successful strategies to psychological support and
best practices of consultative interaction. The article reveals a thorough analysis of the main
stages and processes of the psychological counseling in the education.
Keywords: qualities, counselors, psychological counseling.
Основен инструмент в работата на педагогическите съветници е тяхната личност.
Ефективността на дейността им не зависи пряко от иззползваната от тях теория или
метод, а от основните професионално-личностни качества. Последните могат да се
диференцират условно в пет групи: познавателни (професионален опит, интелект,
ерудиция, обща култура, теоретична подготовка по специалността, сензитивност,
самопознание, креативност, иновативност и др.), емоционални (любознателност,
оптимизъм, съчувствие, съпричастност, емпатичност, позитивизъм, чувство за хумор,
самоирония и др.), поведенчески (асертивност, трудолюбие, толерантност към
неопределеност, настойчивост, целеустременост, мотивираност, смелост, поемане на
разумен риск и др.), комуникативни (социалнопсихологическа наблюдателност, умения
за слушане, умения за задаване на въпроси, умения за отговаряне на въпроси, умения
за установяване на комуникативен контакт, умения за преустановяване на
комуникативен контакт, култура на говора, умения за управление на конфликти и
умения за работа в екип) и етични (хуманизъм, добронамереност, справедливост,
отговорност, конфиденциалност, честност, почтеност, отговорност и др.). За
педагогическите съветници водещи са качествата от морално-етичната група поради
тази причина в настоящата статия се поставя акцент върху тях.
Във всяка професия съществуват определени морални принципи, които се
приемат и спазват от съответните специалисти. Това осигурява безопасността и
ефективността на последните. В работата на педагогическите съветници етичните
изисквания имат водещо положение, защото познаването на психичните особености на
клиентите е възможност за налагане на власт над тях и поради това първите е
необходимо да са освободени от всякакви неморални тенденции за манипулиране на
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вторите. В статията се представят морално-етичните аспекти в работата на
педагогическите съветници. Тя е актуална, защото обществените нагласи към
професионалната им дейност се обуславя от способностите им да въведат и
поддържат високи морални стандарти. Целта й е да се направи анализ на някои важни
етични и професионално-личностни качества, които трябва да притежават
педагогическите съветници. В нея, на базата на конкретен опит и анализ на източници
от специализираната литература, се посочват успешни стратегии за етично
консултативно взаимодействие между педагогическите съветници и техните клиенти и
етапите, през които то преминава.
Моралът е проява на човешкото съзнание и се изразява в система от норми,
навици, традиции, идеали, правила и възгледи. Той корелира със самосъзнанието и
самооценката на личността. В разбирането за морала се включват: преживявания и
възприятия ценни за отделния човек. Моралът е ценностно образувание и се изразява
чрез нормативни съждения и императиви. Основната функция на морала е
регулативната. Тази функция се проявява в основните сфери на човешката активност
– бит, труд, учене, спорт, изкуство и общуване. На основата на обобщения исторически
опит при постигането на личните и групови цели, моралът насочва поведението на
хората за достигане на желаното по най-рационалния и обществено приет начин. Той
съдържа обществено полезни правила, норми и оценки.
Етиката е система от ограничения и самоограничения. Тя e своеобразен
пътеводител, който човек използва при реализиране правото си на свободен избор.
Етиката е свързана с чувствата, разума, желанията и опита на хората. Изучаването й
позволява на хората да разграничават добрите и лошите страни на едно или друго
човешко действие.
Понятието „етика” има древногръцки произход и е свързано с думата “ethos”, която
означава навик, нрав, обичай, привичка. В древна Гърция характерът на човека се е
приемал като носител на етическото, тъй като е бил изграден от множество привички,
които дават насока на индивидуалното поведение. Терминът „етика“ за пръв път се
употребява от Аристотел (384-322 г. пр. н. е.) за да обозначи специфичен дял от
„практическата“ философия. Целта на етиката според него е да възпитава
добродетелни граждани. В нашето съвремие етиката е част от научното познание,
която изучава морала, неговата същност, функции, принципи, развитие. Самото
название „етика” означава „етикиране” (поставяне на етикет) т. е. оценостяване и
оценяване. Наличието на голям брой етически концепции е довело и до
съществуването на още по-голям брой етически категории. Тези категории разкриват
добродетели, чието развитие осигурява спазването на моралните принципи и норми на
живот. Добродетелите са свързани с личностна активност, насочена към действия
отстояващи нравствеността. В историята на етиката за основни категории обикновено
са се считали понятията за добро, дълг, справедливост, свобода, добродетел и др. Те
се дефинират чрез различни морални стандарти, норми и принципи. Съществуват
идеи, че човешките отношения са два основни вида – лични и институционални и това
обуславя
съществуването
на
индивидуална
и
институционална
етика.
Непосредствените отношения между хората се основават на личните им
предпочитания и се характеризират със спонтанност, висока степен на интимност и
емоционалност. Те възникват на основата на взаимните симпатии, споделени възгледи
по актуални събития, или взаимодействие между хората в резултат на влиянието на
външни фактори. Тези отношения не могат, да бъдат подредени чрез някакви
формални правила за поведение. С този тип взаимоотношения между хората се
занимава индивидуалната етика. Институционалната етика е резултат от отношенията
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между хората, като представители на определени институции включващи семейството,
различни професионални, правителствени, или неправителствени организации,
държавни органи и пр. Взаимодействието на хората е определено чрез формални
правила, които определят моралните взаимоотношения между членовете на тези
институции и унифицират поведението им, което позволява постигането на
институционалните цели.
Професионалната етика е клон на приложната етика и се свързва с прилагането
на моралните принципи и норми, формирани в трудовата дейност от представителите
на определени професионални съсловия и въведени в тяхната практика. Тя изучава
специфичните нравствени изисквания свързани с упражняването на различните
професии и трудовите характеристики на хората, които ги упражняват. Разкрива
отношението на представителите на определени професии към трудовата дейност,
която извършват, към своите колеги и клиенти. Професионалната етика обобщава и
систематизира определени морални явления, типични за дадени професии, като в
процеса на анализа установява тяхната рационалност или ирационалност,
приложимост и валидност. Особено внимание в нея се обръща на установяването на
критериите, чрез които може да се проверява резултатността на тези принципи в
практиката. Тя изследва, обяснява и прогнозира явленията, същността и измененията
на професионалния морал. Професионалната етика постоянно търси и оценява
мястото му в системата на обществените отношения. По този начин подпомага
решаването на проблемите в дадена професия, допринасяйки за нейното развитие и
постигането на социалните и индивидуалните цели, свързани с нея. Професионалната
етика се основава на допускането, че професионалните роли изискват отделни норми и
принципи на поведение, които да определят поведението в съответната
професионална сфера. Тя има за задача да изучава установения професионален
морал, да изследва отношенията между хората, работещи в дадена професия, и между
различните професионални групи. Професионалната етика има и приложен характер,
защото не само изследва същността и функционирането на професионалния морал, но
и оказва въздействие върху него. Най-общо влиянието на професионалната етика се
изразява в това, че тя придава по-систематизиран и обобщен вид на професионалния
морал, като оптимизира неговите ценности, норми и цели.
Професионалната етика на педагогическите съветници може да се определи като
съвкупност от нравствени норми, понятия, съждения, оценки за начините на поведение,
характерни за представителите на тяхната професия. В нея особен акцент се поставя
върху взаимоотношенията с клиентите и идентификацията на стандартите, които могат
да бъдат използвани за определяне на доброто и недоброто професионално
поведение, както и формулиране на промените, които трябва да настъпят в
поведението за достигане на желаното. Тези стандарти са ориентир за работещите
какво е желаното поведение в една или друга ситуация. Професионалната етика на
педагогическите
съветници
предполага
наличието
на
следните
белези:
целенасоченост, съзнателност, организираност, трудолюбие, умения за работа в екип,
потребностна обусловеност и мотивираност и др.
Положителните резултати от
професионалната им дейност предизвикват у тях:
удовлетвореност свързана с
приятни преживявания от социалното одобрение поради постигнатите успехи; чувство
за обществена полезност; висок жизнен стандарт и популярност. Професионалната
етика на педагогическите съветници, не трябва да се задоволява само с описанието на
професионалния морал, а да се стреми да направлява неговото развитие в желаната
посока. Тя се стреми да открие нещо, което е важно, интересно, практически полезно –
правилността или неправилността на поведението в определена професионална
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област. Възприемането на професионалната етика е един от важните фактори, които
помагат на работещите в тази област да се впишат в своята професия и в обществото
като цяло. Особена роля за създаването и утвърждаването на професионалната етика
играят професионалните асоциации и браншовите организации. Те използват
обединяващата й функция, за да осъществят трите основни задачи, които стоят пред
тях: първо – да осигурят професионална компетентност и постоянното
усъвършенстване на своите членове; второ – да обединят хората от дадена професия
в едно органично цяло; трето – да не противопоставят това органично цяло на другите
професии, или на обществото, а да го насочат към дейност свързана с увеличаване на
общественото благо. За да осъществят своята дейност, тези сдружения от
професионалисти обикновено прибягват и до създаването на специален
професионален етичен кодекс, в който моралните професионални ценности,
задължения и права са ясно изразени и систематизирани. Създаването му е едно от
високите постижения на професионално-трудовата традиция, защото формира
професионалиста в съпричастност и съпринадлежност към определена общност от
хора, чиито основен трудов признак е упражняването на обща професия.
Следователно, съществена част от професионалната етика на представителите на
всяка професия е изграждането на професионалния морален кодекс. Кодексът
предоставя набор от правила, които представят професионална нагласа и поведение,
съгласувани с етичните очаквания на обществото. Професионалният кодекс помага
както на професионалната общност, така и на обществото като цяло. Той е средство за
изграждане на положителен образ на професията, което допринася за спечелване на
общественото доверие. Кодексът, също така, показва, че професионалната гилдия се
самоконтролира и има изградена система за разрешаване на проблеми, които са
възникнали в резултат на непрофесионално поведение. Кодексът защитава клиентите,
но в същото време намалява възможностите за нелоялна конкуренция в професията.
Чрез кодекса се установяват минимални поведенчески стандарти, които са отправна
точка при вземането на едно или друго професионално решение. Поведение, което
противоречи на кодекса се приема за неетично. Съществуват и определени изисквания
към представителите на различните професии, които се изразяват с понятията
„професионална чест”, „професионална гордост”, „професионално достойнство” и т. н.
Професионално-личностните и етичните качества на педагогическите съветници имат
силно влияние върху резултатите от тяхната работа и обуславят взаимоотношенията
им с техните клиенти по време на и след консултативните им взаимодействия. В
процеса на своята дейност те трябва да са в състояние да изпълняват множество
различни роли и да притежават богат арсенал от диагностични и интерактивни техники.
Те трябва да предизвикват доверие, да проявяват доброжелателност и да провокират
клиентите си, без да предизвикват конфликти с тях. За постигането на всичко това от
педагогическите съветници ще допринесе и спазването на принципите на
професоналната етика.
В България почти четвърт век от създаването си Асоциацията на практическите
психолози в образованието (АППО) не успя да въведе единен професионален кодекс
за педагогическите съветници, който да е признат и подкрепен от всички работещи в
сферата на образованието. Този факт определено препятства обществените нагласи
към професионалната дейност на педагогическите съветници. Това е и пречка пред
възможността да въведат и поддържат високи етични стандарти в работата си.
Причините за това положение на нещата са много и разнообразни, но някои от тях се
обуславят от: липсващото или оскъдно обучение в университетите, което в повечето
случаи е свързано преди всичко с теорията; броят на специалистите, работещи в
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образованието нараства, но по правило те работят изолирано един от друг и не всички
са с добра професионална подготовка; голям брой специалисти се самоуспокояват, че
са попаднали в професионалния регистър на Дружеството на психолозите в България и
не се стремят да се самоусъвършенстват, има „гастролиращи“ специалисти, които
повсеместно провеждат обучения на педагогически съветници и съществуващите
обстоятелства ги устройват напълно и т.н.
Въвеждането на етичен кодекс за педагогическите съветници ще подпомогне
определянето на професионалната им идентичност, ще допринесе за повишаване на
компетентността им като специалисти подпомагащи процесите в образованието и ще
предпази тях и техните клиенти от нежелани последствия.
Основните професионално-личностни и етични качества на педагогическите
съветници са: отговорност, компетентност, конфиденциалност, толерантност,
трудолюбие, наблюдателност, емоционална устойчивост, асертивност, стремеж за
самоусъвършенстване и др. Те се изграждат и формират при спазването на следните
принципи: взаимопомощ и сътрудничество с клиентите; безоценъчно и доброжелателно
отношение към клиентите; научна обоснованост на взаимодействията с клиентите;
използване на индивидулен подход при работа с клиентите, базиран на конкретен
професионален опит; честност и искреност в отношенията с клиентите; уважение към
личността на клиентите и тяхната ценностна система; позитивно отношение на
педагогическите съветници към собствената си личност като към най-важен инструмент
на професионалната им дейност.
Педагогическите съветници трябва да проявяват отговорност, защото
професионалните им действия могат да имат важни лични, социални, организационни,
финансови и др. последствия за техните клиенти. Това налага да им предоставят
информация за своята квалификация, целта на консултирането, продължителността на
консултирането и пр. Педагогическите съветници носят отговорност пред своите
колеги за издигането престижа на практикуваната от тях професия, но са отговорни и
пред своята съвест за резултатите от своята работа. Всичко това изисква от
педагогическите съветници да действат така, че да оказват психологическа помощ на
клиентите си и да предизвикват желания социално-одобряем ефект. Отговорността им
се изразява в предварителното изясняване с клиентите на естеството на
професионалните им взаимодействия и въпросите, които ще разискват. Най-добре е
това да се извършва със сключване на „психологически договор“, в който еднозначно се
изясняват правата и задълженията на всеки от участниците в консултативния процес.
Благодарение на това се минимизират възможностите за създване на необективни
взаимоотношения, злоупотреби с доверие или предизвикване на конфликт на интереси.
Отговорността на педагогическите съветници се проявява в уменията да отчитат
последствията от своите действия, да намалят степента на неопределеността и риска
от тях, да разбират взаимозависимостта между процесите, които се извършват при
техните интервенции и получаваните в резултат на това ефекти. Адекватното
използване на служебното положение и налагането на професионални отношения е
също сериозна отговорност на педагогическите съветници. Това означава да не
използват влиянието, което придобиват над свойте клиенти за лично
облагодетелстване, придобиване на власт над тях или фасадна популярност.
Отговорността на педагогическите съветници намира израз в това да признават
своевременно и по подходящ начин за направените от тях грешки или пропуски в
своята работа. Безотговорно е те да употребяват предоставената от клиентите им
информация за придобиване на собствени изгоди и да изискват от тях информация,
която няма пряко отношение към решаването на проблемите им. Не е етично на базата
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на преживяваните трудности от клиентите да разрешават собствени комплекси и да
повишават личното и професионалното си самочувствие. Проява на безотговорност е и
използването на клиентите за разрешаване на свои психологически проблеми, като
споделят с тях лична психологическа информация, нямаща отношение към
преживяваните трудности от последните. За нарушаване на професионалната етика
трябва да се смята и използването на двойнствени стандарти и отношения с клиентите,
които им са колеги, роднини, съседи, приятели, ученици и т.н. Предпоставката за това
изискване е, че консултативните отношения могат да поставят педагогическите
съветници в по-изгодни позиции спрямо техните клиенти, с които поддържат
неформални контакти.
Поддържането на висока професионална компетентност е важно изискване за
работата на педагогическите съветници. Те трябва обективно да преценят равнището
на своите възможности и да предоставят само такива услуги, за които са обучени и
които са прилагали продължително време в своята практика. Следователно
самопреценката на педагогическите съветници за професионалната компетентност е
също проблем от първостепенно етично значение. Защото има случаи, когато в
практиката на педагогическите съветници, поради проявена некомпетентност от тяхна
страна, клиентите им преживяват тежки психични травми. Педагогическите съветници
трябва непрекъснато да се обучават, самоусъвършенстват и да споделят помежду си
придобитите знания и опит. Преди да започнат работа те трябва да се опитат да
отговорят на слединте въпроси: Защо искам да работя като педагогически съветник?
Притежавам ли необходимата квалификация за тази работа? Как да разбера нивото на
своята професионална компетентност? По какъв начин да повишавам своята
професионална квалификация? и др. В случаите, когато липсват приети
професионални стандарти за въздействие е необходимо да се действа много
предпазливо и да не се предприемат действия, с които може да се застраши здравето и
благополучието на клиентите.
Конфиденциалността е също първостепенно условие за осъществяване на
доверително общуване от педагогическите съветници. Тя е пряко свързана със
съхраняването на информация за психичното здраве на техните клиенти. Спазването
на конфиденциалността на споделената информация с личностна значимост за
клиентите е с голяма етична значимост, защото те не биха изразявали свободно своите
мисли, чувства и ценности, ако не са сигурни, че няма да бъдат разпространявани в
публичното пространство. Педагогическите съветници трябва да разяснят на клиентите
си, че това изискване е невалидно, когато се сподели информация за противоправни
прояви, за заплахи за живота, здравето и имуществото на хора или, когато съдебните
органи изискат определена информация. Конфиденциалността свързана с работата на
педагогическите съветници е свързана и със случаите, когато става въпрос за
съхраняването и на документи отнасящи се за проблемите на клиентите.
Професионално-личностните и етичните качества на педагогическите съветници
имат силно влияние върху резултатите от тяхната работа и обуславят
взаимоотношенията им с техните клиенти по време на и след консултативните им
взаимодействия. В процеса на своята дейност педагогическите съветници трябва да са
в състояние да изпълняват множество различни роли и да притежават богат арсенал от
диагностични и интерактивни техники. Те трябва да предизвикват доверие и да
проявяват доброжелателност, да провокират клиентите си без да предизвикват
конфликти с тях, да бъдат автентични и да притежават чувство за хумор, да бъдат
добри слушатели и да намират смисъл в мълчанието на клиентите си, да могат да
задават подходящи въпроси и да отговарят компетентно на въпросите на последните.
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Посочените професионално-личностни качества и умения се проявяват в отделните
етапи на консултативната дейност на педагогическите съветници.
Психологическото консултиране в образованието е уникален, неповторим и
извънредно сложен процес, което прави невъзможно представянето му в някаква схема
или определен алгоритъм. Анализът на специализираната литература показва, че
структурата на психологическото консултиране се представя от различните автори по
различен начин в зависимост от методологията, която те приемат за определяща (Поподробно вж. Василева 2003, Иванов 2013, Кочунас 1999, Стоева 2005, Хаджийски 2010
и др.). Въпреки това (дори да бъде еднократно), то има определена динамика и протича
през следните части: начална, същностна (работна) и заключителна част. Всяка от
тези структурни части се отличава със специфични особености и педагогическите
съветници са длъжни да знаят как да започнат консултирането, с какви средства да го
продължат, за да го направят по-продуктивно и по какъв начин да го завършат.
Етапите на психологическото консултиране различните автори наричат с различни
имена и ги смесват един с друг. Тези етапи не могат да съществуват самостоятелно и
отделно от останалите. Те са тясно взаимосвързани и преплетени един с друг, като
всеки от тях представлява неотделима част от цялото. Многообразните подходи към
психологическото консултиране обуславя различията на специалистите, когато
определят неговите етапи. Някои от тях предлагат по-малко на брой етапи, но в тях се
осъществяват повече неща. Други предпочитат един по-диференциран подход и
затова представят в консултативния процес повече етапи.
Представената
по-долу
структура
на
психологическото
консултиране
представлява една системна, поетапна активност, в която се разграничават
определени закономерности и, която се базира на трудовете на посочените вече
автори. Тази структура на психологическото консултиране трябва също да се приема
само условно и ориентировъчно, въпреки че в консултантската дейност в сферата на
образованието е доказала вече своята ефективност. В нея са обособени шест етапа.
Първият етап е свързан с установяването на проблема и целите на
психологическото консултиране. На този стадий консултантите се „вживяват” в
ситуацията. Добре е, ако имат възможност, предварително да се подготвят за срещата
като съберат информация за клиентите (ученици, родители и учители). Също да
обмислят какъв инстументариум да използват при срещата и да си формират нагласа
за нея като изхождат от пола, възрастта, статуса, образованието и пр. на своите
клиенти. На първата среща педагогическите съветници се запознават с тях,
установяват психичен контакт и постигат доверително общуване. През този етап те
изслушват професионално клиентите, като проявяват към тях искреност, емпатичност,
добронамереност, без да използват оценки и манипулации. При съставянето на своето
мнение педагогическите съветници трябва да се абстрахират от всякакви свои
предубеждения, нагласи и състояния. Те трябва да обезпечат възможност на клиентите
си да говорят свободно, за да получат от тях максимална по обем и точност
информация. Важно е да се разкрият положителните страни на адаптивното поведение
на своите клиенти и недостатъците на дезаптивното им поведение и мислене.
През този етап трябва да се поощряват клиентите задълбочено да вникнат в
същността на проблемите си и точно да разкриват своите чувства. Акцентът се поставя
на личностните им особености, на фактите, които те представят, на интерпретацията на
собствените им проблеми, на причините за тяхното възникване и на чувствата, които
са предизвикали у тях. Така педагогическите съветници осъзнават позицията на
клиентите си, изясняват мотивите им за търсене от тях на психологическа помощ и
9

On the personal-professional and ethical qualities of the pedagogical counselors and the stages in their professional counseling activity

проблемната ситуация, в която се намират. Важно е на този етап да се конкретизира
всеки проблем и цел в термини, които подлежт на наблюдение и измерване.
Първата среща между педагогическите съветници и клиентите започва със
запознанството. Най-добре е първи да се представят професионалистите, като
съобщят някои важни неща за себе си и своето минало и като обърнат повече
внимание на професионалния си опит – образование, специализации, публикации и др.
След това трябва да се предостави възможност на клиентите да разкажат нещо за своя
жизнен опит, успехи, несполуки и пр. Това може да стане по структуриран (отговори на
определени въпроси, самооценчни тестове) или неструктуриран (свободен) начин.
Важно е клиентите да бъдат информирани по какъв начин ще се извършва
консултирането, какво се очаква те да извършват и какви методи на работа ще се
прилагат. Това е от особена важност за тези клиенти, които за пръв път търсят
психологическа помощ от специалисти. В началото педагогическите съветници трябва
да поговорят накратко за целта на сесията и да попитат клиентите за техните идеи
относно същността на трудностите, които са ги подтикнали да търсят психологическа
помощ. Последните трябва да опишат очакванията си за резултатите от
консултирането и обстоятелствата, които са предизвикали преживяваните затруднения
и начините за решаването им, които са изпробвали до този момент.
Още по време на създаването на първите впечатления, педагогическите
съветници трябва да направят анализ на неречевите индикатори, които ще им
„подскажат” индивидуалните особености на техните клиенти. Дори да не забелязват в
поведението на клиентите си каквито и да са признаци на тревога, консултантите
трябва да знаят, че такава съществува, защото самата ситуация на консултиране е
свързана с определено напрежение. Тревогата у клиентите се предизвиква от техните
проблеми, които са ги принудили да търсят психологическа помощ и затова найвероятно е те да преживяват и надежда, и страх. Консултантите, с поведенческите си
реакции и с начина си на общуване, трябва да засилят първите и да отслабят вторите.
Педагогическите съветници трябва да установят със своите клиенти атмосфера на
колегиалност, искреност и принципна доброжелателност. Процесът на установяване на
психичен контакт е сложен и динамичен. Понякога във времеви план той може да
варира в рамките от няколко минути до няколко сесии т. е. да се осъществи за много
кратко време или да бъде доста продължителен. Консултантите не трябва да се
безпокоят от възникващите трудности, а при появата им най-правилно е да разкрият
предизвиканите от тях преживявания. Те трябва да помнят винаги, че откритостта в
консултативния процес никога не е излишна. Тя е важна предпоставка и условие за
началото на обсъждането на проблемите на нуждаещите се от психологическа помощ.
Установяването на ефективен психически контакт е първостепенна задача на
педагогическите съветници и те носят голяма отговорност затова. Още в началото на
консултативната сесия по речевите и неречевите реакции на своите клиенти те са
длъжни да отразяват посоката на развитие на психичния контакт. Базирайки се на своя
консултативен опит, педагогическите съветници трябва да си изяснят задълбочават ли
се или се дистанцират консултативните взаимоотношения. Какво предизвиква
промените в единия и в другия случай? Те не трябва да забравят, че клиентите не
могат да бъдат максимално откровени и „открити”, ако те в качеството си на
консултанти са в „скафандри” и прикрити. Това е така, защото в консултативните
взаимодействия участват винаги субекти с различни ценности, нагласи, принципи и
опитности, като всеки от тях очаква разбиране, поощряване и подкрепа. Предпоставки
за установяването на ефективен психичен контакт по време на психологическото
консултиране са искреността, непосредствеността, спонтанността и сензитивността на
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участниците в него. Те трябва да обръщат внимание на своите преживявания и
степента на удовлетвореност на своите потребности. Осъществяването на ефективен
психичен контакт може да бъде затруднено поради различни причини. Примери затова
са недостатъчната мотивация за промяна на клиентите или прояви от тяхна страна на
срамежливост. Трудности от подобен род могат да бъдат преодоляни, ако
педагогическите съветници открито и честно споделят своите преживявания с
клиентите си и по този начин им дадат пример за подражание.
Позицията на педагогическите съветници по отношение на техните клиентите по
време на установяването на психичния контакт е възможна в четири разновидности:
Ø Консултантите възприемат своите клиенти „отвисоко” и подчертават своята
доминираща позиция. В този случай се създават неравнопоставени отношения, които
приличат на детско-родителския или ученико-учителския модел на общуване. Тази
позиция на консултантите е ефективна при изясняване на зараждането, развитието и
историята на проблемите на клиентите, обаче само при нейното съчетаване с
емпатичност и подкрепящо поведение.
Ø Консултантите заемат позиция на „подчинен”. В този случай те се стремят на
всяка цена да се харесат на своите клиенти и са склонни да правят всякакви
компромиси за да удовлетворят техните очаквания. Тогава обикновено консултантите
безусловно харесват интерпретациите на клиентите си и по този начин всячески се
опитват да ги манипулират и използват, но без да им оказват реална психологическа
помощ. Тази позиция има много добри възможности за диагностициране на проблемите
на клиентите, защото те безкритично изразяват становищата си с чувството, че са в
доминантна позиция. Консултантите могат умишлено да я използват, за да
демонстрират на своите клиенти какви отношения са установили с хората, с които
контактуват. След това те могат съвместно с клиентите да обсъдят мислите и
чувствата, които вълнуват последните.
Ø Консултантите
установяват
взаимоотношения
на
партньорство,
сътрудничество и равнопоставеност със своите клиенти. В този случай те споделят с
тях отговорността за резултатността на консултативния процес. Тази позиция
предизвиква най-добри резултати първо при преодоляването на екзистенциални
трудности на клиентите и второ, когато последните имат големи възможности и ресурси
за справяне с възникналите проблеми.
Ø Възможна е и така наречената „нулева позиция” на консултантите. При нея по
време на психичния контакт те запазват спокойствие и по никакъв начин не изразяват
своите чувства. По този начин се увеличават значително проекциите на клиентите към
консултантите. Това предоставя голям информационен ресурс за анализ от
участниците в консултативния процес. „Нулевата позиция” на консултантите е
заимствана от поведението на психоаналитиците в ранните периоди на ортодоксалната
психоанализа и показва много добре на клиентите в какви ситуации са уязвими и кога
имат нужда от подкрепа и поощрение. Друго достойнство на тази позиция по време на
психичния контакт е, че тя мотивира клиентите за промяна и личностно израстване.
Необходимо е да се отбележи, че използването на тази позиция по време на
консултациите не е лесна работа, а и не е целесъобразно да се използва попродължително от 10 – 15 минути.
За ефективното осъществяване на психологическото консултиране в училище е
важно още в началото на психичния контакт да се изяснят точно отговорностите на
всеки от участниците в консултативния процес. Практиката показва, че това става найдобре чрез подписването на специален договор. В него педагогическите съветници и
клиентите изразяват съгласие за правата и задълженията, които имат по време на
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съвместната си дейност. Договорът в процеса на психологическото консултиране има
следните задачи:
Ø Да установи целта на консултативната работа.
Ø Да посочи мястото за провеждане на консултациите, тяхната честота и
продължителност.
Ø Да изясни начина за установяване на контакта между участниците в процеса
на консултиране (директно „лице в лице”, по телефона, чрез интернет, писменно) и
неговата форма (индивидуално, семейно, групово).
Ø Да представи възможностите за прекратяване на консултативната работа и
санкциите, които трябва да се изпълняват при безпричинни закъснения или неявявания
на уговорените срещи.
Договорът помага на консултантите да бъдат ясно и еднозначно разбрани от
клиентите си. Благодарение на него те недвусмислено изразяват поетите отговорности
и задължения. Той е ориентир за тях относно свършената работа или тази, която
предстои да се свърши. Обобщаването на резултатите от проведените консултативни
срещи става по-лесно като се изходи от сключените в тяхното начало договорености.
За разкриване на проблемите на клиента най-често се използват: стандартизирано и
нестандартизирано интервю, тестове, наблюдение, ролеви игри, решаване на казуси и
т.н.
След уточняването на тези или други въпроси от организационен характер,
педагогическите съветници могат да започнат истинската част на сесията с открит,
неопределен въпрос, позволяващ на клиентите без всякакви тематични ограничения да
говорят за всичко, което на него му се струва, че е важно.
Примери за такива въпроси според специалистите са следните:
Ø Какво искате да обсъдим днес?
Ø Има ли нещо, което трябва да споделите с мен?
Ø Разкажете какви планове имате за бъдещето?
Ø Какво Ви вълнува сега?
По време на същностната част на консултацията клиента трябва да отговори
недвусмислено на следните въпроси:
Ø Какъв е проблемът, който изисква психологическо консултиране?
Ø Кога е идентифициран този проблем?
Ø От колко време е осъзнат проблемът, който налага професионална
психологическа помощ?
Ø Какво е направено до момента на консултирането, за да бъдат преодолени
трудностите, които налагат провеждането на психологическо консултиране?
Ø Как се справя с трудностите си в момента?
Ø Какво иска да прави, ако има възможност сам да решава проблемите си
независимо от външните обстоятелства?
Ø Има ли начини за справяне с трудностите?
Ø Какви са неговите разбирания за промяна?
Ø Какви са неговите способности?
Ø Към постигането на какви цели се е насочил?
Ø Какви са мотивите му за постигането на желаната цел?
Ø Каква е представата му за реализируема цел?
Ø Какви са конкретните критерии за реализацията на поставената цел?
Ø Какви са предположенията му за възможностите му да постигне набелязаната
цел и дали те са верни?
Ø По какви други начини може да постигне поставената цел?
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Ø Какви стратегии трябва да бъдат използвани за постигането на целта?
Ø Какви трудности очаква да пречат за достигане на набелязаната цел?
Ø Има ли конкретен план за постигане на желаната цел?
Вторият етап се изразява в съвместната идентификация и уточняване на
проблема от консултантите и клиентите. Този етап има ключово значение за целия
консултативен процес, защото в него се определя „истинският проблем” на клиентите, а
не този, който те си представят и формулират. На този стадий педагогическите
съветници трябва да се стремят да „вникнат” в проблема на клиентите и да установят
точно, както емоционалните, така и познавателните им аспекти. При ориентацията в
преживяваните трудности от клиентите ролята на консултантите е внимателно да ги
слушат като отразяват техните чувства и при необходимост да задават уточняващи
въпроси. Изясняването на проблема трябва да продължи дотогава, докато клиентите и
консултантите не достигнат до едно и също разбиране относно неговата същност, като
в този процес е възможно неговото преформулиране, разширяване или ограничаване.
Същностните страни на проблема трябва да бъдат изразени чрез конкретни
понятия, които да са еднозначни за всички участници в консултирането. Точното
определяне на проблема помага да се разберат причините за възникването му, а
понякога и начините за тяхното решаване. Ако през този стадий възникнат неясноти, е
необходимо отново връщане към предходния стадий. Важно е при завършването на
този етап лаконично да се определи същността на проблемната ситуация и да се
изрази взаимно съгласие относно начините за нейното преодоляване. Клиентите
трябва да разкрият недвусмислено очакванията си относно резултатите от
консултативния процес.
Събраните първоначални данни за клиентите трябва да се систематизират,
интегрират и класицифират като се използва следната примерна схема:
1. Лични данни (пол, възраст, образование, основно занятие, хоби, семейно
положение, местоживеене, здравословно състояние, приятелска среда, начини за
прекарване на свободното време, награди, наказания, взаимоотношения с
противоположния пол, важни житейски събития, сексуален опит и сексуална активност).
2. История на възникване на проблема: кога и при какви обстоятелства клиентът за
пръв път е осъзнал за проблема, който го безпокои; какви са последиците от проблема
на соматично равнище; какво въздействие оказва проблемът на психичната активност
на клиента; какви опити е направил клиентът, за да реши проблема и какви са
получените резултати.
3. Темперамент, самооценка, равнище на претенции и самочувствие на клиента,
както и удовлетвореност от постигнатото и житейската си съдба до момента на
консултативния контакт. Разкриване на краткосрочните и дългосрочните цели на
клиента.
Обикновено клиентите споделят за повече от една трудности, които по някакъв
начин са взаимосвързани и образуват така наречените проблемни зони. Всяка от тези
зони трябва да е свързана с конкретни събития и да получи собствено, еднозначно
название. Това води до изработване на карта на проблемите под формата на таблици,
графики или диаграми. Така трудностите се „онагледяват”, а записването им има поголямо мотивиращо въздействие върху клиентите.
Принципно педагогическите съветници и клиентите трябва да работят по един
проблем, за да не разпиляват усилията и ресурсите си. Разрешаването му е възможно
да има мултиплициращ ефект и да предизвика по-ефективното преодоляване и на
останалите проблеми. Затова е важно те да изберат с решаването на кой проблем да
започнат съвместната си работа. Възможностите затова са различни:
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ü с най-лесния за решаване проблем;
ü с този проблем, който е с най-негативно въздействие;
ü проблема, чийто решаване ще се установи най-лесно;
ü проблема, за чийто решаване се изисква най-малък ресурс;
ü проблема, който може да се разреши най-бързо;
ü проблема, който се е появил най-рано и др.
Специалистите (Карагяурова 2010, с. 92-93) препоръчват: избраният проблем да е
важен за клиента, за да го мотивира за неговото разрешаване; разрешаването на
проблема трябва да предизвика забележими положителни проблеми и решаването на
проблема трябва да е свързано преди всичко с усилията на клиента, а не с действията
на други хора, защото не се знае каква активност ще проявят те в това отношение.
След постигане на някоя от набелязаните цели психологическото консултиране
продължава с работа по преодоляване на друга трудност, която е поставена в
проблемната карта.
През третия етап се генерират, изясняват и обсъждат възможните алтернативни
решения на проблема, прави им се критичен анализ и се приема план за действие.
Ползвайки открити въпроси, педагогическите съветници трябва да провокират
клиентите да назоват всички възможни варианти, които те считат за подходящи и
реални, като ги формулират самостоятелно. По този начин те помагат на клиентите да
се ориентират в това, какви са най-подходящите алтернативи за решаването на
техните проблеми, като отчитат миналя им опит и готовността им за промени.
Консултантите могат да формулират и някои допълнителни алтернативни решения,
като в никакъв случай не налагат някое от тях. По време на беседата е добре да се
състави писмен списък на алтернативите и необходимите ресурси за тяхното
осъществяване (време, пари, място, взаимоотношения и пр.). Това е необходимо, за да
могат да бъдат лесно сравнявани, тъй като ясното определяне и осмисляне на
желаната цел, която е реално постижима, обуславя до голяма степен решаването на
проблема. След фиксирането на конкретна цел (или цели) на психологическото
консултиране, трябва да се уточнят показателите, които ще покажат дали тя е
постигната. Това може да стане като се отговори на въпроса: „Какво трябва да случи, за
да смятаме, че целта е постигната?”
Професионалните предположения на консултантите за възможностите за начините
на промяна на клиентите в резултат на психологическото консултиране се извършва
чрез формулирането на съответни хипотези. Те изразяват очакванията на клиентите,
ролята им при преодоляването на възникналите трудности и отговорността им за
тяхната поява. Хипотезите се изразяват чрез изказвания от рода на: „Струва ми се,
че.......”, „Поправете ме ако бъркам, но аз мисля, че.....”, „Правилно ли разбирам, че....” и
т. н. Клиентите могат да потвърдят или да отрекат хипотезите на консултантите. Това
обаче не означава, че те са погрешни и че трябва веднага да бъдат отхвърлени,
защото не винаги клиентите правилно отразяват своите потребности, мотиви,
преживявания и противоречия между дела и намерения или изразено по друг начин не
винаги точно осъзнават елементите на собствената психична реалност.
По нататък трябва да се изработи план за действие с конкретни срокове и
отговорности на консултантите и клиентите. На базата на направените хипотези те
приемат програма за бъдещата си работа. В нея намира израз разбираемата и
обоснована взаимовръзка между трудностите на клиентите, начините за тяхното
преодоляване и особеностите на техните личности. Написването на плана за действие
се влияе от основните теоретични постановки, на които се базират консултантите и
особеностите на личността на клиентите. В плана е добре да се предвидят какви неща
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евентуално биха възпрепятствали постигането на желаните цели и какви стратегии на
поведение ще бъдат подходящи в тези случаи. Факта на приемане от консултантите и
клиентите на съвместен план за действие представлява на практика сключване на
психологичен договор помежду им за поемане на конкретни ангажименти и
отговорности. При съставянето на плана е задължително да има равноправие между
участниците в консултативния процес.
Необходимо е още да се определи как и кога ще приключи съвместната работа.
През този стадий трябва да се намерят такива начини за преодоляване на проблемите,
които клиентите да проверят непосредствено във възможно най-кратки срокове.
Планът за действие помага на клиентите да разберат, че не всичките им проблеми са
разрешими. Решаването на някои от тях изискват твърде много време, докато други
могат да бъдат решени само частично чрез намаляване на тяхното деструктивно и
дезорганизиращо влияние. В плана за решаването на проблемите трябва да се отчита
чрез какви средства и начини клиентите могат да проверят реалистичността на
избраното решение. От друга страна, консултантите при обсъждането на плана за
действие трябва да се ръководят от своята професионална квалификация и да не
приемат ангажименти, които не могат да изпълнят.
Същността на четвъртия етап е в последователната реализация на плана чрез
конкретни действия за решаването на проблемите. Консултантите подкрепят клиентите,
като ги окуражават да извършват набелязаната в плана дейност, отчитайки
обстоятелствата, времето, емоционалните загуби, а също и разбирането на
възможните неуспехи при достигането на целите. При реализацията на предварително
съгласувания план е възможно той да бъде частично или напълно променен. Клиентите
е необходимо да разберат, че частичният неуспех не означава непременно провал и
това не е причина да се преустановява изпълнението на набелязаните действия преди
постигането на главната цел на консултирането.
Квалифицираните
консултанти
твърдят,
че
клиентите
преустановяват
консултативния процес и когато осъзнаят, че той е ефективен. В този момент те
разбират, че трябва да извършат някакви изменения и това понякога предизвиква
чувство за несигурност и страх от промените, които трябва да извършат. Всичко това
налага още в началото на психологическото консултиране консултантите и клиентите
да се договорят как и кога да съобщят за решенията си да преустановят този процес.
През петия етап на базата на обратната връзка се оценяват постигнатите
резултати от психологическото консултиране. Важно е обратната връзка да е
обективна, своевременна, добронамерена, искрена, позитивна, еднозначна,
разбираема, перспективна. На този стадий след съпоставяне с набелязания план за
действие се анализират постигнатите цели и се обобщават получените ефекти като
успешни или неуспешни. При възникването на нови или по-дълбоко скрити проблеми е
необходимо връщане към предходните стадии, отказ от неуспешни въздействия,
изработване на нови стратегии на поведение и пр.
В последният, заключителен етап се преустановява консултативния процес.
Обсъждат се постигнатите резултати и направените пропуски в него. Прави се анализ
на взаимоотношенията по време на съвместната работа. Споделят се преживявания и
идеи произтичащи от нея. Това помага на клиентите и педагогическите съветници да
използват натрупания опит и в други ситуации. Обръща се внимание на промените в
ценностите, мислите, нагласите, преживяванията и моделите на поведение на
клиентите и как те да се закрепят в реалната им практика. Този начин на завършване
на психологическото консултиране му предава завършеност и предоставя възможности
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на участниците в него да изразят чувствата си както един към друг, така и към
постигнатите резултати.
Успешната работа по време на психологическото консултиране предполага
преодоляване на трудностите, които са го предизвикали, обогатяване на клиентите с
ценен положителен опит за решаване на конкретни проблеми и изграждане у тях на
способности за самостоятелно справяне с предизвикателствата на живота. През този
етап се извършва и договаряне за евентуално бъдещо сътрудничество между
консултантите и клиентите.
Анализът на представената структура на психологическото консултиране разкрива
протичането на два паралелни процеса – емоционален (установяване на психичен
контакт, зараждане, развитие и задълбочаване на междуличностните отношения,
преустановяване на психичния контакт) и познавателно-поведенчески (определяне на
проблема, конкретни действия за решаване проблема чрез реализация на съгласуван,
конкретен план). И двата процеса с голяма значимост за неговата ефективност. Смята
се, че при преодоляването на трудности, имащи отношение към потребностите на
клиентите с по-голяма тежест, е емоционалния процес, а при проблеми обусловени от
ценностната система на клиентите приоритетен е познавателно-поведенческия процес.
Според М. Мелия (2009, с.148) само съчетаването на тези два процеса прави
консултирането полезно и ефективно за клиентите. Тя твърди, че във всяка
консултативна сесия има два взаимосвързани компонента: емоционален и
интелектуално-действен. Всеки от тези компоненти се разделя на три етапа –
въвеждащ, основен и завършващ. Необходимо е да се подчертае, че процесите
свързани с решаването на проблемите на клиентите, както и развитието на техните
междуличностни взаимоотношения с консултантите, фокусират вниманието на
последните през всяка сесия от консултативния процес.
В процеса на психологическото консултиране емоционалните взаимоотношения
определят атмосферата, в която се осъществяват взаимодействията между
консултантите и клиентите, тяхната продължителност и степента на ефективността им.
Това е така, защото още при установяването на психичния контакт между участниците в
консултирането е важно да се разкрие тяхната човещина и хуманизъм. Поради тази
причина много консултанти още по време на запознанството си със своите клиенти
накратко разказват нещо за житейското си и професионално развитие. Това снижава
емоционалното напрежение на клиентите, ориентира ги с кого ще си сътрудничат и им
дава образец как да се ориентират в сферата на собствените си преживявания.
Емоционалният компонент на психологическото консултиране преди всичко се
изразява в оптимизирането на взаимоотношенията между консултантите и клиентите.
Операционално той се разкрива в:
Ø Създаването и задълбочаването на доверителността и близостта помежду им.
Ø Преодоляването на нагласата, че междуличностните взаимодействия се
обуславят само от правилото „даваш – вземаш”.
Ø Научаването на клиентите да приемат себе си и хората, с които общуват
такива каквито са.
Ø Помагането на клиентите да намерят оптимален начин за изразяване на
своите чувства.
Кулминацията в развитието на емоционалния компонент на психологическото
консултиране са преживяванията на максимална близост и сливане между душевността
на педагогическите съветници и клиентите. Тези моменти не са чести или
задължителни, но те са много добре познати и ценени от опитните консултанти. Това е
така, защото освен, че помагат на клиентите им, тези моменти в професионално
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отношение обогатяват безкрайно и тях самите. Напълно права е М. Мелия (2009,
с.195), която твърди, че без моментите на истинска близост консултативния процес
може с нещо да е полезен, но никога не може да предизвика дълбоки жизнени промени.
Познавателно-поведенческият компонент на психологическото консултиране е
свързан преди всичко с определянето и решаването на проблемите на клиентите.
Благодарение на него клиентите преосмислят своите ценности, цели, нагласи, модели
на поведение и стратегии за разрешаване на проблемите. Вече бе посочено, че за
разлика от емоционалния компонент, който преимуществено се отнася до
потребностите и нуждите на клиентите, познавателно-поведенческия компонент е
свързан повече с ценностната им система и информацията, която имат за причините,
предизвикали преживяваните от тях трудности.
Спецификата на познавателно-поведенческия компонент проличава още във
формулирането на очакванията на клиентите и първоначалните им разкази.
Благодарение на тях се изясняват проблемите на клиентите свързани с техните
вътрешноличностни и междуличностни конфликти. Голямо е значението на
разкриването на очакванията на клиентите от консултативния процес, защото чрез тях
консултантите разкриват особеностите на ценостната им система, техните интереси,
социални отношения, мотиви, самочувствие и темперамент. При необходимост е добре
съвместно педагогическите съветници и клиентите да направят някакви корекции в
очакванията на последните. Това се налага защото има клиенти, чиито очаквания от
консултантите са нереалистично големи, но има и такива, които са твърде скептично
настроени относно получаването на някаква полза от консултативния процес.
Търсенето на адекватните решения на проблемите заема голяма част от
консултативния процес, като в съдържателен план това намира израз във
формулиране на различни варианти и предположения за решаване на проблемите.
Обсъждането и проверката на направените хипотези е първостепенна задача на
педагогическите и клиентите. На тяхна база се формулират версии за решаване на
проблемите, което е съществената цел на психологическото консултиране. Важно е да
се отбележи, че преодоляването на някои трудности става много бързо, за решаването
на други проблеми е необходимо да се отдели много време от консултативните сесии,
а някои препятствия се оказват непреодолими.
Познавателно-поведенческият процес на психологическото консултиране
завършва с обобщаване на направените изводи и набелязаните действия във връзка с
промените, които клиентите трябва да извършат. Реализацията на взетите решения
могат да се осъществят поетапно и да продължат и след преустановяването на
психологическото консултиране. При този вариант обаче отговорността за
изпълнението на набелязания проект се поема изцяло от клиентите. Това изисква те да
бъдат предупредени, че за претворяването на набелязаните планове в конкретни
резултати от тях се изисква проява на социална интелигентност, мъжество, сила на
волята, постоянство и целенасоченост. По принцип всяко нещо, което клиентите са
набелязали да извършват е необходимо да се обсъди по време на заключителните
сесии. По време на тази консултативна беседа педагогическите съветници трябва да са
много внимателни към поведенческите реакции и изказванията на своите клиенти.
Необходимо е още да им посочат извършените промени, защото много често клиентите
не ги осъзнават или просто ги обезценяват. Те сякаш не могат да си спомнят в какъв
„проблемен лабиринт” са се намирали в началото на психологическото консултиране и
че трудно са вербализирали преживяваните от тях трудности. В тези случаи
консултантите е необходимо да направят всичко възможно да обърнат внимание на
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процесите на обезценяване на ефекта от психологическото консултиране от страна на
клиентите и по възможност да ги преустановят.
В заключение е необходимо да се подчертае, че посочените процеси и етапи в
психологическото консултиране не съществуват отделно един от друг. Те са тясно
взаимосвързани и преплетени един с друг. Фаворизирането на един от тях може да
доведе до омаловажаването на някой друг. Приоритетите по време на оказването на
психологическата помощ се очертават от конкретните потребности на конкретните
клиенти в конкретните обстоятелствата на тяхната активност.
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Способность каждого человека действовать в секторе безопасности от своего
имени, а также от имени других людей является важнейшей особенностью новых
подходов к безопасности XXI века. Проблема безопасности личности переходит из
разряда ее сохранения в предмет психолого-педагогического исследования условий и
механизмов ее формирования.
Существенное влияние на формирование концепции безопасности личности
оказали социологические исследования безопасности (У. Бек, Э. Гидденс, В. Н.
Кузнецов, П. Штомпка и др.); философско-методологические работы, рассматривающие
проблему безопасности в целом (М. Ю. Захаров, В. С. Поликарпов, Н. М. Пожитной, А.
И. Субетто и др.); работы по безопасности в контексте устойчивого развития (Е. И.
Глушенкова, В. И. Данилов-Данильян, С. И. Дорогунцов, А. В. Ильичев, Н. Н. Моисеев,
Ю. В. Олейников, А. Н. Ральчук, А. Л. Романович и др.); анализ профессиональной
деятельности специалистов экстремального профиля (В. П. Вишневская, М. И. Марьин,
И. Б. Лебедев); дидактические аспекты безопасности жизнедеятельности (Р. И. Айзман,
В. В. Марков, Ю. В. Репин, Ю. В. Чеурин и др.); психолого-педагогические аспекты
безопасности образовательной среды (И. А. Баева, Г. М. Коджаспирова, А. Ю.
Коджаспиров и др.);
методологические концепции формирования культуры
безопасности как неотъемлемой составляющей современного образования (Л. Н.
Горина, В. А. Девисилов, А. А. Деркач, В. Н. Мошкин и др.).
Человеческое поведение территориально, как любое биологическое существо,
человек реагирует на нарушение границ своей территории и экологических норм его
жизни (Ю. Г. Абрамова, С. Д. Дерябо, Г. А. Ковалев, В. И. Панов, В. В. Рубцов, В. А.
Явсин и др.). Соотнесение запросов личности с необходимыми внешними условиями
обеспечения ее безопасности исследователи рассматривают через уровневую
структуру: безопасность индивида («Я – организм), безопасность собственно личности
социально-психологическая безопасность личности («Я – другие») и др. Существует
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большое количество факторов, влияющих на безопасность личности, которые
находятся не только в окружающей среде, но и в ее внутреннем мире.
Колесникова Т. И. под психологической безопасностью личности понимает
«определенную защищенность сознания от воздействий, способных против ее воли и
желания изменять психические состояния, психологические характеристики и
поведение, что может кардинальным образом влиять на человека вплоть до изменения
его жизненного пути» [1, с. 4]. В определении рассматривается безопасность психики
человека от манипуляции его сознанием.
Кабаченко Т. С. отмечает, что «...человек как субъект не только и не просто
«потребляет» информацию... он сам ее «производит» в той или иной степени,
поскольку в ходе своей деятельности, общения он самоопределяется, занимает
определенную жизненную позицию и потому весьма избирательно относится ко всему,
что влияет на него в ходе всей жизни, обучения, пропаганды» [2, с. 5]. Человек
получает информацию об окружающем мире, выстраивает свое поведение на основе
имеющихся представлений и дополняет их собственным опытом. На основе
информации, опыта, индивидуально-личностных особенностей он выбирает
определенный тип поведения с точки зрения безопасности для себя, общества,
окружающей среды.
Пилипенко В. Ф. определяет безопасность личности как «формирование комплекса
правовых и нравственных норм, общественных институтов и организаций, которые
позволяют ей развивать и реализовывать социально-значимые способности и
потребности, не испытывая противодействия государства и общества» [3, с.19].
Баева И. А. рассматривает психологическую безопасность личности как
«способность сохранять устойчивость в среде с определенными параметрами, в том
числе и с психотравмирующими воздействиями, в сопротивляемости деструктивным
внутренним и внешним воздействиям. Психологическая безопасность личности
отражается в переживаниях личности о защищенности/незащищенности в конкретной
жизненной ситуации» [4, с. 6]. Она акцентирует внимание на такой характеристике, как
устойчивость личности.
Митина Л. М., Ефимова Н. С. рассматривают устойчивость как одну из
характеристик «интеллектуальной гибкости» [5]. Для выбора способа действий
необходимы характеристики вариативности, которые позволяют быстро перестраивать
свое поведение для эффективного достижения цели. Психологическая безопасность
личности проявляется в ее способности, с одной стороны, сохранять устойчивость
(стабильность) в среде с определенными параметрами и с психотравмирующими
воздействиями, в сопротивляемости деструктивным внутренним и внешним
воздействиям; с другой стороны проявлять эмоциональную экспрессивность,
интеллектуальную, поведенческую вариативность, определяющую оптимальную
позицию субъекта в данных средовых условиях.
Шлыкова Н. Л. рассматривает психологическую безопасность личности,
детерминированную уровнем субъективности (перцептивными, когнитивными,
эмоциональными процессами) и объективными факторами – уровнем развития среды
(корпоративной культуры). Она определяет психологическую безопасность субъекта
«как сложно структурированную систему психических процессов, результатом которых
становится достигнутая удовлетворенность субъекта итогами и условиями
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деятельности, высоким уровнем собственной активности, чувством уверенности и др.»1.
[6, с. 22].
Развивая идеи Н. Л. Шлыковой, можно схематично представить уровневую
организацию психологической безопасности личности (рис. 1).
Рис. 1
Уровневая организация психологической безопасности личности

Уровень 3. Принятие решения и
реализация поведенческой модели на
основе социальных,
профессиональных, психологических
компетенций в области безопасности в
соответствии с потребностями,
ценностями и возможностями субъекта
Уровень 2. Вторичная оценка и анализ окружающей
действительности, прогнозирование безопасного будущего
через призму личностных характеристик человека
(направленности личности, индивидуальных особенностей
характера, мировоззрения
Уровень 1. Оценка и первичный анализ окружающей действительности
относительно критерия «опасно-безопасно» на основе информационной
обработки психическими процессами (ощущений, чувств, восприятий,
мышления.

На первом уровне идет оценка человеком и первичный анализ окружающей
действительности
относительно
критерия
«опасно-безопасно»
на
основе
информационной обработки психическими процессами (ощущений, чувств, восприятий,
мышления, представлений). На втором уровне – прогнозирование безопасного
будущего через призму личностных характеристик человека (направленности личности,
индивидуальных особенностей характера, мировоззрения). На третьем – принятие
решения
и реализация
поведенческой
модели
на
основе
социальных,
профессиональных, психологических компетенций в области безопасности в
соответствии с потребностями, ценностями и возможностями субъекта.
Психологическая безопасность личности – субъективная оценка человеком
благоприятности условий окружающей среды для его жизнедеятельности,
сохранения здоровья, развития, эффективной деятельности.
Поведение человека в различных ситуациях детерминировано субъективным
представление ситуации в сознании человека. Например, чувство угрозы или страх
возникают, когда человек оценивает ситуацию как опасную и не располагает, на его
взгляд, достаточно надежными способами ее разрешения. Угроза сама по себе не
1

Шлыкова Н. Л. Психологическая безопасность субъекта профессиональной деятельности. Тверь: Триада, 2004. С.
22.
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является источником психологической опасности, она становится таким источником в
процессе субъективного восприятия ее человеком.
Люди, которые сформировали навыки работы в опасных условиях, как правило, не
испытывают страха, неуверенности или подавленности. В том случае, когда угроза
возникает неожиданно, человеку приходится искать выход из ситуации, изменяя ранее
существовавшие формы поведения и планы действий. Ощущение угрозы может
возникнуть, если человек не имеет возможности удовлетворить существенные для него
потребности. Эти размышления приводят к выводу: чем выше уровень определенности
и знаний о способах действия, позволяющий решить проблему в определенных
условиях, тем выше уровень психологической безопасности.
Восприятие безопасности с точки зрения психосоциальной концепции развития
личности (Э. Эриксон) происходит через «групповую идентичность» [7].
Она
формируется с первых дней жизни человека, как только ребенок включается в
определенную группу и начинает понимать мир как эту группу, в последующем он
ориентируется на нее. Вместе с тем, у ребенка формируется его «эгоидентичность».
Идентичность является результатом понимания человеком себя «как такового»,
устанавливаемого через выделения им для себя «значимых других». В зависимости от
того, какие примеры будут в среде на микро-, макроуровнях социума, в такой степени
можно прогнозировать вероятность идентификации формирующегося человека. Однако
не следует сбрасывать со счета и наследственные факторы, например, такие как
уравновешенность или неуравновешенность нервной системы.
Эриксон описывает восемь психосоциальных кризисов, специфических для
каждого возраста, благоприятный или неблагоприятный исход которых определяет
возможность последующего совершенствования личности. Переходы от одного
периода к другому – это изменение сознания и отношения индивида к окружающей
действительности
и
ведущей
деятельности,
переосмысление
социальных
взаимоотношений его с другими людьми, формирование опасных или безопасных
характеристик личности.
По нашему мнению психологическая безопасность – развивающееся и
формирующееся свойство личности. На различных этапах онтогенеза, формируясь в
качестве субъекта, человек стремится овладеть способами и методами
самореализации, а также обеспечения собственной безопасности. Взаимодействуя с
окружающей действительностью, человек не только пассивно воспроизводит
усвоенные им формы взаимодействия с социумом, но и сам является участником его
развития, следовательно, способен изменять существующие условия, исходя из
ценностей. Овладение способами и методами самореализации, изменения
существующих условий происходит в процессе активного функционирования
когнитивных, перцептивных, эмоциональных механизмов индивида, развития его
мировоззренческой духовной культуры [8, с.40].
Один из первых механизмов усвоения социального опыта, в том числе
безопасного поведения это подражание ребенка образцам безопасного поведения
взрослого человека. Ребенок имитирует слова, жесты, мимику, действия и поступки
своих родителей. По тому, как ребенок играет, мы можем судить, что он видел и какой
опыт усвоил. Например, играя в различные профессии врач, строитель, продавец и
пр., ребенок проявляет определенные интересы, которые в будущем могут оказать
влияние на профессиональный выбор. В это время закладывается первый опыт личной
безопасности поведении ребенка.
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Через механизм идентификации происходит усвоение образцов поведения в
аффективной, социальной, профессиональной сферах. Идентификация, являясь одним
из ведущих механизмов социализации человека в обществе, сопровождает
реализацию многих других механизмов, таких как социальная оценка желаемого
поведения, конформизм и другие. Она зависит от факторов культуры, религии, эпохи и
претерпевает существенные изменения в современном мире. Через механизм
идентификации происходит освоение будущей профессиональной деятельности.
Механизм социальной оценки желаемого поведения осуществляется в процессе
социального контроля. Подкрепляющим и формирующим фактором служит реакция
окружающих, а образ взаимного восприятия будет регулятором поведения.
Положительная
социальная
оценка
(оценка-поддержка,
оценка-одобрение)
активизирует действия субъекта на безопасное поведение, повышает его самооценку,
способствует творческой активности. Постоянная отрицательная оценка порождает
чувство неуверенности, стыда за свои действия, переживание разоблачения и позора,
чувство вины и т.п.
Распространенным механизмом социализации служит конформность. Данное
понятие тесно связано с термином «социальный конформизм», т. е. некритическое
принятие господствующих в обществе стандартов, норм, стереотипов и т.п.
Конформность можно рассматривать как механизм, действующий на уровне всего
общества. Всю совокупность факторов, побуждающих человека к конформизму, можно
условно разделить на внешние и внутренние. При этом внешние факторы действуют
как угроза, а внутренние – как потребность.
С самого раннего детства человек усваивает простую истину: несогласие с
окружающими, с группой грозит обернуться наказанием. Формы могут быть самыми
разнообразными: физическое наказание, брань, игнорирование и т.п. У индивидов,
объединившихся в группы, степень нетерпимости к инакомыслию возрастает
многократно. В реальной жизни большинство людей боятся стать «изгоями», и этот
страх побуждает их к конформизму. Индивиды предпочитают лучше следовать нормам
группы, чем оказаться изгоем. Таким образом, конформизм выступает в качестве
всеобщей социальной нормы человеческого поведения.
Безопасность личности определена особенностями индивидуального осмысления
действительности во всей совокупности ее социальных процессов, событий,
отношений. Изменение действительности приводит к изменению показаний сознания, к
порождению новых смысложизненных целей. Это позволяет говорить о
психологической безопасности как о результате непрерывной работы когнитивного,
аффективного и оценочного процессов. Действия мотивационно-потребностных
механизмов и ранее сложившихся отношений опосредованные и опосредующие
процесс восприятия субъекта побуждают его к действиям, обеспечивающим личную
безопасность. Рассмотрение проблемы формирования безопасности личности в
системе семейного воспитания и школьного обучения представляет широкое поле
психолого-педагогических исследований.
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Abstract: The intensive nature of the changes in education policy, its focus on the formation
of the young specialist able to be an active participant in its activities independently and
creatively solve professional problems highlights the issue of subjectivity formation of
students in training in high school, his readiness to implement the subject interaction in the
future professional activity.
Современный этап развития нашего общества, изменения в сфере экономики,
культуры и образования выдвигают одной из важнейших задач обновление всех
аспектов образовательной политики, ее нацеленность на формирование человека,
способного быть активным субъектом своей деятельности, самостоятельно и
творчески
решать
профессиональные
задачи,
готового
эффективно
взаимодействовать с обучающей средой.
Многие ученые называют одним из существенных условий реализации личностью
своего потенциала способность быть творцом собственной жизни, обозначаемая в
психологии понятием «субъектность». Анализ различных концепций и подходов
позволяет выделить ряд основополагающих параметров личности, которые
превращают ее в субъекта. Среди них такие характеристики, как преобразовательная
активность, целенаправленность, осознанность, целостность, автономность, свобода,
гармоничность, стремление к самоактуализации [Ритцер Дж., 2002].
Многочисленные исследования и результаты нашей экспериментальной работы
показывают, что студент, включенный в образовательный процесс, не в полной мере
ощущает себя равноправным субъектом, традиционные учебные ситуации не дают
возможности проявлять преобразовательную активность, самостоятельность. Для
обеспечения готовности быть субъектом необходимо создавать определенные условия
образовательного поля для всех участников образовательного процесса.
Одним из условий является организация усвоения и освоения опыта субъектсубъектного взаимодействия в системе «преподаватель - студент», его актуализацию в
процессе обучения. Вслед за А. Г. Асмоловым мы исходим из понимания того, что чем
более зрелой становится личность, чем более разветвленной становится система ее
связей с миром, тем в большей степени она превращается в субъект деятельности.
Личность обучаемого как субъекта образовательной деятельности развивается через
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проявление им определенной активности. Активность может быть направлена на
преобразование себя или преобразование окружающего мира и людей. «Я-субъект»
является одновременно источником и движущей силой преобразований.
Позволяет ли организация образовательного процесса в вузе рассматривать и
развивать личность студента как самоорганизующийся и саморазвивающийся субъект?
Исходя из этой позиции, студент должен не просто усваивать знания, умения, но и
производить, преобразовывать, созидать новые, примеряя к собственному субъектному
опыту. Он может и должен осознавать цели и задачи своей деятельности, видеть и
понимать ответственность за результаты в своей будущей профессиональной
деятельности. Только в этом случае у студента в процессе обучения будет
накапливаться опыт субъектного взаимодействия. Важно также понимать, что
субъектный опыт – это не просто количественные накопления различных
составляющих. В связи с этим мы говорим об актуализации субъектного опыта. Под
актуализацией субъектного опыта понимаем совокупность действий, приемов педагога,
направленных на стимулирование потребности и интереса использовать в новых
ситуациях полученные знания, умения, навыки, связанные с ситуациями
взаимодействия с разными людьми.
Ряд авторов, занимаясь проблемой субъектного опыта (Н. Л. Амосенок, Т. В.
Дедова, М. Б. Ильина, С. А. Михайлова, Е. Н. Степанов) предлагают ситуации
актуализации субъектного опыта обучаемых: актуализация первичного опыта,
осуществляемая на этапе введения новой учебной информации; актуализация
обогащаемого опыта, используемая на стадиях усвоения нового учебного материала;
актуализация закрепляемого опыта на этапе закрепления и проверки знаний, умений и
навыков. При этом преподаватель должен осознавать важность и необходимость
проявления, развития субъектных возможностей студентов, их жизненного опыта. Он
должен быть сам готов теоретически и методически проектировать ситуации,
способствующие актуализации субъектного опыта, обеспечивать окультуривание и
развитие данного опыта, быть субъектом собственной педагогической деятельности
[Брушлинский А. В., 2003].
Таким образом, на первый план выходит проблема организации субъектсубъектного взаимодействия в образовательном процессе.
Анализ научной литературы показал, что категория «субъект-субъектного
взаимодействия» приобрела статус междисциплинарного понятия. В зависимости
от того, как она вписана в круг научных интересов исследователей, выбираются
основные аспекты ее изучения в философских, социальных, психологических и
педагогических трудах. В философии «взаимодействие» определяется как форма
развития, осуществляемая в определенном пространстве; в социальных науках –
как разноуровневая, многофункциональная, совместная деятельность; в
психологии – источник саморазвития структур, как причина и следствие
взаимодействующих сторон; в педагогике – как субъективные связи и отношения,
как организация деятельности ученика.
Исследуемая
проблема
своеобразно
преломляется
в
отношении
педагогического
взаимодействия
в
педагогических
исследованиях.
Оно
рассматривается с одной стороны как особый вид совместной деятельности и
учебное сотрудничество (Л. И. Айдаровой, М. Д. Виноградовой, В. В. Давыдовым, В.
К. Дьяченко, В. А. Кольцовой, В. Л. Ляудис, Х. И. Лийметс, Е. В. Цукановой) - с
другой - как объективно существующие отношения субъектов и объектов
деятельности (Ю. К. Бабанский, А. Е. Кондратенков, И. Я. Лернер, Б. Т. Лихачев, Ю.
М. Орлов, Н. Ф. Родионова, В. А. Ситаров).
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Отмечая плодотворность указанных исследований, следует признать, что при
всем многообразии подходов к решению проблемы взаимодействия субъектов
вопрос психологической готовности будущего учителя к субъект-субъектному
взаимодействию не был осмыслен в полной мере.
Потребность восполнить данный пробел в научном знании определили
актуальность нашего исследования в плане определения психолого-педагогических
условий формирования психологической готовности будущего учителя к субъектсубъектному взаимодействию.
В философии, психологии, педагогике накоплен огромный концептуальный и
практический материал, посвященный проблеме педагогического взаимодействия. В
то же время имеющийся теоретический материал не всегда выступает как единая
концепция, есть различия в понятийном аппарате, что вызывает определенные
трудности в рассмотрении данного вопроса.
Педагогическое взаимодействие следует отличать от любого другого
взаимодействия. Вслед за авторами И. Б. Котовой и Е. Н. Шияновым мы считаем,
что педагогическое взаимодействие, являясь способом реализации педагогической
деятельности, несет на себе не только влияние этой деятельности, но имеет и свои
особенности, такие как: предметная направленность, подразумевающая общую для
взаимодействующих
субъектов
цель;
эксплицированность
или
внешняя
проявленность, позволяющая фиксировать действия друг друга; рефлексивная
многозначность, позволяющая по-разному интерпретировать как субъектные
намерения, так и реальные действия участников [Аксенова Г. И., Купцов И. И.,
Аксенов А. Н., 2000].
Современные концепции образования предъявляют особые требования к
педагогическому взаимодействию. Оно должно быть направлено на раскрытие
потенциальных возможностей ученика быть субъектом деятельности, а значит
носить субъект-субъектный характер взаимодействия.
В связи с этим актуализировался вопрос о психологической готовности педагога
к реализации такого взаимодействия в образовательном процессе. Теоретический и
практический анализ исследуемой проблемы позволил нам конкретизировать
понятие «психологическая готовность к субъект-субъектному педагогическому
взаимодействию».
Мы
определяем
его
как
психическое
состояние,
характеризующееся концентрацией внутренних сил человека, позволяющее
целесообразно регулировать свою деятельность в процессе организации субъектсубъектного взаимодействия с учениками при наличии совокупности знаний и
умений о сущности педагогического субъектного взаимодействия, направленности
на него, эмоциональной включенности, эмпатии, которые проявляются в
поведенческой активности, в рефлексивном анализе своей деятельность.
Данное понимание психологической готовности к субъект-субъектному
педагогическому взаимодействию с учетом проанализированных структурных
компонентов деятельности, взаимодействия (К. А. Абульханова-Славская, Б. Г.
Ананьев, Л. И. Божович, А. А. Деркач, Е. П. Ильин, Б. Ф. Ломов, В. Н. Мясищев, С.
Л. Рубинштейн) позволяет выделить составляющие компоненты психологической
готовности к субъект-субъектному взаимодействию [Новиков А. М., Новиков Д. А.,
2004].
За основополагающие структурные компоненты психологической готовности к
субъект-субъектному взаимодействию в качестве необходимых и достаточных для
исследования
мы
принимаем
следующие:
когнитивный,
поведенческий,
эмоциональный. Оценивать уровень сформированности каждого компонента
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предполагается
через
соответствующие
показатели,
которые
являются
качественными характеристиками изучаемого объекта, т.е. мерой выраженности
компонента.
С учетом того, что готовность к субъект-субъектному взаимодействию не всегда
поддается прямому наблюдению, она может проявляться косвенно в процессе
педагогической деятельности. Для этого нами составлена модель психологической
готовности будущего учителя к субъект-субъектному взаимодействию, которая
позволит всесторонне рассмотреть и изучить уровень психологической готовности
студента к реализации данного взаимодействия.
Согласно модели когнитивный компонент психологической готовности к
субъект-субъектному
взаимодействию
представлен
через
показатели
–
направленность на педагогическое взаимодействие, освоенность как система знаний
о профессиональном взаимодействии, о его эффективной организации, знания о
способах оценивание субъектного взаимодействия и представления об образе
педагогической профессии.
Поведенческий компонент рассматривается через показатели - владение
коммуникативными и организаторскими умениями во взаимодействии и
рефлексивные умения. Первый показатель предполагает активную реализацию
имеющихся умений и навыков в создании субъектных отношений. Рефлексивные
умения рассматриваются как наличие способности к анализу своей деятельности,
личностных и поведенческих проявлений во взаимодействии,
умение
организовывать рефлексивный диалог с обучаемыми.
Основным
показателем
уровня
сформированности
эмоционального
компонента выступает владение эмпатией, характеризующаяся эмоциональноценностным отношением к ученику, взаимодействию с ним, к педагогической
деятельности в целом, способностью к глубокому проникновению в субъективный
мир других, адаптацией своего субъективного восприятия к восприятию другого
человека для достижения большего понимания.
Выделенные показатели не исчерпывают всего многообразия качественных
характеристик психологической готовности к субъект-субъектному взаимодействию,
но в контексте нашего исследования они являются наиболее значимыми.
Одним из центральных вопросов исследования стал вопрос об условиях
организации образовательного процесса будущего учителя. Создание таких условий
позволит сформировать у студента психологическую готовность к осуществлению
субъект-субъектного взаимодействия в образовательном пространстве. Совокупность
конкретных условий образует среду протекания педагогического взаимодействия как
явления, включает в себя не только внешние условия по отношению к явлению, но и
внутренние [Знаков В. В., 2003].
В качестве внешних нами выделены следующие педагогические условия:
обеспечение системности информационной основы в философских, социальных и
психолого-педагогических
дисциплинах
о
специфике,
содержании,
формах
профессионального субъект-субъектного взаимодействия; формирование системы
знаний и умений о педагогическом субъект-субъектном взаимодействии через обучение
в рамках программы формирования психологической готовности будущего учителя к
субъект-субъектному взаимодействию, реализуемой через студийные занятия;
выступление педагога в процессе обучения как дидактического и личностного образца
субъект-субъектных отношений.
Внутренними условиями мы определили следующие психологические: организация
усвоения и освоения опыта субъект-субъектного взаимодействия, его актуализация в
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процессе обучения; формирование у студента представлений о себе как субъекте
педагогической деятельности и психологической готовности к реализации субъектсубъектного взаимодействия в практической деятельности. Только при создании единства
внутренних и внешних условий студент сможет освоить субъектную парадигму
образовательного подхода и стать полноценным субъектом в учебной деятельности, а
затем профессиональной педагогической деятельности.
Таким образом, анализ научной литературы показал, что построение субъектсубъектного педагогического взаимодействия не получило широкого распространения в
образовательной среде, т.к. его осуществление требует от педагога определенной
психологической готовности, и предполагает изменение основных характеристик
образовательного процесса: целей, задач, содержания, форм и методов.
Принимая во внимание выделенные в теоретической части круг вопросов и
проблем, связанных с формированием психологической готовности будущего учителя к
субъект-субъектному взаимодействию, нами организовано и проведено эмпирическое
исследование. В соответствие с выделенными компонентами готовности к субъектсубъектному
взаимодействию:
когнитивный,
поведенческий,
эмоциональный,
составлена диагностическая карта, где для каждого компонента определили
показатели, их параметры для оценки уровня сформированности психологической
готовности, подобраны диагностические методики. Исследование проводилось в
период с 2000 по 2007 гг. на базе ФГБОУ ВПО «Башкирского педагогического
университета им. М. Акмуллы» в г.Уфе, общее количество респондентов 104 человека.
На этапе констатирующего эксперимента нами были выявлены уровни
сформированности
компонентов
психологической
готовности
к
субъектсубъектному взаимодействию: когнитивного, поведенческого, эмоционального.
Анализ результатов указывает на низкий уровень сформированности основных
компонентов в контрольной и экспериментальной группах. Так, например, у 55,7%
респондентов
КГ
(контрольная
группа)
и
59,6%
респондентов
ЭГ
(экспериментальная группа) преобладает направленность на себя, что
свидетельствует об эгоцентрической позиции студентов, у 63,5% респондентов КГ
и 71,2% респондентов ЭГ наблюдается завышенная самооценка, что
свидетельствует о неадекватности самооценивания. Данные по поведенческому
компоненту также говорят о низком уровне его сформированности: низкий уровень
коммуникативных способностей определен у 73% респондентов КГ и 84,6% у
респондентов ЭГ, что свидетельствует о трудностях, возникающих у студентов в
построении субъектных отношений; низкий уровень организаторских способностей
у 94,2% и 96,2% респондентов КГ и ЭГ соответственно, что показывает отсутствие
умений эффективной
организации
педагогического взаимодействия, его
прогнозирования. Эмоциональный компонент рассматривался нами через
эмпатические способности, уровень развития которых характеризуется низкими
показателями в КГ и ЭГ – 55,8% и 38,5% соответственно, что свидетельствует о
преобладании эгоцентрической позиции во взаимодействии, поверхностном
эмоциональном восприятие другого, низком уровне навыков саморегуляции.
Полученные данные подтверждены статистически с использованием t-критерия
Стьюдента. Проведенный анализ достоверности различий показал, что на
констатирующем этапе исследования в экспериментальной и контрольной группах
эмпирическое значение t-критерия по всем показателям оказалось меньше
критического значения пятипроцентного уровня значимости.
Выделенные нами необходимые и достаточные условия формирования
психологической готовности к субъект-субъектному взаимодействию, позволили
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разработать программу по формированию психологической готовности будущего
учителя к субъект-субъектому взаимодействию. В основе построения программы
заложена идея перехода субъектов образовательного процесса с субъект-объектных
форм взаимодействия на субъект-субъектную форму и осознания ими преимущества
субъектной формы взаимодействия. Содержание программы представлено
содержательным, технологическим и методическим блоками, формой реализации
выбрана психологическая студия «Я – субъект». Концепция программы содержит
возможность интегрирования психолого-педагогических знаний о субъект-субъектном
педагогическом взаимодействии с умением его реализовать в самостоятельной
педагогической деятельности. Апробация программы показала ее эффективность, что
подтверждается полученными результатами экспериментальной работы: по основным
параметрам и показателям психологической готовности намечена положительная
динамика у респондентов экспериментальной группы.
Выполненное исследование внесло определенный вклад в разработку проблемы
формирования психологической готовности будущего учителя к субъект-субъектному
взаимодействию, наметив ряд проблем, изучение которых может и должно быть
продолжено.
Следующая авторская позиция А. А. Бодалёва: «Если человек, выстраивая свое
будущее, формирует для себя большую по своей значимости цель не только для него,
но и для Отечества и для той области труда, в которой он собирается стать или уже
стал профессионалом, и одновременно создает программу пошагового продвижения к
этой цели, он проявляет высокую мотивированность, недюжинную креативность,
самостоятельность своей воли», могла бы стать основополагающей целью
формирования будущего специалиста в образовательном процессе в вузе.
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Аннотация: В статье анализируется упражнение, которое проводилось на занятии
по межкультурной коммуникации. Студентов из Америки и России просили обсудить
предложенные темы, используя социальные сети. Кроме того студенты записывали
свои впечатления, анализ которых выявил, что студенты были очень
заинтересованы в выполнении данного упражнения. Каждый вовлеченный студент
отмечает, что стереотипные представления, составленные на основе их
предыдущего
опыта,
поменялись.
Статья
предлагает
рассмотреть
проанализированные результаты, в рамках проделанного упражнения на занятиях по
межкультурной коммуникации.
Ключевые слова: методика преподавания, межкультурная коммуникация,
социальные сети, сотрудничество; иностранные языки; Россия; стереотипы;
упражнение; социальная коммуникация; Facebook; Skype
The authors involved to the project are from different countries. One of the authors is
from the US and another one is from Russia. They both taught Intercultural Communication
with an emphasis on teaching students about business protocol in other countries. The idea
was to involve students to participate in a cultural project.
The logistics were somewhat complex because each university had different calendars
and time zone needed to be coordinated. The Russian students spoke English, while the US
students did not speak Russian. The US students all worked full time in addition to attending
classes, and many of the US students were parents of young children.
To introduce the assignment, the Russian professor joined the class by Skype to
introduce herself and to respond to questions. Students in each class were randomly paired
with a counterpart in the other country. US students were asked to provide Skype addresses
and were given the email addresses of Russian students and asked to initiate contact.
In their individual courses, the students had studied various intercultural communication
theories and had been exposed to information on customs. The instructions of this
assignment were to discuss protocols and etiquette for doing business in the other’s country.
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Theoretical basis in teaching Intercultural Communication
Two theoretical frameworks are discussed in this paper as ways of enriching the
understanding gained from this experience. First, the students briefly reflected on Hofstede’s
(Hofstede, 1991) dimensions to present expectations of cultural norms from the two countries.
Then, we discussed the choice of technology used by students through the lens of the media
richness theory.
In the Discussion section we will compare the expectations from a theoretical
perspective with our results from this study.
When comparing cultures it is essential to have a uniform framework. In this project
Geert Hofstede’s dimensions (Hofstede, 2014) are used as one of the theoretical basis for
analyzing and comparing culture as a whole and at the level of business organizations. The
dimensions considered by the students are the following: Power Distance, Collectivism versus
Individualism, Masculinity versus Femininity, Uncertainty Avoidance, Long-term orientation
versus Sort-term orientation (Hofstede, 1991).
The students also look closer to communication and management styles, levels of
formality, timing and scheduling (Hall and Hall, 1990)
Media choice
Media richness theory (Daft & Lengel, 1984; Lengel & Daft, 1988) offers a perspective
on the appropriate media choices individuals select for their communication. Media richness
follows a continuum from high richness (i.e. face to face) to low richness (i.e. bulletin boards).
In general, the most effective choice of media is that which matches the intended outcome for
a specific message. For example, exchanges that are more complex, ambiguous or
potentially sensitive are more effective when using richer media because it conveys both the
data and relationship component of the message.
Shapiro, Buttner, and Barry (1994) confirmed the concepts of the media richness theory
regarding the adequacy of a communication medium to provide enough cues (such as
emotional intensity and nonverbal behavior) to match the intention of the message. Media
richness theory proposes that the speed of feedback and the level of personal focus are
factors in the choice of media. Timmerman and Harrison (2005) suggest that “from this
perspective the use of email sends a mixed symbolic message: potentially more timely but
also less personal” (p. 382). Media richness theory informs this study as a way of confirming
or disconfirming the choices students made for their interaction.
Assignment methods
US students were enrolled in a class on Intercultural Communication and were mid-way
through the semester. The university is a 4-year, private liberal arts institution. Students were
primarily non-traditional students and as such had careers in addition to attending classes. In
the US class, participation was voluntary – part of virtual C/NC assignment and 80% agreed
to participate although only 50% completed the entire assignment.
Russian students:
ü 2 male and 6 female
ü Average Age 20.7
ü Full time students
US students:
ü 1 male and 7 females
ü Average age 34.8
ü All students worked full-time and attended college part time
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Data Collection
In total, twelve students comprised eight paired conversation partners of Russian and
US students.
Students submitted reflections papers of 1-3 pages in length. Two US students who
participated in the communication did not submit the final papers regardless of repeated
requests and the class itself was finished so there was limited contact with US students
beyond email which did not receive a response.
Data Analysis
The two authors exchanged students’ reflection papers and worked independently to
determine themes that emerged. They shared input and wrote first drafts separately that were
then exchanged for additional input.
Results
Media and technology
The above analysis suggests that when the authors communicated across geographic
boundaries, they used email to coordinate a convenient time and then used Skype to speak in
real time, have access to video for non-verbal cues and tone of voice. Although we
anticipated students would use Skype to communicate, and follow our process, they made a
variety of choices for their communication. Specifically, of the total of eight matched pairs,
three pairs used Skype, two used email, and one used Facebook. Of those using Skype, only
one use the video feature, the other two pairs used text through Skype allowing a
asynchronous chat exchange (no tone of voice or non-verbal cues).
ü
USF1 – I initially contacted Olga via email last Saturday during class.
She responded the next day, asking if we would be able to communicate through
Facebook and that she was having problems with her internet. She referred to her
ability to message through Facebook would be viable through her “smartphone.” I
agreed and asked her if I could friend her on Facebook. It was actually kind of nice
to be able to look through her photos and her page to get a sense of who I was
speaking with. We also had the ability to message each other as it was convenient
and sent questions back and forth. We have been communicating almost every
day.
ü
USF3 – Social media is very popular in Russia and Ukontakte
(translation: In Contact) is their equivalent of Facebook. Although, she indicated
she does have a Facebook account and asked if I do.
ü
RF2 – there were troubles with technological side (there was not
sound in Skype), but we overcame it.
ü
USF3 – we decided to use regular email to communicate, over about
a 3 day period. Initially, we tried to set up a meeting to Skype but because of time
differences and schedule conflicts we had to keep rescheduling, then Kristina got
sick and lost her voice so we decided to go with email since we had been doing so
all week already
ü
USF 3 – I initially contacted Ksenia via email twice, but did not get a
response to my emails. She then emailed me with a new email address, other than
what was posted on the list we received. She indicated she had been having issues
with her email. We agreed to Skype on Sunday at 8:00pm Russia time. I have a
desktop computer that does not have a webcam so we were just going to talk via
Skype. Well, she could not hear me, even though I heard her just fine, so, we wrote
back and forth through Skype. She was disappointed that we could not actually
speak with each other, but she was then ok with the fact that we were still actually
communicating.
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The variety of media and technology choices were made to communicate: e-mailing,
Skype oral conversation and typing, Facebook. It can bring us to a conclusion that
technologies and different ways of their usage can be used to create assignments and social
relations across boundaries.
Cultural Perspective
Communication across cultural barriers can be described and analyzed from numerous
angles. In this paper we are focusing on individual traits and competencies understanding the
Importance of not forming an understanding of the whole with one example. We are just
looking for some patterns and trends to give a dynamic view on the creation of social relations
within and between national boundaries.
ü
USF1 – She liked to hear that my sister was very interested in her
culture
ü
USF1 -She wanted to know if this was normal for us to have
interactions with students from other countries and I told her that this my first
experience.
ü
RF1 – USF1 said to me that her sister loves Russian culture and that
she has already been to Russia back in the 80’s. And … said she herself wants to
go to Russia. I think it’s great that there are people in the world who are not afraid
of different stereotypes about Russia and the Russians and want to come and visit
Russia.
ü
USM1 – Re: [use of humor]. I asked her what I shouldn’t do when
visiting Russia. She replied with “don’t talk to strange looking people, if anything
happens to stay calm and don’t ride the subway on Monday mornings J.
ü
USM1 – I did ask if America was liked and she said it was 50/50 as
the older generation that lived in the Soviet Union still had issues with us. I asked if
she would ever want to visit America and she joyously replied yes…
ü
RF3 – He was very polite and punctual; he wrote me 4 or 5 letters
before we finally could get to talk. We discussed some other topics except for
politics, for example art. I was a bit surprised when he said that Americans are not
so much into Art and culture….
To conclude, I can give some thoughts about Americans that I've got after
this conversation:
ü
RF2 – Americans know how to make business and they like it, work
plays a huge role in their lives
ü
RF-2 – Americans don't find family as important as Russians
ü
RF-2 – American's knowledge about surrounding world and culture is
quite poor and they know it, but don't make any effort to change it
ü
RF-2 – Americans are open people and they can easily talk to you
about anything if they see some kind of profit in it
ü
USF2 – Gender roles are mostly observed in older generations, but
they are dissipating with the younger generation.
ü
USF2 – Business practices in the private sector are becoming more
westernized depending on the age group. She said there are still some old school
managers.
ü
USF 2 – Our emails were somewhat formal in structure; they started
with a greeting, paragraphs, and closing. The tone of our emails was more informal.
One interesting fact about certainty or uncertainty is that she asked me to email her
some questions; so, she can be prepared, but this may have nothing to do with it.
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Maybe, she was just thinking of how to respond in English, although her English is
very proficient.
ü
RF4 – To tell the truth I was a little nervous waiting for our Skypemeeting, expecting some kind of a boring formal conversation. Nevertheless, my
interlocutor turned out to be a very interesting, friendly and delightful woman.
ü
RF4 – (USF2) confirmed that Americans themselves are very
individualistic, sometimes can be arrogant. They are also quite judgmental and may
jump into conclusions before they hear all the facts and they are not very
compassionate. But at the same time, relations are quite informal, whether it is
business or socialization. But she also let me know that one has to consider that
attitudes, customs, tendencies, and culture in United States in general can be very
different from one state to another.
ü
USF3 – FR2 indicated that there is a lot of bureaucracy in trying to set up
a business in Russia. But, if you have a lot of money, you can own a business much
easier. The Russian Foreign Ministry tries to attract foreign specialists to set up
businesses in Russia, so it is easier to establish a business in Russia if you are from
another country. (she) stated that power and wealth are very much connected. “If you
have wealth you have power.” Russia has a very authoritarian type of power in
business. The boss is empowered to make the decisions and the workers show
deference to high level management. They have very high uncertainty avoidance, and
operate with formal policies and procedures. Employees adhere to protocol.
ü
USF3 – I asked (her) what her thoughts were of the United States and
doing business in the United States and her response was “United Sates is very
powerful and doing business in the United States is easier than the Russian
Federation.”
ü
RF2 – It was very hard to describe some special features of running
business in Russia, because I don’t work. (She) used terminology and it was also
difficult to understand, but very interesting.
ü
USF3 – I asked how (she) would describe Russian culture, as
collectivistic or individualistic, to which she said it would be somewhere in between.
She was somewhat vague, but said that generally they tend to work as part of a group,
and in the classroom setting students do more individual work because many of their
classes are lecture and do not require working in groups. I was very surprised to hear
that she has over 10 classes and she is basically in class most of the day, which is why
she says it can be very hard to have a job; here in America we tend to work and make
everything else fit into our schedules.
ü
USF3 – Kristina seemed very excited about the idea of talking with me
and learning about American culture to an extent, however it kind of felt like it took a lot
of work to get information about Russia and I had to lead the conversation, which I was
fine with, but was concerned about neglecting any of her questions or thoughts that
she did not say. I also tried to share some information about myself and asked if she
could do the same and she really did not say much about herself which I can
understand to a degree, but I was a little disappointed.
ü
USF3 – For me having a better idea of who I am communicating with
enhances the conversation. In reflection, I do think that I was more willing to talk about
both the good and not so good aspects of our culture, where as I believe Kristina gave
me one positive side.
ü
RF5 – Americans are a pretty diverse population because of a great
number of immigrants. She said that traditionally Americans are more individualistic
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because people are held accountable to the actions of individual rather than as a
group. And in business all of Americans like to take credits for individual successes
and not sharing them with the group. But, on the other hand, there’re many influences
from Asian immigrants and South American immigrants who prefer a more collectivist
approach.
Aging
In this assignment the average age of Russian students is 20.7 and American students
is 34.8. The range of the age groups is one of the indicators to be taken into account.
Perception theories are based on the concepts of the primary image, the perceptual image,
the image representation of unconscious inference. Primary image – a set of impressions
formed without reminiscences, and past experience, containing what follows from the
immediate sensations. Perceptual image refers to the perception, accompanied by relating
reacting sensations and past experience. (Helmholtz). Most of the American students have
working experience but participated Russian students have not. It influences the perception of
the information they get while communicating.
Education and careers
ü USF1 – She was very surprised to find out that I was 38, with a child who

worked full time and went to school almost full time. She wanted to know if this was the
norm of college students here in America. I explained to her that most people go to
school right out of high school but there a quite a few people that go back later in life
and finish. It was also interesting to find out from Olga, that in Russia, they don't use a
credit system in college. They go by classes and they don't get to choose them, they
are chosen for them. She said that most students do not have jobs because they will
have to miss class. She said that she only has one friend that has a job in the evenings
at a cafe. She said she is taking 14 classes right now and she is in school from
approximately 10 to 4 or 6 every day. This is the amount of time each student spends
in class a week for four years.
ü RF1 – USF1 told me that she had a decent job but to move up she had to
complete her education and get a bachelor degree…. (she) was very surprised that our
educational systems differed so much.
ü RF1 – (USF1) told me … a lot of people in America don’t know what is going on
in the world; they know only what’s going on in the US, their own state or their town/city
ü RF5 – Firstly, we were talking about Russian and American educational
systems and compared them with each other. Now I can draw a conclusion that
American education is quite different. Typically, college students go to a class for 45
minutes to 1,5 hours and 2 or 3 times a week, and usually they take 4 to 5 classes
term. So it’s not so intensive as it’s in Russian Universities. And as I know now many
American courses require a lot of group work and projects to promote the idea of being
a part of team and understanding the dynamics of communication with others in a work
context.
Reaction to Assignment
ü USF1 – We talked a little bit about the importance of having this type of
experience and she agreed that is important these days.
ü RF1 – …it has been a great experience for me to talk to a person from another
country and another culture.
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ü RF4 – …such intercultural conversations are really helpful and cognitive. Due to
communication with representatives of another country or culture, it is possible to learn
more, to widen one's outlook, and to gain new relations...
ü USF3 – Overall, I enjoyed the conversation and am very happy to have had the
opportunity to communicate with someone from another country, very far away.

Discussion
In this article, we presented the research that is based on the Intercultural class
assignment which required students to communicate across international boundaries. The
results of the above insights can be discussed in relation to the following lesson learned by
the authors:
Any students involved in learning Intercultural communication or Intercultural Business
Communication must be involved in the process itself to get internal and external experiences
of communicating across boundaries.
Both of the lecturers do the same course in different countries. It is one of the way to
organize and manage the process of communication and analyzing results more efficient.
The assignment is the real experience to communicate and discuss different aspects of
intercultural communication. The students communicate and get experience together with
theoretical knowledge.
The students learn how to communicate and that is the objective of any communicative
course. Students who participated loved it and were very enthusiastic.
This project broke stereotypes. It reinforces the key principles that are taught in the
framework of the course. If students get below the media and it is a chance to see that people
are very different that the images we are exposed to about other cultures.
There is a connection at the humanitarian level that exceeds expectations and becomes
life-changing.
Concluding remarks
This chapter has offered one of the pedagogical practices in teaching Intercultural
communication. This sample is convenient but generalizable. Voluntary participation helps
students to be free in communicating and giving reflections with the experience. In spite of the
limited business experience of the students to focus on the assignment so much of the “doing
business” comments are embedded in the cultural section. The English language used in this
project for writing responses provides opportunity to share all information between students
and lecturers. We are planning to continue Valuable experience for reinforcing concepts
taught in Intercultural class and from a liberal arts perspective. All the engaged had to work
against logistics (time/media/level of language use) and yet all the participants said it was
valuable.
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Современные трансформации, проводимые в российском образовании,
ориентированы, в том числе и на переоценку системы национальных ценностей.
При этом следует отметить, что сегодня признается необходимость обращения к
историко-культурному наследию российского государства, которое содержит
уникальные артефакты, свидетельствующие о высочайшем уровне культуры,
сформировавшемся за его многовековую историю. Именно поэтому оформляется
и новая система требований, предъявляемых к средствам и способам освоения
1
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подрастающим поколением накопленного социокультурного опыта. Возникает
насущная
потребность
в
активном
стимулировании
современных
детей/подростков, встающих на путь признания ценности и значимости для их
развития знакомства с отечественным социокультурным наследием.
Присущее современному российскому обществу состояние трансформации,
должно быть направлено на инициирование «трансляции культурных ценностей от
поколения к поколению, ибо социальная стабильность и социальное здоровье
социума в переходную эпоху во многом зависит от того, насколько ценности,
идеалы и ориентации разных поколений согласуются друг с другом» [6]. Именно
образование рассматривается сегодня как «самый эффективный путь
формирования менталитета, благодаря которому новое поколение создает
общество новой культуры, сохраняет преемственность жизни в цивилизационном
развитии» [1: 15-16].
Всё это обуславливает необходимость обращения к историческим,
культурологическим и образовательным реалиям нашего общества с целью
формирования национального менталитета современного гражданина России и
одновременно ставит вопрос о поиске наиболее эффективных путей и способов
привлечения современной молодежи к сохраненным источникам исторического,
социокультурного и собственно педагогического отечественного наследия. Кроме
этого в состоянии социальной и политической неопределенности подрастающему
поколению свойственно стремление к поиску новых ценностей и идеалов, а также
критическое восприятие классических традиций и культурных стандартов, где
новые ценности выступают в качестве элемента противопоставления прежним
социальным и аксиологическим моделям, т.е. видоизменяется сам механизм
формирования духовных ценностей. При этом возникает настоятельная
потребность подготовки к подобной деятельности не только самого
подрастающего поколения, но и тех, кто будет ему эту информацию
транслировать – современного педагога. Именно поэтому можно говорить о
необходимости создавать адекватные условия для развития у педагога
потребности в творческой самореализации.
В современных исследованиях отмечается, что собственно такое явление
как творчество следует рассматривать многосторонне: как процесс и как результат
деятельности педагога и его воспитанников. При этом содержание
педагогического творчества детерминировано такой его особенностью как
уникальность: любое творение человека неповторимо. Одновременно в качестве
ведущих
признаков
творчества
выступают:
создание
нового
или
существенное/качественное усовершенствование известного; оригинальность,
неповторимость продукта деятельности, ее результатов; взаимосвязь творчества
и самотворчества, самосозидания.
В связи с этим можно констатировать, что потребность в творческой
самореализации должна отличать каждого современного педагога. Необходимо
особо подчеркнуть, что творческий педагог должен быть активным
исследователем, обладающим такими личностными качествами как: «научное
психолого-педагогическое
мышление;
высокий
уровень
педагогического
мастерства; определенная исследовательская смелость; развитое педагогическое
чутье и интуиция; критический анализ; потребность в профессиональном
саморазвитии и рациональном использовании передового педагогического опыта»
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[6]. Одновременно обращение к требованиям реализации современных
образовательных
стандартов
свидетельствует
о
том,
что
наиболее
востребованными становятся такие качества педагога как: высокая социальная
активность, инициативность, устойчивая гражданская позиция, правовое
самосознание,
умение
адаптироваться
в
современных
условиях,
профессиональная компетентность, способность и готовность выполнять
основные социально-ролевые функции и др.
Подобные
ценностные
установки
ориентируют
современные
образовательные учреждения на расширение социокультурно ориентированной
педагогической деятельности с учетом использования инновационных учебновоспитательных средств. При этом система подобных требований определяется
характерными для современности тенденциями, согласно которым «на педагога
возлагается задача обеспечения квалифицированной помощи и поддержки
учащихся, у которых происходит активное разрушение старых идеалов,
образование духовного вакуума и заполнения его ценностями, которые нередко
входят в противоречие с общечеловеческой моралью. Следует признать, что
трансформация
менталитета,
стереотипов
поведения
и
собственно
мироощущения подрастающего поколения требует активного участия педагога в
процессе содействия гармонизации их взаимодействия с окружающим миром» [4:
404]. Экстраполируя данные позиции на систему профессиональной
самореализации современного педагога, можно сделать вывод о том, что следует
особое внимание уделять
необходимости освоения им своеобразия
профессиональной культуры, т.е. ориентации на профессиональную идентичность
учителя и воспитателя, приобщение к символике не только собственно
педагогической деятельности, но и субкультуры ребенка и детства.
Присущее современности обращение к педагогической культуре прошлого –
не дань моде, а признак глубоких социальных перемен, происходящих в мире и
характеризующих критический момент в историко-культурном развитии общества.
Это детерминировано тем, что сегодня происходит рост социальной потребности
«пристально вглядеться в прошлое, чтобы обратить его ценный опыт в настоящее
и будущее» [5: 265]. Именно поэтому в образовательной среде адекватно
реагирующего на требования общества образовательного учреждения возникает
потребность создания условий, позволяющих каждому педагогу формировать свой
творческий потенциал на основе включения в научно-исследовательскую работу с
привлечением современных информационно-технических средств, в том числе
Internet-ресурсов. Таким образом, профессиональная деятельность современного
педагога невозможна без творческой самореализации в рамках активного участия
в реальных научных проектах, имеющих социокультурную направленность.
Руководствуясь этими тезисами, преподаватели Института детства
Российского государственного педагогического университета им. А. И. Герцена
(Санкт-Петербург, Россия) были привлечены к реализации гранта Российского
гуманитарного научного фонда (РГНФ) по разработке и созданию мультимедийной
информационной системы (далее МИС) «Мир детства: история – культура –
образование». Конструирование данного проекта детерминировано комплексом
вызовов XXI века, среди которых для России одним из значимых является
демографический спад и отсутствие ресурсов поддержания информации о
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ценностях детства, а также низкий уровень педагогической культуры населения в
целом. Начало нового тысячелетия для России охарактеризовалось нарушением
преемственности передачи культурных, образовательных и научных традиций
между поколениями [3]; ослаблением устойчивых связей между этнически
своеобразными культурами, зачастую приводящим к острым межнациональным
конфликтам; ростом индивидуализма и взаимной отчужденности между людьми,
социальными слоями и группами.
Указанные тенденции являются, прежде всего, следствием неадекватного
отношения к самому феномену «детства», обладающему некоторой автономией и
культурной ценностью, а также признания его значимости в жизни как отдельного
человека, так и человечества в целом. Именно поэтому инициирование создания
заявленной МИС в рамках предлагаемого проекта оценивается как значимое
явление в учебной и научно-исследовательской жизни Института детства.
Объектом МИС является собственно феномен детства и его субкультура. Проект
направлен на использование интернет-пространства с целью создания
энциклопедически полного и научно систематизированного информационного
массива, посвященного эволюции «детства» на различных исторических этапах
развития цивилизации; его отражению в этнической и социокультурной среде
различных регионов; развитию мира детства с точки зрения совершенствования
комплекса форм, средств и способов взаимодействия с ребенком окружающего
его социума. Представляя феномен «детства», особенности оформления и
развития окружающего ребенка пространства (социального, культурного,
образовательного), сайт делает достоянием широкой общественности наиболее
значимые достижения отечественной и мировой педагогической культуры.
Реализация проекта ориентирована на активное творчество педагогов при
создании интерактивного сайта нового поколения, где на научной основе, с
использованием современных музейных, компьютерных, информационных,
коммуникационных и дизайнерских технологий представлен материал о
социокультурном феномене «детства», оформлен комплекс электронных
экспонатов, которые носят разноплановый характер и включают определенную
идеографическую
информацию
(описания,
книги
и
статьи),
информационные/статистические базы данных (таблицы), изображения (фото),
библиографическую информацию, а также и аудио- (видео-) информацию и т.д.,
объединяющую спектр неоднородных коллекций и информационных баз в единое
виртуальное хранилище, связанное с детской субкультурой.
В целом МИС «Мир детства: история – культура – образование»
позиционирует себя в культурном научно-образовательном пространстве и в
Internet-сообществе как многофункциональный комплекс, деятельность которого
заключается в том, чтобы презентовать артефакты и достижения российской и
мировой психолого-педагогической науки в ярких инновационных формах для всех
слоев населения России; содействовать сохранению и распространению
достижений мировой и отечественной педагогической культуры, продолжая
наиболее значимые традиции российских педагогических музеев конца XIX –
начала XX века; способствовать повышению культурного самосознания народа,
признанию и повышению роли и значения педагогического наследия в процессе
развития и актуализации профессиональной самоидентификации педагогов.
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В основу проекта заложены следующие значимые приоритеты:
признание ценности, значимости детства и его субкультур в качестве важного
ресурса социального развития;
возрождение и продвижение культурных ресурсов образовательных
учреждений
Санкт-Петербурга
как
центра
оформления,
развития
и
совершенствования российской педагогической культуры, ее достижений и
конкурентоспособных качеств;
пропаганда значимости педагогики как науки в контексте профессионального
самоопределения абитуриентов, а также гражданской и профессиональной
подготовки в образовательных учреждениях начального, среднего, высшего и
постдипломного образования;
популяризация роли педагогики и психологии в контексте повышения общей
культуры населения и общества в целом; формирования педагогических
интересов, знаний у молодежи, вступающей в брак, повышение педагогической
грамотности родителей, всех, занимающихся воспитанием и обучением детей;
развитие корпоративной профессиональной культуры педагогов на основе
совершенствования их управленческих, методических и организационных
компетенций по организации учебно-воспитательной деятельности с детьми
различных возрастных групп;
организация виртуальной интернет-среды с целью адекватного учебнометодического
сопровождения
процесса
профессиональной
подготовки
специалистов дошкольного и начального образования, педагогов-психологов и
социальных педагогов;
создание своеобразного портала педагогической науки как общедоступного
специализированного/профессионального ресурса, взаимодействие с которым
должно строиться на основе интеграции результатов образовательной, научноисследовательской, воспитательной, социально-культурной и просветительской
работы в сфере образования;
обеспечение доступа педагогов, детей и их родителей к культурным
ценностям педагогики как науки, а также их активного участия в культурной жизни
Санкт-Петербурга;
создание тематической площадки для проектирования, организации и
проведения разноплановых научных исследований в сферах деятельности,
связанных с педагогикой дошкольного детства и начального образования ребенка
[7: 271].
Предлагаемый
формат
интернет-среды
обеспечивает
создание
информационных ресурсов поддержания информации о ценностях детства, а
также реализации творческого потенциала участвующих в проекте педагогов за
счет участия в подобной научно-исследовательской и предметно-продуктивной
деятельности. Организация подобной деятельности ориентирует каждого педагога
на использование вариативных технологий, так как творческая самореализация
педагога подразумевает наличие общей системы, а также четкого алгоритма
действий, хотя необходимо учитывать, что творчество неразрывно связано с
вдохновением, ощущением момента, интуицией, индивидуальными свойствами
человека, которые достаточно сложно проектировать, сравнивать и оценивать.
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Особое значение информационный потенциал виртуальной реальности
получил в компьютерной среде, предоставляя «человеку возможность некоей
объективации (экстериоризации) внутренних метафор сознания в определенные
компьютерные продукты... При этом виртуальная реальность способствует
развитию нового способа общения – общения в киберпространстве посредством
компьютеров и компьютерных сетей» [2: 127]. Одновременно участие в научном
проекте может создать для современного педагога определенную возможность
для формирования у него внутренней потребности в творческой деятельности,
мотивировать собственно творческий процесс и способствовать развитию его
духовно-ценностной сферы.
Именно рост педагогического творчества и педагогического мастерства
способствует профессиональному развитию современного педагога, так как чем
выше уровень его творческого потенциала, тем легче и быстрее он развивается.
Поэтому личное желание и стремление к профессиональному росту может стать
эффективным стимулом участия педагога в оформлении материалов для МИС
«Мир детства: история – культура – образование». Участие педагогов в создании
МИС предполагает сбор информационных ресурсов, разработку концепции,
структуры и архитектуры, дизайна сайта, оцифровку коллекций по культуре
детства, находящихся в распоряжении различных образовательных учреждений,
оформление единого дизайнерского фона и заполнение тематических разделов
экспозиции («виртуального хранилища») по следующим разделам:
персоны – известные педагоги, психологи, социальные и политические
деятели, представители культуры и искусства, внесшие вклад в развитие
педагогики и систем дошкольного и начального образования (научные биографии,
достижения, результаты и т.д.);
деятельность образовательных учреждений/организаций/заведений культуры
и искусства, которая обеспечивает развитие теоретических основ и практики
педагогики дошкольного детства и начального образования (направления
деятельности, проекты, достижения, основные разработки и т.д.);
артефакты, связанные с отдельными авторскими педагогическими
концепциями/теориями/системами;
календарь ключевых событий в истории становления и развития, а также с
учетом современного состояния теории и практики дошкольного воспитания и
начального образования в отечественном и мировом педагогическом
пространстве;
терминологические словари и ссылки на соответствующие информационные
ресурсы и классификаторы;
достижения в области создания и оформления комплекса альтернативных
программ дошкольного воспитания и обучения, существующий комплекс
методических разработок.
Таким образом, можно сделать заключение о том, что активное,
целенаправленно организованное и мотивированное участие педагогов в
оформлении интернет-сайта «Мир детства: история – культура – образование»
и/или подобного ему специализированного Интернет-портала педагогической
науки следует оценивать как значимое средство развития их творческого
потенциала и готовности к творческой профессиональной деятельности.
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ВЪВЕДЕНИЕ
Националната стратегия за развитие на педагогическите кадри 2014-2020 година в
Република България е съгласувана с целите на Стратегията на Европейския съюз за
интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж, „Европа 2020”, със Стратегическата
рамка за европейско сътрудничество в образованието и обучението „Образование и
обучение 2020”, със Заключенията на Съвета относно професионалното развитие на
учители и училищни лидери, с Кохезионната политика на Европейския съюз за периода
2014-2020 година относно инвестиране в образованието, училищното и
извънучилищното обучение и професионалната квалификация през целия живот, както
и с Програмата за подкрепа за устойчива и качествена заетост и трудова мобилност [17,
с.3].
Решаващо условие за качествено образование, което е в основата на устойчивия
растеж на държавата, са подготвеността на педагогическите кадри, тяхното обучение и
квалификация, както и свързаните с това политики, съответстващи на динамично
променящите се социални и икономически условия [17, с.3].
Обучението на бъдещите учители е базирано на повишаване на практическата
насоченост с цел развиване на професионалните компетентности на обучаваните, като
например, развиване на умения за работа в екип, за разработване и представяне на
проект, информационни и комуникационни умения.
Пред обучителите са поставени задачите за повишаване мотивацията за учене, за
формиране на умения за учене през целия живот и социални умения, и др. Много от
тези задачи не могат да бъдат решени чрез традиционните методи на обучение и учене.
Успешни са интерактивните методи, при които обучаваните участват активно в
съвместна или самостоятелна дейност за създаване или откриване на факти и
зависимости. Такива методи на обучение са проблемното обучение, методът на
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учебните проекти, методите на изследователска дейност (учене чрез откриване, учене
чрез правене) и прилагането на информационните и комуникационните технологии,
комбинираните методи на обучение и др.
Интерактивните методи на обучение и учене имат няколко основни предимства
пред традиционните методи:
1) повишена атрактивност на обучението;
2) практическо прилагане на знания, умения и компетенции за
постигане на определени цели;
3) намаляване степента на времето за преподаване.
Разработването и прилагането на съвременни образователни модели, които
включват интерактивни методи на обучение и учене, отговарят на актуалните нужди от
повишаване качеството на обучението по математика.
ПРОЕКТНО-БАЗИРАНО ОБУЧЕНИЕ
Метод на проектите
Методът на проектите е предложен за пръв път от Дж. Дюи и У. Килпатрик през
1918 г. [20], [24] и е базиран на идеята за “учене чрез правене” (learning by doing).
Методът се нарича обучение, което е базирано на разработването на проекти,
проектно-базирано учене/преподаване, проектен подход, проектно-базирани
образователни технологии, метод на обучение. Той се определя, например, като:
ü педагогическа технология, която е насочена към използване на
фактически знания и придобиване на нови знания [6];
ü начин за постигане на дидактическите цели чрез завършена
разработка по проблема [3, с.138];
ü форма на организация на обучението, която се базира на работа по
проект [13];
ü хуманен по своята същност метод, който успешно се интегрира в
реалния учебно-възпитателен процес и способства за постигане на
образователните цели и стандарти [18, с. 94];
ü модел на обучение, фокусиран върху учителя и базиран на
внимателно планирано интердисциплинарно обучение, за да се интегрира
обучавания по-добре в проблемна ситуация от реалния живот [4].
Акцентът на метода се поставя върху овладяването на знания, формирането и
развиването на умения и компетенции, необходими за решаване на реални проблеми.
Термините компетенция (competence) и компетентност (competency) имат общ
латински корен compete, който означава достигам, постигам, добивам, съответствам. В
Английско-български речник глаголът compete е определен със следните значения
състезавам се, съревновавам се, конкурирам се [1, с. 224].
Понятието компетенция е определено за първи път през 1973 г. от Д. Макклиланд
при подбор на специалисти за работа [12, с. 10] и означава готовност на човек да
извърши определена работа. То се разглежда още като:
1) комбинация от знания, способности и нагласи, които се
проявяват в определена практическа дейност [23, с. 110];
2) конструкт, комплексна способност, която е тясно свързана с
представянето в реални житейски ситуации [18, с.5].
Дж. Рейвън [8] дефинира компетентността като:
üкомбинация от знания, умения, способности, нагласи, желание;
üсвързаност между индивидуалните способности и социалните
цели на личността;
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üобща способност на човека да изпълнява определена дейност
в съответствие с приети и наложени стандарти.
Следователно, компетенцията е комбинация от знания, умения, личностни
качества, нагласи и опит, необходими на човек за успешно извършване на определена
дейност, а компетентността е личностна характеристика, която е своеобразна степен
на постижения на индивида в областта на определени компетенции.
Д. Гълъбова [5, с. 160-162] определя следните основни компетентности,
необходими в дейността на учителя по математика:
1.
Информационна компетентност, която се проявява чрез уменията
за работа с информация и информационни и мултимедийни технологии;
2.
Комуникативна компетентност, която се изразява чрез уменията
за публично представяне на идеи и проекти, работа в екип и др.
3.
Социална компетентност, която включва активност, мотивация и
др.
4.
Математическа компетентност, изразявана чрез демонстриране
на познавателни методи, мотивиране на обучаваните, владеене на
математическата терминология и символика, и др.
5.
Разширяването на границите на приложимост на проектната дейност
в обучението и ученето осигурява условия за:
6.
Активно включване на обучаваните;
7.
Формиране на ключови компетенции за учене през целия живот,
определени от Съвета на Европа [25];
8.
Развиване на умения за общуване в условия на екипно
взаимодействие;
9.
Развиване на умения за съвместно представяне и защитаване на
резултатите от проектната дейност пред предварително определена аудитория
[16, с. 59];
10.
Разширяване на познавателния и практическия опит на обучаваните
[16, с. 53];
11.
Развитие на личността на обучавания.
Методът на проектите е приложен в изследването на А. Маркова [14, с. 16].
Наблюдавани са възможности за стимулиране на творческите способности на
студентите чрез:
ü прилагането на продуктивни стратегии на преподаване и учене в
духа на конструктивизма, интерактивното обучение и работа в
информационна среда;
ü формирането на базови педагогически компетенции;
ü подкрепяне на самостоятелно мислене и хуманните междуличностни
взаимоотношения.
Приложение на Метода на проектите
Съществуват изследвания върху възможностите за прилагане на Метода на
проектите в обучението и ученето в различни области на познанието, например:
ü обучението по математика [11];
ü обучението по физика [6];
ü технологичното обучение [3], [16];
ü началното образование [15].
Резултатите от много изследвания върху приложението на Метода на проектите ни
води до обобщението, че обучението и ученето чрез разработване и представяне на
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съвместни и самостоятелни проекти се характеризира със следните основни качества
[3], [6], [13], [14], [16]:
ü развиване на вътрешната мотивация към ученето;
ü развиване на конструктивното критическо мислене;
ü формиране на умения за откриване на проблеми, за избор на
стратегия за работа, взимане на решения, за планиране на дейността;
ü самоанализ и рефлексия, сравнение, анализ, синтез, прогнозиране;
ü придобиване на знания и компетентности в областта на
информационните технологии;
ü насърчаване на сътрудничеството – работа в екипи, вземане на
групови решения;
ü формиране на умения за планиране работата по проекти,
представяне и защита на готовия продукт;
ü практическо прилагане на изследваната информация;
ü натрупване на опит за представяне и защита в хода на
самостоятелната дейност и на нейния резултат;
ü инициативност.
В педагогическата практика работата по проекти намира все по-голямо приложение
като образователна технология, която има важно значение за постигане на качествено
обучение, тъй като включва система от дейности, при които обучаемите придобиват
знания, умения и компетенции в процеса на планиране и изпълнение на определени
практически задачи. Тя оказва силно въздействие върху субект-субектните отношения
студент-студент и студент-ментор и допринася за взаимното уважение и подкрепа.
Методът на проектите се използва във всички степени на обучението по
математика в Израел и Дания.
Изследването на Ив. Марашева върху проектната дейност обосновава
необходимостта от формиране на следните основни умения [13, с. 40]:
ü подбор на форми, средства и начини за формиране на
математически компетентности;
ü откриване и оценяване на необходимата информация;
ü работа със специализирана литература;
ü самостоятелно изучаване на селектиран материал;
ü оптимална подредба на предстоящите задачи, разпределението им
във времето;
ü редуване на труд и почивка;
ü използване на информационни технологии.
Прилагането на Метода на проектите оказва силно влияние върху развиването на
интерес към математиката, личностните качества на обучавания като честност, смелост,
доброта, трудолюбие, настойчивост, веселие, чувство за отговорност и др. [13, с. 40].
Може да се изведе изводът, че прилагането на Метода на проектите в
обучението и ученето по математика въздейства върху субект-субектните отношения и
е база за формиране и развиване на математическа, информационна, социална и
личностна компетентности.
Етапи на проектно-базираното обучение
Някои от основните условия, които са необходими за успешното проектно-базирано
обучение, са определени от Д. Митова [16]:
ü дефинирана концептуална идея за разработване на проект с
гарантиран краен резултат;
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ü система от успешни стратегии, които биха довели обучаваните до
желаните резултати;
ü теоретична и практическа подготовка на обучаващия за проектна
дейност;
ü самоорганизация на участниците в проекта.
Етапите на проектно-базираното обучение са описани от Д. Митова и М. Манова в
[10], [16].
Етап 1. Идентифициране на проблемите - търсенето на социално значими и
решими проблеми. Това е една от най-трудните задачи, която трябва да се реши от
обучаващия [10, с. 2-3].
Етап 2. Мотивиране на обучаемите – запознаване на обучаваните със същността,
предимствата и етапите на създаване и представяне на проекта; показване на
примерни разработени проекти [10], [16].
Етап 3. Създаване на план за изпълнение на проекта - разработване на списък
с конкретни действия, срокове, начини за откриване на подходящи информационни
източници, описание на възможни материали за използване, допълнителна подготовка
и др. В плана се определят и приоритетите, към които са насочени усилията за
разработване на проекта [10].
Етап 4. Организиране на екипите [10], [16].
Етап 5. Подготовка на дейностите, събиране и съхраняване на информация опериране с информационните източници [10], [16];
Етап 6. Резултат на проекта – определят се предварително като цел на дейността
на обучаваните.
Етап 7. Портфолио – съдържа всички работни материали на проекта,
обучаващият систематично проследява напредъка на обучавания във времето, като
отразява натрупаните знания и развитите умения [10].
Етап 8. Представяне и оценяване на резултатите[10], [16].
Етап 9. Рефлексия и очертаване на бъдещи перспективи за развитието на
темата [10].
Моделът на проектно-базираното обучение е представен на фиг.1.
Оценяване на резултатите от проектно-базираното обучение
Крайните резултати от проектната дейност в обучението по математика могат да
бъдат разработване на реферат (теоретична основа и/или система от състезателни
задачи), създаване на оригинални състезателни задачи или мултимедийни приложения
[28, с. 112], разработване на системи от задачи, урок или тема с конкретна
педагогическа цел, разработване на специфични дидактически средства, като аплети с
динамичен геометричен софтуер, малки програми за пресмятане с формули и много
други.
Приложението на мултимедията и на новите образователни технологии обогатяват
процеса на обучение на бъдещите учители и им предоставят възможности да развиват
своя потенциал като учители [29, с. 343].
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Фигура 1
Модел на проектно-базирано обучение

Проектно-базирано обучение

Етап 1
Подготовка на
обучаващия

Дейност 1
Прилагане на знания
и умения за
идентифициране на
проблема

Дейност 2
Проверка относно
решимостта на
проблема

Дейност 3
Подбор на
подходящи примери
за мотивиране на
обучаваните

Дейност 4
Разработване на
дидактически
средства в помощ на
обучаваните

Етап 2
Организация на
екипите

Дейност 1
Мотивиране на
обучаемите

Дейност 2
Определяне
числеността на
групата

Дейност 3
Определяне
личностните
качества – лидер на
групата

Дейност 4
Проверка нивото на
знания, умения и
компетентности на
обучаваните

Етап 3
Изпълнение на
проекта

Дейност 1
Разработване на план
за изпълнение на
проекта

Дейност 2
Определяне
задълженията на
всеки член от групата

Етап 4
Представяне и
оценяване на
крайния резултат

Дейност 1
Представяне

Дейност 2
Оценяване

Дейност 3
Събиране,
селектиране и
подреждане на
информацията

Дейност 4
Разработване на
портфолио на проекта

Оценяването на резултатите от проектната дейност се осъществява чрез две групи
обобщени критерии.
А. Критерии за оценяване на крайния резултат
Критерий 1: Съответствие с изискванията относно съдържание, обем и
структура.
Критерий 2: Съдържателност на работата - пълнота и логичност на
изложението, познаване на теорията, задълбоченост на анализите, оригиналност.
Критерий 3: Техническо оформление на работата - оформление на текста
(стил и език, правопис, печатни грешки и др.) и на графичната част (фигури,
диаграми, схеми, таблици, чертежи, приложения и др.).
Б. Критерии за оценяване на представянето
Критерий 1. Логическа последователност и стил на изложението.
Критерий 2. Яснота, стегнатост и увереност при представяне на резултатите
от изпълнение на проекта.
Критерий 3. Демонстриране на разбиране на проблемите в изследваната област и на методите за решението им.
Критерий 4. Правилен отговор на поставените въпроси.
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МОДЕЛ НА ПРОЕКТНО-БАЗИРАНО ОБУЧЕНИЕ
Една от основните цели на обучението на студентите от специалност Математика
и информатика е развиване на практическите умения на студентите за
разработване на дидактически средства за обучение и самообучение по
математика.
Конкретната крайна цел на едно от приложенията на проектно-базираното
обучение, изпълнено през учебната 2012/2013 година по дисциплината Методика на
обучение по математика, е разработване на уеб-базирано приложение за обучение
и самообучение по темите Степенуване и Трапец.
Минималните изисквания към дизайна и съдържанието са:
ü да е цветен и забавен, за да заинтригува обучаемите;
ü да е лесен за използване, информацията да бъде систематизирана
и достъпна за всеки;
ü за онагледяване на целия учебен материал да се създадат
изображенията, чрез специализиран математически софтуер;
ü възможност за лесна промяна в настройките;
ü възможност за връщане назад чрез командата отмени;
ü навигационното меню да съдържа разделите:
w Начало;
w Теория;
w Решени задачи;
w Задачи за самоподготовка;
w Контакти.
Конкретната математическа тема се определя съвместно от:
ü обучаваните, като се вземат предвид техните интереси, знания,
умения и компетенции;
ü обучаващия, който има предвид основната цел на обучението.
За постигане на основната цел е поставена следната основна задача: да се
създадат критерии за търсене на подходяща информация;
Организиране на работата по проекта
Студентите са разделени в два екипа от по шест души.
Основните задачи за събиране и подредба на теоретичния материал са
разпределени между двама от студентите.
Други двама студенти трябва да подберат задачите и да ги подредят в нарастваща
степен на сложност.
Останалите студенти са отговорни за техническото изпълнение.
Така всеки поема отговорност за постигане на крайния резултат.
Преподавателят е ментор – той организира, подпомага и осъществява контрол
върху изпълнението на всяка от дейностите.
В резултат от проведения мониторинг, може да се обобщи:
1) 24% от участвалите студенти демонстрират високо ниво на развитие
на уменията за откриване, селектиране и подреждане на нужната
информация; 67% - демонстрират много добро ниво; 9 % от студентите се
нуждаят от съдействие от страна на колеги или обучаващ (фиг. 2);

52

Model of project-based learning in mathematics

Фигура 2
Степен на развитие на умения на студентите
за откриване, селектиране и подреждане на нужната информация
9%
24%
67%

2) 88% от изследваните студенти демонстрират висока степен на
развитие на умения за логическа подредба на теоретичен материал и подбор
на задачи и едва 12 % не демонстрират такива умения (фиг. 3);
Фигура 3
Степен на развитие на умения за логическа
подредба на теоретичен материал и подбор на задачи

12%
88%

3) и двете разработени от студентите уеб-базирани приложения
отговарят напълно на изискванията за обем, структура и техническо
оформление;
4) 72 % от студентите демонстрират висока степен на логическа
последователност и стил на изложението при представяне на резултатите от
изпълнение на проекта, 17% - средна степен и 11% не се справят (фиг. 4);
Фигура 4
Умение на студентите за логическа последователност
при представяне на резултатите пред аудитория

11%
17%
72%
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5) 91% от студентите показват висока степен на развитие на умения за
разработване на чертежи към геометричните задачи, като използват
специализиран математичен софтуер, а останалите 9% се затрудняват.
Студентите са изучавали възможностите за използване на MathType,
GеoGebra, Maple, Mathlab и Matematica;
6) 72 % от студентите демонстрират висока степен на увереност на
изложението при представяне на резултатите от изпълнение на проекта, 17%
- средна степен и 11% са неуверени (фиг. 5);
Фигура 5
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7) 91% от студентите отговарят без затруднение на поставените въпроси, а останалите 9% се затрудняват.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
От представените изследователски резултати може да се обобщи, че проектнобазираното обучение е сложен комплекс от субект-субектни и субект-обектни
отношения, който осигурява условия за:
ü формиране и развиване на умения за решаване на проблеми;
ü формиране на умения за работа в екип;
ü повишаване на мотивацията за учене;
ü развиване на отговорност, ангажираност, самоорганизираност,
комуникативност;
ü развиване на съобразителност и логическо мислене;
ü личностните качества на обучавания като честност, доброта,
трудолюбие, чувство за отговорност и др.;
ü развиване на умения за разработване на чертежи с използване на
специализиран математичен софтуер;
ü подобряване на взаимоотношенията студент-студент и студентментор;
ü формиране и развиване на математическа, информационна,
социална и личностна компетентности.
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Разработването и прилагането на съвременни образователни модели, които
включват проектно-базираното обучение и учене, отговарят на съвременните нужди на
обществото от повишаване качеството на обучението по математика.
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ВЪВЕДЕНИЕ
Резултатите от международните изследвания TALIS (The OECD1 Teaching and
Learning International Survey) и PISA (Programme for International Student Assessment)
показват нуждата на съвременния образователен пазар от висококвалифицирани
обучители.
Една от основните задачи на Стратегията за интелигентен, устойчив и
приобщаващ растеж Европа 2020 (2010, с. 14) е интелигентният растеж (изграждане
на икономика, основаваща се на знания и иновации). Интелигентният растеж включва
подобряване качеството на образованието, чрез което се очаква да се насърчава
разпространяването на иновации и знания с използване в максимална степен на
информационно-комуникационните технологии и превръщането на иновативните идеи
в нови продукти и услуги, които да създават растеж и качествени работни места.
Висококвалифицираните преподаватели могат да отговорят на обществените
нужди от качествено образование, като организират среда за създаване и прилагане на
съвременни педагогически концепции и технологии, насочени към развиване,
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обогатяване и усъвършенстване на знанията, уменията и компетенциите на всички
участници в образователните процеси.
ТЕОРЕТИЧЕН АНАЛИЗ
Понятието технология
Понятието технология се разглежда като словосъчетание от гръцките думи τέχνη
(tehno) – изкуство, майсторство, умение, и λόγος (logos) – знание, наука, изучаване
(Маслева, 2001) или от латинските думи techno (tehno) – мога и logus (logos) – наука
(Бойнов и Милев, 1990). То се интерпретира от J. Galbraith като системно приложение
на науката или всяко друго познание, ориентирано към и организирано от
практически задачи (Galbraith, 1967, p. 31).
Д. Павлов отбелязва, че всяка дейност, насочена към постигане на конкретен
резултат в процеса на формиране и развитие на човека и, която има технологичен
характер, може да се нарече един или друг вид технология (Павлов, 2007, с. 26).
Технологичната структура обхваща взаимосвързаните елементи:
1) процедури (латински произход от prosedo) – официално приет ред
от последователни действия при изпълнение на нещо (Филипова–Байрова
и др., 1982, с. 703);
2) операции - отделна завършена част от технологическия процес
(пак там, с. 597);
3) стъпки - конкретни действия (пак там), които са минималният
структурен елемент на операциите.
Конкретни технологични операции и стъпки образуват процедура, която определя
тяхното изпълнение.
Технологията е система от логически, последователни, паралелни и
смесени дейности, които са насочени към постигане на конкретен резултат.
Тя се характеризира с качества като резултатност, оптимално качество и
ефективност. Нейната конкретна цел зависи от входните условия (точно определени
параметри за необходимите ресурси) (Павлов, 2001, с. 6 - 7; Galbraith, 1967).
Изпълнението на избраната технология гарантира висока степен на сигурност за
достигане до желан резултат с предварително определени приемливи отклонения.
Неизпълнението или нарушаването на технологията, почти винаги води до
несъответствия с желаната крайна цел или до значителен преразход на ресурси
(Павлов, 2001, с. 10).
Класификациите на технологиите, прилагани в сферата на образованието, се
основават на (Павлов, 2001, с. 23 – 26):
1) процеса на обучение – педагогически технологии, дидактически
технологии, технологии за преподаване или технологии за учене;
2) използваните образователни елементи, като:
ü образователни техники – алгоритмична технология, технология на
проектите, програмирана технология или технология на поощренията;
ü форми на учебна работа – технология на груповото обучение или
кооперативни технологии, екипни технологии и т. н.;
ü методи на обучение – игрови технологии, театрални технологии,
дискусионни технологии, демонстрационни технологии, ситуационни технологии,
евристични технологии, рефлексивни технологии и т. н. ;
ü аудио-визуални средства – компютърни технологии, Интернет
технологии, софтуерни технологии, мултимедийни технологии, телевизионни
технологии и др.
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Технологичният подход в обучението
Педагогическите технологии са обвързани с концепцията за технологичния подход
в обучението. М. Кларин стига до извода, че до средата на 50-те години на XX век
опитите за технологизиране на учебния процес са насочени към използването на
различни технически средства за обучение и са предпоставка за появата на
технологичния подход в управлението на учебния процес (Кларин, 1984). Той
разграничава алгоритмичен цикъл от три основни етапа на учебния процес,
конструиран в условията на технологичния подход:
ü определяне на общи и специфични учебни цели, диагностициране
степента на знания, умения и компетенции на обучаваните;
ü организация на обучението в съответствие с планираните учебни
цели;
ü оценка на резултатите.
М. Кларин ( 2003, с. 4) определя основната цел на технологичния подход в
обучението – изграждане на учебния процес върху съществуващите обществен ред,
образователно ориентиране, цел и съдържание на обучението.
Съвременната педагогическа практика потвърждава необходимостта от
прилагането на технологичния подход в обучението (Ганчев и Иванов, 1993, с. 1). Той
осигурява нови възможности за (Селевко, 2006 б, с. 14 - 15):
ü прогнозиране на резултатите от управлението на педагогическите
процеси с висока степен на сигурност;
ü поставяне на научна основа на анализа и организацията на
учебната дейност;
ü избиране на ефективни модели за решаване на образователни,
социални и възпитателни проблеми по разнообразни начини;
ü развитие на личността на обучавания и на обучаващия;
ü намаляване неблагоприятния ефект от конкретни обстоятелства;
ü оптимално използване на ресурсите;
ü създаване на нови технологии.
Г. Селевко (2006 б, с. 15) отбелязва, че технологичните подходи не са
универсални, а по-скоро, допълват научните области педагогика, психология,
социология, социална педагогика, политология и др. Прилагането на технологичния
подход в обучението става важна част от теоретичните постановки и успешните
практики в педагогиката.
Понятието образователна технология
Групата философи Allo et al. (2007, p. 67) систематизира основните причини за
възникването на образователните технологии: информационната революция и
ключовите промени в образованието, които от своя страна зависят от еволюцията на
информационните средства.
Понятието информационна революция е въведено за първи път от A. Toffler
през 1980 година (Toffler, 1980) и означава радикална промяна в инструменталната
база, начините за създаване, предаване и съхраняване на информацията, достъпна до
активната част от населението (Туджаров, 2007; Allo et al., 2007, p. 67).
Ключовите промени в образованието, описани от E. Ashby през 1967 година (Singh
et al., 2008, p. 1 - 2), са:
ü отговорността за образоването на младите отчасти е пренасочена
от родителите към учителите и от дома към училището;
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ü приемането на писменото слово като инструмент на образованието;
ü изобретяването на печатната преса и книги;
ü появата на електрониката и развитието в комуникацията.
Качествата на съвременното образование са определени от A. Collins & R.
Halverson (2009) върху основата на развитието на дигиталните технологии:
ü учебното съдържание е насочено към основни умения за решаване
на проблеми, комуникация, намиране на образователни ресурси;
ü педагогиката се променя от практическо решаване на проблеми
към дидактика на взаимодействието;
ü оценяването чрез компютърна среда подпомага обучаващия при
изпълнение на задачите и при определяне степента на достигане на
поставените цели;
ü създадени са възможности за обучение на много различни и/или
отдалечени места с леснодостъпни материали;
ü учащият общува и взаимодейства със компютърни системи, които
са чувствителни към неговите действия без да го възприемат като личност;
ü създават се смесени възрастови взаимоотношения (работа по
задачи заедно с родители, с други възрастни, със съученици или често в
изолация в компютърните среди и глобалната мрежа).
Етапите в развитието на еволюцията на информационните средства
(фиг. 1) съответстват на шестте етапа в историята на развитието на човечеството
(Туджаров, 2007; Allo et al., 2007, pp. 67 – 68; Селевко, 2005, с. 60).
Фигура 1

Времева линия на еволюцията на информационните средства

Терминът образователна технология за първи път е определен като теория
през 1963 година, като научна област през 1972 година от Ely (Januszewski &
Persichitte, 2008, p. 273), а през 1977 година - като процес (AECT- Association for
Educational Communications and Technology, 1977, p. 1).
А. Januszewski и К. А. Persichitte (2008, p. 1) дефинират термина образователна
технология върху основата на развитието и трансформирането на технологиите:
образователната технология е изучаването и етичната практика за улесняване на
живота и подобряване на работата чрез създаване, използване и управление на
подходящи технологични процеси и ресурси.
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W. Dugger и N. Naik определят образователните технологии като инструмент за
подобряване на преподаването и учебния процес (Dugger & Naik, 2001, p. 31 – 32).
М. Михова (2003, с. 17 – 19) заключава, че образователната технология обединява
различни технологии – обучаващи, възпитателни, учебни, управленски и други с цел
вземане
на
научнообосновани
педагогически
решения
за
подготовката,
осъществяването и оценката на процеса на образование на човека. Принципната роля
на образователната технология е свързана с повишаване ефективността на
образователния процес.
S. Petrina (2003) анализира дейностите на две световни асоциации ITEA
(International Technology Education Association), сега ITEEA (International Technology and
Engineering Educators Association) и ISTE (International Society for Technology in
Education). Тя анонсира мнението, че те изкуствено поддържат теорията за
неравностойност на понятията образователна технология и технология в
образованието. В статията си, авторът по нетрадиционен начин описва общите
елементи на двете понятия, отнесени към учебния процес. Той подчертава, че позначими са дигиталните технологии, които включват по–широк кръг от действия и
сетива на обучаваните и обучаващите и не са само преносители на информация.
ISTE е неправителствена организация, която е създала стандарти на
образователните технологии (за обучаеми, обучаващи, административен персонал,
обучаващи в сферата на компютърните технологии и др.). Тя обслужва повече от 100
хиляди участници в образованието по целия свят. ISTE има мисия за висока
успеваемост на всички обучавани чрез формиране на професионална образователна
общност за непрекъснато подобряване на процесите на учене и преподаване,
достъпност на знания и опит, които се обединяват в стратегически политики.
ITEEA e професионална организация за технологии, иновации и дизайн. Нейната
мисия е подпомагане преподаването на технологиите и инженерството, професионално
развитие и др.
Y. K. Singh (2008, p. 338), П. Радев (2007, с. 399), Д. Павлов (2001, с. 20 – 34) и др.
се обединяват около определяне на съдържанието на образователните технологии
като технологии на образованието и технологии в образованието. Различията
между тези две понятия са анализирани от много изследователи, като R. Sharma и S.
Chandra от 2003 г., C. Singh от 2006 г., Y. Singh, T. Sharma & Br. Upadhya от 2008 г., С.
Mangal & U. Mangal от 2009 г., R. Pathak & J. Chaudhary от 2012 г., J. Spector от 2012 г.
Понятието педагогическа технология
Термините педагогически технологии и образователни технологии се приемат
за взаимнозаменяеми. Г. Селевко отбелязва, че основна причина за това са различните
позиции при превода на научна литература по тази тематика. Той отбелязва, че двете
технологии обхващат едни и същи направления, но образователната технология е с
по–широк обхват, от колкото педагогическата технология. В руската научна литература,
образователните и педагогическите технологии служат за рамка при изграждане на
цялостния образователен процес на високо психолого–педагогическо ниво (Селевко,
Монахов, Кларин и др.). В българската научна литература педагогическите
технологии често се заменят с дидактически технологии (Ганчев и Иванов, 1993, с.
3), докато в англоезичната научна литература, педагогическите технологии се
изместват от образователните технологии (Селевко, 2005, с. 28 – 32; 2006 а, с. 29).
Педагогическите технологии могат да се разглеждат в три аспекта (Селевко, 2005,
с. 26 – 27; Кукушин, 2005, с. 179):
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ü научен аспект, като част от педагогическата наука, която включва
цел, съдържание и методи на преподаване, проектиране на педагогическите
процеси;
ü процесуално–описателен аспект, като алгоритмичен процес,
система от цели, съдържание, методи и средства за постигане на
очакваните резултати от обучението;
ü процесуално–дейностен аспект, като процес на изпълнение/
преподаване.
Педагогическите технологии са дефинирани от много изследователи като:
Ø медия и аудио-визуални средства (Saettler, 1990, с. 9), оборудване
за педагогическия процес - разработване, прилагане и оценяване на
системи, техники и помощни средства за подобряване процеса на учене
(Ellington et al., 1993, p. 9);
Ø интегрирано използване на технически и човешки ресурси:
ü метод на организиране, начин на възприемане на
материалите, хората, институциите, моделите и системите от вида
„човек-машина“ (Finn, 1960);
ü област за изследвания и практики в системата на
образованието, която има отношения към всички аспекти на
организацията на педагогическите системи и процедурите за
разпределение на ресурсите с цел постигане на специфични
резултати, които могат да бъдат възпроизведени (Mitshell, 1972);
ü системна съвкупност и подреденост на функционирането на
всички инструментални и личностни средства, използвани за постигане
на педагогически цели (Селевко, 2006 а, с. 30 - 31; Селевко, 2006 б, с.
12);
Ø организационни и методически инструментариум на педагогическия
процес:
ü система от психолого–педагогически настройки, които
определят специален комплекс от форми, методи, техники, методи на
обучение, образователни ресурси и др. (Лихачев, 1992);
ü прилагане на научното познание за ученето с цел повишаване
ефективността и ефикасността от обучението (Ellington et al., 1993, p.
9).
Пътищата за формиране на педагогически технологии, определени от Д.
Цветков (1987), са:
ü
от наличните базови теоретични познания към многовариантно
технологизиране на теоретичните знания;
ü
от нови фундаментални научно–педагогически познания към
технологизиране на новите теоретични знания;
ü
от новите информационно–технически средства и методи за
програмиране и управление към нови педагогически технологии.
Всяка разработена педагогическа технология включва система от елементи
(действащи лица, параметри и фактори в различно съотношение) (Ганчев и Иванов,
1993, с. 4):
Ø
обучаем – характеристики ;
Ø
обучаващ – професионални качества;
Ø
субект-субектни отношения;
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Ø
детерминанти на средата;
Ø
дидактически средства и материали;
Ø
система за ръководство на учебния процес, която преминава през
следните етапи:
ü изучаване на особеностите на обучавания и средата;
ü определяне на стратегията на обучение;
ü планиране на обучението;
ü определяне на стратегия за регулиране и ръководство на учебния
процес.
Оценяването на педагогическите технологии включва количествен и качествен
анализ на различни техни характеристики в зависимост от поставените цели, например:
Ø
цялостно оценяване на педагогическите технологии (Николаева и
Гуменюк, 2011; 2012, с. 2, Селевко, 2006 б, с. 17; Махмутов, 1997): научност
(концептуалност), системност, управляемост, ефективност и възпроизводимост и
др.;
Ø
оценяване въздействието на педагогическите технологии върху
специфични психологически фактори, като например: човешкото съзнание,
съотношението на доброволни и неволни процеси съотношението на външна и
вътрешна мотивация за обучение, сензитивността, съотношението на дейностите
в областта на актуалното и близко развитие и др. (Кушнир, 2001);
Ø
оценяване функционалността на педагогическите технологии
(Беспалько, 1995):
ü ясни цели на обучението и възпитанието;
ü структуриране на учебната информацията;
ü интегрирано приложение на средствата за обучение и контрол;
ü установяване на диагностични функции за обучение и образование и
др.;
Ø
оценяване спазването на основните принципи (Беспалько, 1989):
ü принцип на цялостност – закономерно развитие на цялата система;
хармонично взаимодействие на всички компоненти и елементи;
ü принцип вариативно–личностна организация на обучението –
адаптивност на технологията към особеностите на личността на
обучавания, неговите типологически и индивидуални свойства, които
оказват голямо влияние върху учебната дейност;
ü принцип на фундаментална и професионална насоченост на
технологиите, който осигурява формирането и развитието на
професионални умения и професионално значими качества, които са в
съответствие с настоящите и бъдещите изисквания;
ü
принцип
на
информационна подкрепа - прилагане на педагогически обосновани
средства, информационните и компютърни технологии в образователния
процес.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Представеният теоретичен анализ в статията потвърждава важната и актуална
роля на педагогическите технологии в учебния процес. Изследването припомня
характеристиките и качествата, които описват цялостно понятието технология.
Посочена е връзката между технологичния подход в обучението и педагогическата
технология. Анализирани са различни научни постановки за по-ясно дефиниране
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областите на образователната технология и на педагогическата технология. Посочени
са пътищата на формиране на педагогическите технологии. Представени са техните
основни елементи и характеристики за оценяване.
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Abstract: This report examines the play as a form of self-organization in preschool children
that serves as a good basis for opening up creative potential of children and provides
opportunities for self-realization success in school and in life hereafter.
Key words: preschool age, self-organization, creative potential, self-realization
ВЪВЕДЕНИЕ
“Бих дал криле на децата, но бих оставил детето само да
се научи да лети”
Габриел Гарсия Меркес
Проблемът за формиране на самостоятелни и творчески личности поддържа
постоянна актуалност в педагогическата теория и практика. Съвремието ни с бързо
променящото се ежедневие налага все по-нови изисквания пред личността, която
трябва и е призвана да се справя със сложни задачи в многообразния свят.
Детето е в центъра на образователната и възпитателна система с неговата
уникалност и неповторимост. Поради тази съществена причина, около него, неговите
нужди и потребности се планират и градят дейностите, които влияят върху неговото
развитие както като самостоятелна личност, така и като член на социума, който знае
мястото и задълженията си. Оновна грижа на семейството и учебните институции е
детото и най-доброто за него от страна на възрастните и специалистите.
Възпитателното въздействие е в посока изграждане на умения и компетентности още
от най-ранна детска възраст. За да могат децата да съпреживяват истинските неща в
живота, да се радват на красивото, да могат да планират и вземат решения, да търсят
верния път за постигане на желанията си, да се борят, да откриват, да съграждат, е
необходимо отрано да бъдат научeни на самоорганизация, която е добра основа за
успешна себереализация на по-късен етап от живота им. И всичко това се осъществява
в и чрез играта, която е водеща и доминираща дейност в периода на детството. В
подкрепа на казаното убедително звучат думите на Е. Петрова, „играта поставя
детето като субект в дейността и дава възможност за проява на активност,
която се възпитава в самостоятелност” [3]. Равнището на самостоятелност,
продължава авторката, се определя от постигнатото творчество.
В нея
самостоятелността е свързана не пряко с мисловната дейност, а със степента на
овладяване на игрова култура. В игровата дейност водещ момент на
самостоятелността е волевата целеустременост и въображаема ситуация като условие
за проява на творчество.
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ИЗЛОЖЕНИЕ
Когато човек учи и работи с усърдие, той получава удовлетворение. Средата, в
която човек живее и се развива, учи и работи има създаден добър микроклимат и
комфорт, той изпитва по-голяма увереност и по-голямо желание за творчество и
себеразвитие. През ранното детство такъв комфорт създава играта. Тя е един от найефективните способи и форми за създаване на добър микроклимат, където детето се
чувства свободно и самостоятелно. Играта е многостранно понятия. Тя означава
занимание, почивка, развлечение, забава, съревнование, упражнение, тренировка, в
процеса на която, възпитателните изисквания на възрастните към децата се превръщат
в изисквания на децата към себе си, а това означава – активно средство за
възпитание и самовъзпитание. Привлекателната и радостна игрова дейност се явява
форма за самостоятелност и самоактивност на детето. В играта, поради нейният
характер, детето може да прояви висока степен на самостоятелност и активност,
каквито в други човешки дейности не е в състояние да осъществи. Така играта се
оказва единствено достъпната за него дейност, на която то може да бъде самостоен
субект.
Или казано още, водеща и доминираща дейност през ранното детство, играта
създава условия за използване на психическата и физическа енергия на детето при
решаване на различни казуси от ежедневието и най-вече при разбиране на сложните
взаимоотношения, които възникват по време на игра. Така те се доближават до
реалния живот на възрастните и стават част от нея. Тя засилва мотивацията на
всички участници по време на самата игра, където децата могат на практика да
приложат, да разберат и интегрират по-пълно усвоените по-рано привички, навици
и умения.
Огромната роля на привичките за формиране на личността отбелязват: С. Л.
Рубинщайн, Б. Г. Ананиев, А. А. Смирнов и др. „Насочеността в поведението се
създава в преодоляване на трудности и в удивителната проява на търпение”,
отбелязва З. М. Мануйленко [по Е. Петрова]. В игровата дейност привичките създават
устойчиви форми на поведение, които се проявяват в неговите различни форми –
организираност и самостоятелност. Силното желание на детето да играе и да
участва в съвместна игра му помага да проявява взаимопомощ, отзивчивост,
скромност и честност към партньорите си по време на игра [2].
Играта като форма за самоорганизация има предимство пред останалите, форми,
защото дава възможност да се осигурява преди всичко самият живот на децата,
тяхната самостоятелност и активност. Свободните игри са мястото, където възниква
истинската самостоятелност на децата от предучилищна възраст.
Проблемът за играта като форма за организиране на живота на децата е сред
новите въпроси, които разглеждат изследователите. А. П. Усова определя играта като
форма за организиране на живота на децата от предучилищна възраст и посочва
следните характерни черти на играта като форма за самоорганизация:
ü подрастващите доброволно се обединяват за игра;
ü децата са инициатори на игровия замисъл и на средствата за
реализирането му;
ü в съвместната игрова дейност играещите сами си избират
ръководителя и доброволно му се подчиняват;
ü всяко дете знае своето място в колективната игра;
ü в играта съществува съподчиняване, като всеки знае кого ръководи
и на кого се подчинява.
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В детското общество, у децата се създават умения да действат колективно и
съвместно. Те се учат да си поставят обща цел, проявяват взаимен контрол при
изпълнение на поетите чрез ролята и замисъла задължения, спазват правилата и
последователността на игровото действие. В играещото детско общество започват да
се проявяват механизмите на поведение, свързани със самооценката и
самовъзпитанието. Също така се проявяват и първите елементи на самовъзпитание. В
това общество се засилва и потребността от общуване, а доброволното участие в
играта става предпоставка за проява на отзивчивост и взаимопомощ. Развитието на
играта като форма за самоорганизация на децата дава възможност за създаване на
играещ детски колектив. В зависимост от степента на развитие на познавателните
процеси и спецификата на дейността могат да се използват различни форми за
създаване на умения у децата да проектират предстоящата дейност. Посредством
договарянето се решават едни от най-сложните възпитателни задачи, свързани с
развитието на детската личност и формирането на детския колектив, защото така се:
ü формират умения за участие в поставянето на игров замисъл до
започване на играта;
ü осъзнават се общите и значими за играещия колектив цели;
ü децата изразяват своето отношение при разпределение на ролите и
се учат да мотивират избора на ролите, като се ръководят от изискванията
на колектива и възрастните;
ü осмислят взаимодействията между играещите. Децата привикват на
съподчинение и започват съвместно да виждат в перспектива развитието на
играта и др.;
Организираност и самостоятелност, защо са толкова важни? Защото са
сред най-важните качества на личността, които придават устойчивост на поведението и
оформят характера. Тези две качества, помагат на човека да прояви активност,
инициативност и творчество при извършване на определени действия и дейности.
Усвояването на тези качества още в предучилищна възраст чрез възпитателното
въздействие на играта е най-ефективно и резултатно. В колективната игрова дейност
самостоятелността се проявява като форма на взаимоотношение между децата и става
необходимо условие за игра. Развитието на игровата дейност предполага способност
да се мисли самостоятелно, да се планира игровия процес и самостоятелността при
изпълнение на игровия замисъл. Създаването на условия за провеждане на
самостоятелна игра дава възможност за възпитаване на качеството самостоятелност.
Какво включва самостоятелността? Самостоятелността има два основни
компонента – активност и инициативност, които помагат на човека да взима
самостоятелни решения при извършване на определи дейности и действия, като
използва целия си познавателен ресурс. Как това се проявява при децата от
предучилищна възраст? Ето как в научната литература е разгледан този въпрос.
„Убеждението за самостоятелност и доброволност създават у детето побързо потребност да действа нравствено даже и когато липсва изискване и
контрол от възрастните”, пише Е. Петрова [2]. Според същия автор в играта са на
лице обективни обстоятелства, като обществено мнение, взискателност на децата едно
към друго и взаимна оценка, които създават насоченост на личността. „Игровата
дейност, като собствена дейност на детето от предучилищна възраст прави
възможно не само развитието на другите дейности, но е и първата форма за
създаване на детски колектив, макар и със своя собствена
специфична
характеристика”. В условията на играта, според нея, се възпитават социални мотиви в
поведението на децата, развива се оценката и самооценката, овладяват се
69

The play – form for self-organization of preschool age

нравствените еталони на поведение [2]. За детската самооценка, говори и Н.
Витанова. Според авторката „оценката на собственото поведение е резултат на
сравняването му с поведението на околните и осъзнаване на оценките, идващи от
страна на членове на колектива“. Развитието на самооценката се отразява върху
съзнателните усилия на детето да заеме по-благоприятна позиция между останалите
деца чрез включване на собствените усилия за променяне и усвояване но определени
форми на поведение, допълва още авторката [4].
Казаното от предходните автори споделя и Й. Факирска. „Благодарение на
колективния характер на играта у децата се развива умението да действат в
общност и да се съобразяват с правилата и изискванията на играещото детско
общество. Те придобиват умения съвместно да си поставят игровия замисъл, да
полагат общи усилия за реализирането му, да организират обстановката за игра,
да разпределят ролите, да общуват, като се ръководят от определени игрови и
реални правила”, отбелязва авторката [6]. Тя посочва следните връзки и
взаимоотношения, които се проявяват в играта, като своеобразна форма за
организиране на живота на децата:
ü околна среда - дете - група;
ü дете - игра - група - детско общество ;
ü субект - обект (при реализиране на игров замисъл)
„Всяко дете в играта съдейства за развитие и изменение на структурата на
групата, а тя – на детското общество, формирано в групата”, четем още от същия
автор [6].
Друг източник отбелязва единството на игровата, учебната и трудовата дейност,
които създават предпоставки за формиране на преднамерена, съзнателна оценка на
собствените умения, самоконтрол и преодоляване на трудности [5].
„Играейки детето се учи да структурира своето време и дейности”, пише А.
Велева. В тази дейност детето придобива опит да структурира времето си и да
се самоорганизира, посочва С. Иванов [по А.Велева]. В играта, отбелязва още А.
Велева детето научавa много само за себе си. То научава за своите способности, като
изпробва границите на възможностите си в играта, и сравнявайки своите действия и
резултати с тези на другите [1] .
Наблюденията на педагозите и психолозите са сериозен аргумент да приемем,
че играейки, децата се учат да управляват емоциите си и да се справят с тях.
Освен това тя им помага да опознават и разбират света около тях. С играта и
чрез нея, децата придобиват социални умения, учат се да градят взаимоотношения
с околните, създават ценностната си система и чувството си за етика и морал,
които са изключително важни и ценни качества на личността.
С какво още играта се определя от изследователите като успешна форма за
самоорганизиране на детския живот? Това са етапите в развитието на игровата
дейност и нейните функции.
Етапите на овладяване на самостоятелността в играта Й. Факирска [6] разглежда
по следния начин:
1. Децата овладяват привички да играят самостоятелно с играчки.
2. Децата придобиват умения да организират игри при смяна на условията. Така
се откъсват от автоматизираното действие с играчката и от определени подражателни
контакти. Смяната на роли изменя не само позициите на главните роли, но и на
изпълнителите.
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3. Играещата група самостоятелно решава нови задачи за разширяване на
съдържанието на играта, изменяне хода на новото действие, организиране на нова
обстановка за игра.
4. Преход към нова игра. Реализиране на новия замисъл чрез конкретизиране на
нова тема, осмисля се новото съдържание и ходът на играта. Децата установяват нови
правила.
5. Проявата на самостоятелност се характеризира с творческо използване на
опита. Те си поставят нова тема и създават условия за нейното развитие. Това е етап
на самовъзпитание и саморазвитие.
Факирска разглежда и функциите на играта. Според нея „играта е основен вид
човешка дейност, която се извършва в определена ситуация и е насочена към
пресъздаването и усвояването на обществен опит, в който се формира и
усъвършенства самоуправлението на поведението” [7]. Наред с развлекателните си
функции, играта има и комуникативни, диагностични и корекционни функции, отбелязва
авторката и акцентира върху развиващата функция на играта, защото в играта се
осъществява самореализацията на личността. Чрез влизането в роля детето участва в
човешката практика и упражнява реално поведение. Играта се явява отлично средство
за социализацията на личността, защото позволява включване и участие в системата
на обществените отношения, усвояване на нормите на човешкото общество и
практикуване на обществено поведение.
От същия автор разбираме, колко са важни игровите технологии в организацията
на педагогическия процес. „В играта чрез постепенно нарастване на трудностите
се дава възможност на детето да се предвижва напред в своето развитие и да се
усъвършенства самостоятелно, т.е да развива своите творчески способности [7].
Играта се основава на доброволното обединяване на децата, продължава авторката и
удовлетворява непрекъснато растящата потребност от самостоятелност както при
избора на дейности, така и при избора на партньори, което доставя едновременно
радост и удовлетворение на детето. „Играта стимулира детската инициативност и
активност – конскрукти от голямо значение за цялостното формиране на
личността”, отбелязва още Факирска [7]. Развитието на личността включва:
ü развитие на самостоятелност и инициативност;
ü саморегулация и стресов контрол;
ü адаптация към условията на средата;
ü общителност, честност, отзивчивост, толерантност, адаптивност и
др.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Активното детство, в което има достатъчно място за игра и се създават
възможности за това, е изключително богат ресурс, който води до многопланово
развитие на детето. Играта е самостоятелна практика на детето. В нея детето проявява
максимална активност, инициативност и самостоятелност. Самостоятелността е черта
на характера, необходима за съвместния живот на хората и е трайно психическо
образувание. Формирането на човешката личност започва още в ранното детство и
продължава през целия съзнателен живот на човека. Детската и юношеската възраст
са уязвими към външни влияния и поради това най-лесно се поддават на изменения,
които довеждат и до успешно образуване на редица ценни качества на личността, като
самостоятелност, инициативност, дисциплина, отговорност, дружелюбност,
толерантност и др. А успешна форма за тяхното формиране е играта, която създава
условия за позитивна среда и добър микроклимат за цялостното развитие и
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разгръщане на потенциала на детската личност. Привлекателната и радостна игрова
дейност се явява форма за самостоятелност и самоактивност на детето.
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Идеите на SOKA обучението
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The Ideas of SOKA Education
Darinka Nedelcheva
Abstract: The SOKA education blends the American pragmatism and the Buddhist
philosophy and according to it the main aim of the education is the continuing happiness of
the pupils. This theory does not propose class room techniques, but influences emotionally
the teachers and pupils. Soka claims that the real education goal is to create a peaceful world
and to develop individual potential of every pupil. The pedagogy of Soka education was
developed by Tsunesaburo Makiguchi, a Japanese educationalist from the beginning of 20-th
century. The Soka Gakkai organization was founded by a small group of pedagogues,
devoted to social and educational reforms in Japan after World War 2. Makiguchi's philosophy
becomes the central credo of the many Soka school in Japan, founded by his followers Josei
Toda and Daysaku Ikeda.
Keywords: Education, Japna, Soka Gakkai and Daysaku Ikeda.
„Обучението трябва да насърчава хората, които
интуитивно разбират и знаят с разума, сърцата си, с
цялото си същество незаменимата стойност на човека и
природния свят. Аз вярвам, че такова обучение въплъщава
безкрайната борба на човешката цивилизация да следва
една безпогрешна насока към мира.“
Дайсаку Икеда
Една свежа духовна перспектива за крайната цел на образованието ни представя
SOKA обучението. Сока (от японската дума sozo, която означава to create value (да
създаваш ценности). Смесвайки американския прагматизъм с будистката философия,
целта на Сока обучението е продължаващото щастие на учащите. Тази теория
въздейства емоционално и докосва сърцата и на учители, и на ученици, а не толкова
предлага техники за класната стая. Със споделените идеи на
философи и дейци от няколко култури, Сока утвърждава, че
истинската цел на образованието е да създаде един мирен свят
и да развие индивидуалния потенциал на всеки ученик, така че
да постигне тази цел.
Педагогиката на Сока обучението е развита от Цунесабуру
Макигучи, японски педагог от началото на 20 век. Роден в 1871
година в бедно семейство в Ниигата, Япония, Макигучи трудно
получава образование поради извънредната бедност на
родителите му, които го изоставят на 6 години и затова той е
осиновен от негови роднини. Въпреки че е финансово затруднен,
той продължава да учи, докато работи, което му позволява в
крайна сметка да завърши училище за учители в Хокайдо и да
стане учител, като се посвещава на щастието на младите хора и
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осигуряването на еднакви възможности за непривилегированите деца. Когато Макигучи
започва своята учителска кариера през 1893 година, Япония изгражда своята военна
сила и имперска експанзия. Японското правителство контролира извънредно
образованието и го моделира в услуга и за задоволяване на националните и военни
цели. Дори учебниците били стандартизирани, за да формират абсолютна лоялност
към държавата и императора и да насърчават националния патриотизъм. Отделни
индивиди били принуждавани да дават предимство на националния престиж, а не на
тяхното лично щастие, и децата били обучавани в училище да изпълняват тази задача.
Като протест срещу тази тенденция Макигучи защитава щастието на децата, като найважен приоритет на образованието.
Теорията на Макигучи изпъква в среда, където много от съвременните му педагози
били заети с представяне на западните теории в Япония. Тя била една от първите
напълно отговаряща на японската идентичност образователни теории, представени
някога от един директор на начално училище в Япония. Той публикува своята
образователна, сътворяваща ценности система, като се опира на своята вяра, че целта
на образованието е да води щастието на обучаваните и акцентира на хуманистичната
педагогика. Тази негова философия е споделена от последователите му Хосей Тода и
Дайсаки Икеда. Макигучи е силно повлиян от идеите на Джон Дюи и американските
прогресивисти. През 1930-1934 г. Макигучи публикува своя четиритомен труд Sōka
Kyōikugaku Taikei (Value Creating Education System,) за да докаже своята вяра, че
обучението трябва да се провежда чрез диалог вместо с насила вкарвана информация
у учащите се. Центрираната около ученика хуманистична философия, според него,
определя целта на обучението - учащите да се водят към щастие. Обучението трябва
да бъде насочено към създаване на ценности за индивида и обществото. Макигучи е
пацифист и пламенно вярва в религиозната свобода и свободата на съвестта.
Затворен от японските власти по време на Втората световна война, той умира в
затвора през 1944 година. Организацията Сока Гакай е основана от малка група
педагози, посветени на социални и образователни реформи в следвоенна Япония.
След войната Сока Гакай се разраства, а философията на Макигучи става централно
кредо за многото Сока училища в Япония, основани от неговите последователи Хосе
Тода и Дайсаку Икеда.
Хосей Тода е преподавал в две от елементарните училища на Макигучи. В 1923
година той основава своето частно училище, за да приложи педагогическата теория на
Макигучи свободно, без влиянието и намесата на правителството, оказвана в
държавните училища. Самият Макигучи казва, че това училище напълно покрива
визията му за елементарно училище. На базата на своя опит в него Тода публикува
„Дедуктивно ръководство по аритметика“ (Deductive Guide to Arithmetic), както и
изключително популярното ръководство за самоподготовка с допълнение към
училищните инструкции. С разрешението на Макигучи Хосей Тода издава „Системата
на ценностно ориентираната педагогика“ (The System of Value-Creating Pedagogy). Тода
е затворен заедно с Макигучи и след освобождаването му започва предварително
планиране за системата от Сока училища, за да реализира идеите на Макигучи.
Дайсаку Икеда, след като 10 години работи под ръководството на Тода, започва
директно да прилага идеите на Макигучи и Тода чрез изграждането на училищната
система Сока. Той също пише много и участва непрекъснато в диалози с влиятелни
мислители (като Арнолд Тоинби, Михаил Горбачов) за да популяризира
хуманистичното обучение като сърцевина на продължителните, стигащи далече
индивидуални и социални промени. Трудовете на Икеда са във формата на книги,
есета, мирни предложения, речи и университетски лекции. Неговия принос за
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образованието тръгва от личния му опит, неговото собствено формално образование,
прекъснато от войната и следвоенните премествания. През това време той продължава
своето учене чрез ненаситно четене и участие в дискусионни групи. Поради
невъзможност да завърши висше образование заради огромната си заетост, Икеда под
тюторството на Тода усвоява широк кръг от знания от различни области. Те именно му
внушават дълбокото убеждение да практикува и насърчава ученето през целия живот
(формално и неформално). В неговите книги „Новата човешка революция“ и „Диалози с
младостта“ може да се проследи реализирането на идеите на Сока обучението.
Неговата образователна философия защитава един много центриран върху хората
подход, който цели да изведе напред способностите и потенциала на децата,
учителите, родителите и на самото общество. Неговата педагогика цени развитието на
мъдрост повече от обикновеното натрупване на знания, както и състрадателната
загриженост за благосъстоянието на света над тясното фокусиране само върху личните
цели. В своите произведения Икеда се стреми да излезе от идеологически рамки като
прогресивен и традиционен. Неговата педагогика не е предназначена за частична
училищна реформа или защитаване на политически позиции. Все повече хора
споделят идеята на Икеда, че “победата на образованието е победа на народа“.
Каква е същността на Сока обучението? То е създадено за добруването на децата
и един от идеалите му е радикална идея за промяна в японското общество, потиснато
от фашисткия милитаризъм преди и по време на войната. Образователната
философия на Макигучи, обърната към ученика, неизбежно провокира промяната на
ролята на учителя. „Учителите трябва да слязат от трона, където са поставени като
обект на обожание, да станат общи служители, които предлагат водачество на тези,
които се стремят да се изкачат по стълбицата на учението. Те не трябва да бъдат
господари, които представят себе си като образци, а като партньори в откриването на
нови модели.“ Той очаквал учителите да бъдат служители, отдадени на техните
ученици, а не да упражняват власт над тях, както най-често го правят. Образованието
SOKA не е инжектиране на знания, а хуманистичен процес, който води към мъдрост и
позволява на индивидуалния потенциал да разцъфне напълно, до най-високо
възможно ниво.
Може би сърцевината на SOKA обучението е изискването да се цени
индивидуалността на всеки ученик, за да могат учениците да бъдат щастливи и да
изграждат едно добро бъдеще за себе си и за обществото. Високи са изискванията към
качествата на отношенията между учител и ученик. Ключов елемент на SOKA е
качеството на връзката между ученик и учител, усещането за грижа на учителите към
учениците, тяхното усилие да оценят и развият индивидуалния характер и потенциал
на всеки ученик. Икеда характеризира тази позиция чрез фраза, която може да бъде
преведена като хуманистично, хуманно или човеко центрирано образование. Както той
казва, хората са оформени от хора. Няма едно основно образование без сериозна
връзка с живота и без вдъхновение. Дългът на учителя към характера и
индивидуалните особености на всеки ученик е изключително важен в уравнението.
Нивото на култура, което учителят постига чрез влияние и стимулиране на техните
лични усилия се пренася от едно човешко същество към друго, от учител към ученик.
По сходен начин Икеда подчертава значението на доверието между ученик и учител,
отбелязвайки спада на това доверие, като основен фактор в агресивността на
съвременните японски ученици. Доверието не може да бъде постигнато само от един
човек, първо трябва да е демонстрирано от единия към другия, да е насочено към
обучаващите се. Сока изисква учителят да осъществи връзка на доверие в класната
стая, а тя зависи от това, дали той самият може да повярва в своите ученици. Според
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Макибуци и Икеда да вярваш е добродетел и такава добродетел е най-силната връзка
между двама души. Философията на Макигучи се корени в разбирането, че:
ü
Целта на образованието е щастието на ученика през целия живот.
ü
Мъдростта идва от осъзнаването, че целия живот е взаимосвързан.
ü
Дълбокото уважение към ученика отключва вътрешно мотивираното
учене.
Той вярва, че целта на обучението е да култивира щастието на обучаемите чрез
подхранване на тяхното социално съзнание. Макигучи учи своите ученици как да
мислят критически и да решават проблеми, а не само да приемат знанието като дадени
факти. Той вижда ролята на учителя като водач, който дава възможност на учениците,
като им помага да поемат отговорност за своето знание. Чрез такова опълномощяване
на учениците Макигучи вярва, че индивидите ще могат да развият напълно своя
потенциал, ще изграждат ценности в своя живот и в обществото, и по този начин ще
постигнат щастие и ще съдействат за подобрението на обществото.
Центрове на Сока образование – детски градини, елементарни училища има в
Канада, Бразилия, Тайланд, Южна Корея, Япония, САЩ, Китай, Индия, Сингапур.
Дайсаку Икеда се счита за основател на SUA – Сока университети, а самият Икеда
описва основаването на SUA като сбъдването на мечтите на Макигучи и Тода. В 1971
година Икеда основава Сока университет и той следва следните основни принципи:
1.
Да бъде най-доброто място за обучение в хуманистично
образование.
2.
Да бъде люлка на нова култура.
3.
Да бъде крепост за мира на човечеството.
Сока университетът обучава студенти и отпуска стипендии, главно на реципиенти
от Азия и развиващите се страни. В 1996 година Фидел Кастро получава почетна
докторска степен в този Университет. През 1985 е основан женския колеж Сока в Токио.
В Америка в Калифорния има Сока университет, чиято мисия е „да насърчава
стабилния поток от граждани на света, ангажирани да живеят, да водят един приносен
живот с ударение върху принципите на пацифизма, човешките права и творческо
съвместно съществуване на природата и човечеството“. В университета има
бакалавърска степен по свободните изкуства с акцент в области на природните науки,
хуманитаристика, социални и поведенчески науки и международни науки.
Магистърските програми дават подготовка по образователен мениджмънт и
обществени науки. Съотношението студенти - преподаватели е 9:1, като броят на
студентите в една група е максимум 13. Предпочитат се семинарните методи.
Изследователският център подкрепя изследвания на мирното човешкото развитие в
Азиатския тихоокеански регион, включващ и граничните държави от Латинска Америка.
Той отпуска грантове и стипендии за изследване на обществените и политически
интеракции в такива области като интернационална сигурност, икономическо и
социално развитие, образователни и културни реформи, защита на околната среда и
човешките права. Центърът спонсорира също конференции, лекторски серии и
студентски семинари, които разширяват и подкрепят изследователската активност. От
2005 година се издава и академично списание Annals of Scholarship. Изненадващо за
университет, тясно свързан с будизма, се предлага само една дисциплина, свързана с
будисткото изкуство, а религията е включена за изучаване само в полето на
хуманитаристиката. Студентите са длъжни да изучават две години чужд език и
задължително един семестър трябва да учат в страната, чиито език са избрали
(Франция, Испания, Япония, Китай) в третата си учебна година. Провеждат се така
наречените Learning Clusters за три седмици, в които се изучават интензивно проблеми
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с важно съвременно значение. Обикновено се провеждат през есента и се работи в
групи за сътрудничество всеки есенен семестър. Главната им цел е да се изработи
„педагогически отговор“ и да се развият студентските умения за изследване, критично
мислене и активна ангажираност със света. Обикновено завършват с изработването на
проект, който се споделя с хора вън от кампуса. Според рейтинга от 2014 година Сока
университетът е на първо място като най-интернационалния университет.
Същината на Сока обучението може да бъде видяна в 18-те училища в системата
на Сока: 6 градини в Бразилия, Хонконг, Япония, Корея, Малайзия и Сингапур; две
начални училища в Япония и два университета в Токио и Америка. Всички те са
основани от Икеда. Днес Икеда е президент на Сока Гакай Интернационал, под егидата
на Будистката организация, която има 12 милиона члена в 190 страни и територии.
Идеите на Сока обучението се споделят в открити частни училища в Шенай (Индия);
Ню Йорк (САЩ), Пекин (Китай).
Освен това много образователни програми, поддържащи хуманистичното
образование, са създадени от Сока педагози. От 1995 година в Бразилия „Макагучи
проект в действие“ обхваща 164 държавни училища, в Панама от 1999 е започнал също
такъв проект. Идеите на Сока обучението са вдъхновили и доста извънучилищни
инициативи, организирани от 34 Сока образователни консултативни центрове в Япония,
в които повече от 800 доброволци овладяват психологически и педагогически
компетенции. Повече от 360 000 родители и ученици са потърсили и получили съвети
от основаването им през 1968 година.
В сравнение с другите подходи в обучението Сока е повече междукултурен
подход. Сока (създаващо ценности) обучение поставя човешкото същество в центъра и
развитието на човечността във всеки индивид е негова цел. Абсолютно уважение на
достойнството, на правото на достоен живот и отглеждане и възпитание на всяко
човешко същество да твори, да изгражда своите ценности в собствения си живот и в
обществото. За разлика от много други образователни реформи Сока обучението може
да се опише като една образователна позиция, която допринася, но също надскача
дискретното образователно поле на учебни програми, педагогика, идеология,
професионално развитие и системи на организация. То е фокусирано върху ценности,
водени от вярата във вродените способности на учениците и учителите. Учениците с
помощта на учителите, които споделят техните надежди, доверие и ценности, ще са
способни да постигнат лично щастие и да създадат едно мирно глобално общество.
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