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ABSTRACT
Presents information on problems of training on course “ethnopedagogy”. It has for the
purpose rerationalized social - pedagogical theories and practice to positions postmodern discourse,
discard classic mono-cultural hegemony. This interdisciplinary course ensure to the students system
of knowledge and analytical tools for the critical analysis of our pedagogical validity by a prism
social and cultural differentiation of a society.
The course is concentrated in three fundamental themes: cultural differentiation (ethnical
groups, class, gender); formation Individual and group identity; the pedagogical approaches i n
work with children different ethnos, class and sexual orientations.

1. ПРЕДМЕТ НА ЕТНОПЕ ДАГОГИКАТА
Проблемите на дефинирането на предмета на етнопедагогиката са свързани с нейн ата история. Може да се обособят няколко етапа.

ПЪРВИ ЕТАП: ФОЛК-ПЕДАГОГИКА.
Започва още през ХVІ - ХVІІ век и е свързан с развитието на идеите на създав ащите
се буржоазни нации. Свързан е “домашното възпитание” (Я.А.Коменски) и «майчиното
училище» (Я.А.Коменски, Й.Песталоци). Народна педагогика е обобщение на педагог ическия опит на необразованото селско семейство. В един съвременен вариант това е "т уземната (местна) педагогика" (Indigenous Pedagogy), най -разпространено в Канада, Авс тралия и САЩ. Свързва се с обучението на децата на индианците, които живеят в резе рвати в съответните страни. [16]

ВТОРИ ЕТАП: ("ВЕЛИКО") РУСКАТА НАРОДНА ПЕДАГОГИКА ОТ ХІХ
ВЕК И НЕЙНИТЕ ПОСЛ ЕДОВАТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ .
Константин Ушински счита народната педагогика за един от най -важните фактори,
под влияние на които се формира педагогическата наука. Спор ед него, всеки народ е създал нещо специфично в системата на възпитанието и от него изхожда и творчеството на
демократичните педагогически дейци. Аналогични идеи развиват Лев Толстой и Висари1

он Белински. В България - Христо Максимов, Георги Голем анов, Петър Нойков, Христо
Стоянов.

ТРЕТИ

ЕТАП:

ТОТАЛИТАРНАТА

КОМУНИСТИЧЕСКА

"НАРОДНА

ПЕДАГОГИКА" И СЪВРЕМЕННАТА РУСКА ЕТНОПЕДАГОГИЧЕСКА ШКОЛА.
Характерно за нея е преди всичко употребата на понятието "народ" в неговия тот алитарен смисъл: българските автори раз бират под народ българския етнос; руските - руския. Иначе, в техните работи може да се открият редица ценни идеи. Етнопедагогиката, е
интерпретирана като "народна педагогика". Основен автор у нас е Жечо Анатасов с книгата “Българската народна педагогика. П ринос към етнопедагогиката” (1986) [1]. Тя е написана изцяло в духа на официалната тоталитарна идеология. Етнопедагогиката се и нтерпретира като "съвкупност от педагогическото на следство на всички народи, въплътено
в традициите, нравите и обича ите, както и във фолклора.”
В съвременна Русия Генадий Волков се титулува "основоположник на етнопедаг огиката". Автор е на множество публикации [3;4], от които най значителна е и злязлата
през 1999 г. книга "Етнопедагогика" [4]. Според Волков, предметът на етн опедагогиката е
народната педагогическа традиция. Тя е “...история и теория на наро дното (естествено,
битово, неформално, неучилищно, традиционно) възпитание.” Тя “...събира и системат изира народните знания за възпитанието и обучението на децата, народната мъдрост , отразена в религиозните учения, приказки, легенди, песни, гата нки, пословици и поговорки,
игри, играчки и пр., в с емеен и общностен план, бита, традициите, а също философско етическите, собствено педагогически мисли и възгледи, т.е. целият педагогически потенциал, оказващ влияние на процеса на историко -културно формиране на личността.” “Тя
изучава основните педагогически понятия на народа ...; както и детето като обект и с убект на възпитанието.”[3]
Аналогични идеи може де се видят и у ред съвременни руск и автори:


методологически проблеми (Г.Н.Волков, В.А.Вакаев, Кукушин, Столяренко,
В.С.Болбас, К.Д. Дьячковский);



теория на националното училище (Г.И.Батурина и др.);



етнопедагогизация на образователния процес (Т.Ф.Кузина, З.Б.Цаллагова и др.);



народните традиции във възпитанието (В.М.Григорьев);



етнопедагогика на различни региони;



използване на отделни компоненти на народната култура във възпитанието;



исторически аспекти на етнопедагогиката (Т.Н.Петрова);



сравнителна етнопедагогика (Л.И.Федорова) [11].
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семейна етнопедагогика (Э.И. Сокольникова, А.А. Григорьева);



предучилищна етнопедагогика (Н.С. Александрова) [2;5;6;7].

Етнопедагогиката има официален научен статут в Русия. В “Номенклатурата на
специалностите на научните работници” тя е регистрирана под ш ифър 14.43.47 Етнопедагогика.

ЧЕТВЪРТИ ЕТАП: ЕТНОПЕДАГОГИКАТА КАТО КРОС -КУЛТУРНА ПЕДАГОГИКА.
През 60-те години на ХХ век американският автор Анри Бъргър (H. Burger) въвежда в употреба терминът етнопедагогика (ethnopedagogy, ethno -pedagogy), за да означи педагогическа теория и практика, които са чувствителни спрямо културните ос обености на
децата и средата, в която се образоват, които разработват методи за ус ъвършенстване на
крос-културното обучение, които дават възможност за удовлетворяване на етническ и различните образователни особености на хората. [ 9; 10]
Етнопедагогиката е интерпретирана като приложна образователна културна антр опология (anthropology of education). Тя е анализ на процеса на структуриране на образов анието от културите и ефекта от техн ия контакт (крос-културност, взаимен компромис),
както и етно-културните променливи на образованието: области на познанието, комун икация, време, място, социална организация, етика, средова кауза лност.
През 90-те години Анри Жиру (Henry Giroux) е един от на й-ярките автори, създател
на теорията за "Гранична" педагогика ("Border Pedagogy"), според която в педагогиката
основен проблем става този за културните границ и и тяхното пресичане. [13]
Граничната педагогика предлага на учениците възможности за конституир ане на
различни културни кодове и опити, тя е свързано с оперирането на различни езици. Това
означава да се обучават учениците да четат и интерпретират тези кодове ист орически и
критически при едновременно изучаване на границите им, включително и конструир ането на собствени наративи. [14]

ПЕТИ ЕТАП: ЕТНОПЕДАГОГИКАТА КАТО ИНТЕРКУЛТУРНА ПЕДАГО ГИКА.
Има няколко свързани термини.
Мултикултурна педагогика: педагогическа стратегия за из тъкване на културния
релативизъм, за ценността на всяка култура и за ней ната легитимна автономия. Това е е дно образование с отчитане на особеностите на всички култури, които съществуват в н ационалното пространство.
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Транскултурна педагогика : акцентира се върху общите кул турни елементи, които
могат да се определят като уни версални за цялото човечество и оттам те са мост за вз аимно разбиране.
Интеркултурна педагогика : педагогическа стратегия на контакта и вза имообогатяването на културите. Тя е система от принципи. Тя е свър зана с два основни феномена:
интеркултурност и интеркултурна комуникация. Интеркултурността е комплексен те рмин, глобална характеристика на съвременното общество. От своя страна интеркултурн ата комуникация е основана на плурализъм на културите, гаранция и защита на всички с оциални групи, на правото на идентичност и сътрудничес тво.
Еволюцията на интеркултурната педагогика включва три фази:
Първата фаза е на формиране на проблематиката и критичен подход към същес твуващата практика. Изразява се в открояване на националните и етни чески различия,
проучване на специфичните проблеми на възрастните и децата от съответните етноси,
приемане на постановките за плурализъм на културата и за противопоставяне на асим илационизма. Това се съпровожда с постепенно затихване на функциите на националната
държава, особено като идеология и политика, за сметка на развитие на глобализационн ите процеси.
Втората фаза се характеризира с приемане на тезата за равенство на раз личните
култури и особено на езиците и интеграцията им в училищната практика. Свързва се с
проучване на училището като система от социални, икономически и пр. фактори, ко ито
влияят на този процес. Основният процес, който подлежи на решаване е този за билин гвизма, като противопоставяне на монолингвизма. Учи лището трябва да прот ивостои на
процесите на асимилацията и налагането на хегемонистична култура.
Третата фаза е за усъвършенстване на теорията и методите, свързващи раз личните
култури.[17]

2. ПРОГРАМИ ПО ЕТНОП ЕДАГОГИКА
Сред авторите на лекционни курсове по етнопедагогика бихме посочили Дариуш
Кубиновски (D.Kubinowski) от Полша [15], Нари Гардинер (H.Gardiner) от САЩ [12], Нобуо Шимахара (N.Shimahara) и Акира Сакаи (A. Sakai) от Япония [18].
Като пример ще дадем програм ата на Кубиновски [15]. Той формулира целите на
програмата по следния начин:


Запознаване на студентите с теоретичните основи и избрани практически подх оди на етнопедагогиката;
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подготовка на студентите за самостоятелно реализиране на етнопедагогически
проекти в разнообразни среди;



подготовка на студентите за решаване на породени от етн окултурния произход
на учениците проблеми в образователен контекст.

Програмата включва 10 теми:
1. Етнопедагогиката – наука между образователната антропология и педагог иката
на културата.
2. Приложение на етнографски методи в педагогическите изследвания.
3. “Новата етничност” като педагогически проблем.
4. Промяната на традиционните ценности под влияние на глобализацията в образ ователен контекст.
5. Разработване и практическа реализация на етнопедагогически образователни
проекти.
6. Теория и практика на регионалното и ин теркултурно образование.
7. Ролята на семейството в запазването и предаването на традициите.
8. Перспективи на етнопедагогиката в светлината на интеграционните процеси в
Европа.
9. Избрани етно-културни социопсихологически проблеми: етноцентризъм, наци онализъм, шовинизъм, културна бивалентност, поливалентност и амбив алентност,
традиционализмът като стил на живот, толерантност към културните и религ иозни различия.
10. Етническа ситуация в Полша.
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