
ИВАН П. ИВАНОВ 

ШУМЕН, 2004 



Научен редактор: доц.д-р Галин Цоков 
Рецензенти: доц.д-р Пламен Макариев 

доц.д-р Янка Тоцева 

© Иван Петков Иванов - автор, 2004 
© Университетско издателство "Епископ Константин Преславски" 
ISBN 954-577-206-9 

2 



УВОДНИ ДУМИ 

Тази книга е предназначена да разкрие пред читателите си харак-
терните черти на всеобщата, цялостна, полифункционална и полисмис-
лова педагогическа категория "образование". Поради исторически съз-
далите се условия за развитие на нашата педагогика тя остана на заден 
план, изместена от категориите "възпитание" и "обучение". И ако можем 
до говорим за сравнително обособени и развити "Теория на обучението" 
и "Теория на възпитанието" (друга тема е нивото на това развитие), 
то това не може да се каже за образованието. 

В същото време световната педагогическа мисъл отдавна се е 
насочила основно към образованието. Създадени са десетки теории -
философски, социологически, психологически и чисто педагогически, кои-
то обясняват това явление. В голямата си част те са слабо известни 
на нашите читатели. 

Книгата е предназначена основно за студенти по педагогика, но и 
за всички, които биха желали да разширят знанията си за образованието. 

Текстът е структуриран в два раздела. В Първия раздел се прави 
опит да се отразят съдържателно редица аспекти на образованието 
като педагогическа категория. В много отношения тази част има про-
педевтичен характер и е методологически ключ към разбирането на иде-
ите от Втория раздел. Там пък са изложени основните философски и 
психологически подходи към образованието. Избрани са школи и теории, 
които имат по-цялостно отношение към педагогическата теория и прак-
тика. Опитал съм се да съчетая историческия и логически подход при 
представянето им. Сигурно в подбора и акцентите личи личното ми 
пристрастие. Надявам се да не съм пропуснал нещо съществено... 

Заглавието не е случайно. Считам, че няма единна теория и затова 
нарекох тази книга "Теории за образованието". Тази множественост може 
да обърка читателя, свикнал с ясните, точни, единствено верни и пра-
вилни постановки. Всъщност моята цел е именно да го накарам да мисли, 
да преценява и да не вярва безкритично на авторитетите, които и да 
са те. В съвременния постмодерен свят се живее по различен начин от 
традиционния и образованието трябва да е различно от традиционното. 
То изисква и различни теоретици и практици. 

Именно с пожеланието да са различни, предавам тази книга в ръце-
те на читателите. 

Иван Иванов 
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ПЪРВИ РАЗДЕЛ: ТЕОРЕТИЧНИ ПРОБЛЕМИ 
НА ОБРАЗОВАНИЕТО 

1. ОБРАЗОВАНИЕТО КАТО ПЕДАГОГИЧЕСКА 
КАТЕГОРИЯ 

1.1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ НА ОСНОВНИТЕ ПОНЯТИЯ 
ИСТОРИЯ НА ТЕРМИНА. Понятието за образование присъства под раз-

лична форма в различните европейски езици. Dauzat (1938) отбелязва, че за 
пръв път то е употребено през 1327 от Jean de Vignay. През XI-XV век това е 
нова дума, като преди са употребявали понятието отхранване (nourriture). 

Етимологията на понятието образование (education) е от латински (educo 
- обучавам, научавам, възпитавам, отглеждам, отхранвам). Образованието 
предполага да се направи от детето нещо различно от първоначалното му 
състояние или да се актуализира потенциал, който то фактически притежава. 

Във френско-латинските речници от XVI век, латинската дума educatio 
се превежда като хранене и учредяване. Но от началото на XVII в. остава един-
ствено смисълът отхранване, храна на душата. Счита се, че "французите гово-
рят за пръв път за образование (education) на децата в ръкопис от 1498 г.". На 
английски език, думата се употребява за пръв път в този смисъл през 1530 г., а 
на испански - в XVII в. от Попе де Вега (Foulquie, 1971). 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ. Под образование се разбира всеки процес, формален 
или неформален, чрез който се ръководи формирането на потенциала на съзря-
ващия организъм. Неформалното образование е резултат от постоянното влия-
ние на обкръжаващата среда, и неговият ефект съдържателно не може да 
бъде предвиден. Формалното образование е съзнателно усилие на обществото 
за формиране на ценности, навици и мисловни модели, разглеждани като 
съществени и необходими за функционирането му. 

Образованието може най-концентрирано да се дефинира като целенасо-
чено и организирано взаимодействие на човек със социализиращите фак-
тори, в специално създадени материално-технически и/или психолого-педа-
гогически условия (система от възгледи, отношения и институции). В не-
говия ход се усвоява социален опит, посредством който децата опознават 
себе си, развиват умения и усвояват основни знания. То трябва да започне в 
ранно детство и в различни форми в зависимост от ситуацията, но винаги 
с участието на семейството и местната общност. То е процес и резултат 
от въвличането на детето в обучение и възпитание, който развива желание 
и разкрива възможности за саморазвитие през целия живот в трите изме-
рения: (1). етично и културно. (2). научно и техническо, (3). икономическо и 
социално. (Ползвани са идеи от Световната декларация за образование за 
всички от Жомтиен, Тайланд (Jomtien, 1990). [48] 

Образованието е специална сфера от обществения живот, създаваща 
външни и вътрешни условия за развитие на индивида (дете и възрастен в тяхното 
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взаимодействие, а също и в автономен режим) в процеса на усвояване на 
ценностите на културата. Метафорически образованието е определяно като 
творение на човешки образ в индивида. 

Образованието е синтез на наложени отвън дейности и поведенчески 
модели и самодейности; развитие и саморазвитие, съзряване и социализация, 
приемане на традиционни и изработване на собствени системи от ценности. 

ОБРАЗОВАНИЕ В ТЕСЕН И ШИРОК СМИСЪЛ. В широк смисъл образова-
нието е процес на специално организирано (преднамерено) предаване от 
поколение на поколение на социално-културния опит и създаване на условия 
за проявление на вътрешната мотивация на детето. Този опит е ценен за даде-
ното общество и се предава по нравствено приемлив начин. 

8 тесен смисъл, образованието е конкретна дейност на възрастните за 
включване на детето в конкретни жизнени ситуации, формиране на условия за 
контрол и стимулиране на неговия вътрешен ръст. 

8 най-широк смисъл, образованието включва всички опити за развиване 
на интелекта, придобиване на знание и формиране на характер. 8 по-тесен 
смисъл, това е работа, извършвана от някои институции: семейството и учили-
щето специално за нуждите на обучението на незрелите деца. Детето е родено 
с възможности, които трябва да бъдат развити, така, че да може да се подготви 
за действията и задълженията си в живота. Значението на живота (цели и 
ценности) както го разбира педагогът, преди всичко определя характера на 
неговата работа. Образованието се стреми към идеал и той зависи от свето-
гледа на хората. Съдържанието на образованието е от предишните достижения 
на човечеството в литературата, изкуството и науката, в морала, социалните и 
религиозни принципи, затова и в различните страни то има различно съдържа-
ние. Наследството, обаче, съдържа елементи, които много се различават по 
ценност; следователно необходим е избор, и той се прави в значителна степен 
от образователния идеал, но и от чисто педагогически съображения. 

Образованието трябва да е приспособено към нуждите на развиващия 
се човек и трябва да отчита постиженията на биологията, физиологията и психо-
логията. 

Образованието започва обикновено в семейството; но по очевидни причи-
ни продължава дълго време в училище, където учителите заместват родителите. 
За да се гарантира ефективността му, трябва всяко училище да е организирано, 
учителите да са квалифицирани и учебното съдържание да е правилно под-
брано. 

СЪЩНОСТНИ ЧЕРТИ НА ОБРАЗОВАНИЕТО. Образованието е процес на 
физическо и духовно формиране, на развитие и саморазвитие на личността, 
свързан с овладяването на социално значим опит на човечеството, под формата 
на знания, умения и емоционално-ценностно отношение към света; необходимо 
условие за съхранението и развитието на културата. 

Образованието е целенасочен процес на възпитание и обучение в инте-
рес на човека, обществото, държавата, съпровождан от легитимация на дости-
женията (образователен ценз); определя се от изискванията на производството, 
състоянието на науката, техниката и културата и обществените отношения. 

То е социален институт, изпълняващ функцията подготовка и включване 
на индивида в различни сфери на дейност на обществото, приобщаване към 
културата на това общество. 

Образованието е основна съставна част и едновременно продукт на со-
циализацията; педагогически организирана (социално ценна и оптимизирана, 
съзнателно ориентирана към цели - идеални образи, исторически обусловени 
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социални еталони) социализация; различието от процесите на спонтанно учене 
е в целенасоченото и ускорено развитие на човешките способности, благодаре-
ние на педагогически организирано предаване на културата - правила за пове-
дение, мислене, знания и технологии, от поколение към поколение; образова-
нието служи на интересите на личността и обществото, едновременно съхра-
нявайки и развивайки културата. 

Организираността на образованието се свързва с наличието на специ-
ално подготвени, занимаващи се и осъществяващи този процес хора - педагози. 

Цел на образованието е да внесе желателни изменения в опита, начина 
на мислене и поведението на хората; в образованието се обединяват обучение 
и възпитание, осигуряващи готовността на личността за изпълнение на социални 
и професионални роли. В образованието индивидът усвоява система от цен-
ности, знания, умения и навици, съответстващи на неговите интереси и об-
ществените очаквания. 

Предаването на културата се осъществява с помощта преди всичко на 
езика; поради това качеството и нивото на образованието зависят преди всичко 
от степента на езиковото развитие на учителите и учениците. 

ОБУЧАЕМОСТТА КАТО ПРЕДПОСТАВКА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ. Образовани-
ето е възможно поради това, че хората притежават обучаемост - способности 
за учене, запомняне, подражание и асоциация; тези способности се развиват 
поетапно. 

ОБРАЗОВАНИЕ, ВЪЗПИТАНИЕ, ОБУЧЕНИЕ. Понятието "образование" е 
всеобща, цялостна, полифункционална и полисмислова педагогическа кате-
гория. В много случаи понятието "образование" се възприема като резултат от 
обучението, а процесуалната страна на образованието се асоциира с понятието 
"обучение". 

Понятията "образование", "възпитание" и "обучение" се интерпретират 
различно, в зависимост от действащата парадигма, идеология, философски и 
религиозни представи, ниво на развитие на педагогическата наука и практика. 
В определен смисъл, това са пресичащи се и частично съвпадащи по съдържа-
ние, диалектически свързани понятия, едно друго предполагащи се и не можещи 
да съществуват едно без друго. Затова в редица езици (особено в английски) те 
се употребяват доста произволно и взаимозаменяемо. 

В повечето случаи под възпитание в широк смисъл на думата се разбира 
специално организирана система за социализация, предаване от поколение 
на поколение на социалния опит (в много подобни определения не се прави 
разлика с образованието), а в тесен смисъл - целенасочена дейност и самодей-
ност (самовъзпитание) по формирането у човека на нравствено-волеви качества 
наличността, възгледи, убеждения, нравствени представи, определени навици 
за поведение; процес на целенасочено систематично формиране на личността 
в съответствие с действащите в обществото нормативни модели; възпитанието 
е тясно свързано с обучението, което е най-важното възпитателно средство; 
възпитателно въздействие върху човека оказват начинът на живот на обще-
ството, развитието на науката и техниката, литературата, изкуството, медиите. 

Под обучение (learning, teaching, training) в повечето случаи се разбира 
особена, колективна форма на организационно-функционално съчетание на 
дейностите учене и преподаване, имаща за цел целенасоченото и планомерно 
усвояване от учениците на социално ценен опит (знания и умения); процес, 
водещ до относително постоянно изменение в човешкото поведение или спо-
собности, които са следствие от опита 
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Съгласно Legendre (1993), обучението може да се изрази в придобиване 
на знания, развитие на умения, влизане в нови отношения, нови ценности, 
нови когнитивни ориентации, нови интереси или жизнени стратегии. Обучението 
изисква учебен план, планирано учебно съдържание, методология или проце-
суална организация. Необходимо условие за обучението е хармонизацията на 
предмета и целите, агента и компонентите на обкръжаващата среда. 

Тази хармонизация зависи от множество фактори: средата, особеностите 
на обучаващия се, неговите мотиви и предпоставки, чувството за собствено 
достойнство, възрастта и пр. [192] 

АСПЕКТИ НА ПОНЯТИЕТО "ОБРАЗОВАНИЕ". Понятието «образование» 
е многоаспектно. Най-често се посочва: 

Образованието като резултат, притежание на личността, «образ», който 
може по някакъв начин да се придобие и в последствие да се има. 

Образованието като процес на придобиване от личността на своето 
притежание; процес на създаване на "образа". Основно направление е разра-
ботката на педагогическите цели, както и на свързаните с тях понятия "педаго-
гически модел", "обучение", "възпитание". Педагогически технологии. 

Образованието като система от различни учреждения (образователна 
система); социален институт, съществуващ, за да осигури възможност на члено-
вете на дадено общество да придобият своя "образ". Образователната система 
има своите структурни елементи (типове училища и административни раздели). 
Тя се създава и развива, като има своята национална специфика. 

Образованието като сфера и технология на културата. 
Образованието като обществена и личностна ценност; образованието е 

социално явление, то е ценност, която се интерпретира на различни нива -
държавна, обществена, лична; тя има конкретно историческо съдържание. 

Образованието като стока, реализираща се на пазара на образовател-
ните услуги; реализацията на стоката "образование" става на пазара на труда; 
то има определена цена, носи печалба в дългосрочен план. 

ОБРАЗОВАНИЕТО КАТО "ОБРАЗ". Образованието е целенасочен процес 
на обучение и възпитание на човека. Неговият произход е от "образ" - придаване 
на образ или същност; копиране, възпроизвеждане; творение, създаване. 

В ранното Средновековие се е разбирало като формиране на човек като 
"образ Божи". Думата "образ" има религиозен смисъл - иконописно изобра-
жение на Божия лик и следователно, образованието е приближение, израстване 
на човека - творения Божие - до Бога. Човек е създаден по Божие подобие и 
следването на този образ се разбира и сега в православното Християнство 
като образование. 

През Ренесанса (XVIII в.), когато човек сам става ценност, образованието 
се разглежда като способ на неговото саморазвитие, приобщаване, интегриране 
в културата, в света, в общуване с другите хора. Образованието става способ за 
създаване на своя образ - и външния, физически, и вътрешния, душевен образ 
(образование и самообразование). След XIX век, то се интерпретира повече 
като учебно-възпитателен процес (аналогично понятие на образователен 
процес), осъществяван в образователни институции (училище и др.), от профе-
сионални и легитимни учители, с помощта на специални програми, методи, 
цели в рамките на определено образователно (учебно-възпитателно) съдър-
жание. В този смисъл, образованието обхваща не само обучението и възпита-
нието, но и управлението и организацията (мениджмънта) на процеса. По този 
начин, в съвременната педагогика, то придобива статут на основна, метакате-
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гория. Образованието е управляемо отвън "самообразование" - построение на 
образа на "Аза" по образа на културата и нейно възпроизводство. 

ОБРАЗОВАТЕЛНИ СТАНДАРТИ. Те са система от основни показатели, 
приемани в качеството на държавни норми за образованост (еталон), отразя-
ващи обществения идеал и отчитащи реалните възможности на личността и 
образователната система за достигане на този идеал. 

В Русия е най-популярно определението на В.П.Беспалко (1995): "Под 
стандарт за образование трябва да се разбира диагностично описание на 
минималните задължителни изисквания към отделни страни на образованието 
или към образованието като цялост". В САЩ такъв характер има теорията за 
«компетентността». Там действат три типа стандарти: (1). стандарти за съдържа-
нието на учебните програми; (2). стандарти за ефективността на тяхното усвоя-
ване; (3). стандарти за условията, необходими за достигане нивото на стан-
дартите от първите два типа. 

Стандартите трябва да са природосъобразни, целесъобразни, културо-
съобразни, ценностносъобразни. 

ОСНОВНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ НУЖДИ. В основата на всички съвременни 
концепции за образованието е дефиницията за основните образователни нуж-
ди, дадена в Световната декларация за образование за всички от Жомтиен, 
Тайланд, 1990, чл. 1, пар. 1. [48] 

"Тези нужди включват както основополагащите средства за обучение 
(например ограмотяване, реч, смятане и решаване на проблеми), така и 
основното учебно съдържание (например знание, умения, ценности и отно-
шения), задължителни за оцеляването на човешките същества, за пълно 
развитие на техните възможности, за достижения и труд, за пълноценно 
участие в различни дейности за подобряване на качеството на живота им, 
за взимане на обосновани решения и за продължаване на тяхното обучение." 

МИНИМАЛНИ СТАНДАРТИ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ. В света широко разпростра-
нение има теорията за минималните стандарти за образование. Междуна-
родните норми за стандарт предполагат наличие във всяка популация на 15% 
хора, неспособни за обучение, 70% с нормални способности, 15% - талантливи. 
Изследванията провеждани в началото на XX век показват, че тогава нормата е 
съставяла около 50%. В много страни, обаче има тенденция за увеличаване на 
процента на ниско интелигентните до 20-25% за сметка на намаляване на 
процента на надарените, или минималните стандарти се отнасят практически 
за 80% от популацията. 

ОБРАЗОВАНОСТ. Образованието има за свой резултат образоваността. 
Тя е структура от социално значими качества на личността, които позволяват да 
се възпроизвеждат и развиват водещите черти на дадената култура; система от 
качества, формирани в процеса на реализация на целите на образованието. 
От позициите на налагащата се сега нова парадигма (личностно-ориентирана 
педагогика), като развитие на разнообразни способности със системен характер 
и висока степен на продуктивност. 

ОБРАЗОВАТЕЛНО ПРОСТРАНСТВО, (educationalspace) Термин, навлизащ 
в категориалния апарат на педагогиката, тълкуван по два начина. 

Терминът, в широк смисъл на думата е свързан с отказ от приетата по-
рано (в рамките на традиционната парадигма) представа за образователните 
процеси като линия, траектория или канал, по който нормативно трябва да се 
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движи ученикът. То е съществуващо в социума "място", където субективно се 
задават множество отношения и връзки, където се осъществяват специални 
дейности на различни системи (държавни, обществени и смесени) по развитието 
на индивида и неговата социализация. Включва и вътрешно формируемо, инди-
видуално образователно пространство, формирането на което става в опита 
на всеки. 

Образователното пространство отразява структурното съвместяване и 
взаимодействие на всички възможни образователни системи, техните компо-
ненти, образователни събития. То се характеризира с обем от образователни 
услуги, сила и интензивност на образователната информация, образователната 
инфраструктура на обществото (качествен и количествен състав на елементите, 
пространствено разположение и взаимодействие). То е набор от свързани по 
определен начин условия, които могат да окажат влияние на образованието 
на човека. В него не е включен ученикът. Образователното пространство може 
да съществува и независимо от учениците. 

Образователното пространство включва множество индивидуални форми 
на развитие и разнообразие от образователни възможности (едновременно 
съществуващи) изискващи избор, включени в по-широко социално пространство. 
То включва различни фактори, условия, връзки и взаимодействия на образова-
телни субекти, определящи характера на образователните процеси. 

В тесен смисъл, образователното пространство се разбира като система, 
включваща следните структурни елементи: съвкупност от прилаганите образо-
вателни технологии, извънучебни дейности, управление на образователните 
процеси; взаимодействие с външните образователни и социални институции. 

С това разбиране се преодолява двуагентната (учител-ученик) представа 
за педагогическата дейност. Фактически предмет на анализа и действията на 
педагога стават процесите в групата, педагогът създава условия за социали-
зация на децата в широк социален и културен контекст. Децата се самоопреде-
лят в разнообразни дейности и във взаимодействие с различни групи. Родите-
лите участват в създаването (като инициатори) на широк диапазон образова-
телни услуги. 

Ценностното съдържание на образователното пространство е множест-
вено. В него са отразени няколко нива: екзистенциално (битие на детето, него-
вият вътрешен и външен свят); социално-културно (социални и културни практики 
на хората); системно-образователно (образователно пространство в тесен сми-
съл на думата) и епистемологическо (методологическо, философско-културо-
логическо, конкретно-научно, психолого-педагогическо знание). 

ИНДИВИДУАЛНИ ПЕРСПЕКТИВИ. Индивидуалните жизнени условия 
определят т.н. индивидуални перспективи ( individual perspectives, употребява 
се още и понятието образователни стереотипи) включващи стратегии за въз-
приятие, интерпретация и индивидуални методи за придобиване на нов опит. 
Те опростяват действителността и правят възможно действието във все по-
усложняващия се свят. Детерминирани са от: (1). социални, средови и биогра-
фически основания, свързани с формирането на учебните навици; (2). опитът, 
определя като полезен и значим; (3). тенденция към стабилност; (4). тенденция 
към опростяване или усложняване на действителността; (5). усещане за ориен-
тация в ежедневния живот. [99] 

ОБРАЗОВАТЕЛНИ БАРИЕРИ, (educationalbarriers). Социални условия, зат-
рудняващи достъпа до образование на определени социални групи и поради 
тази причина реални механизми за социална диференциация. 
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1.2. ИСТОРИЧЕСКО РАЗВИТИЕ НА ИДЕИТЕ ЗА 
ОБРАЗОВАНИЕТО 

ИСТОРИЧЕСКО РАЗВИТИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО. Анализът на онтогене-
зиса на образованието показва, че то като обществено явление възниква по-
късно в сравнение със стихийните форми на социализация, имащи биологична 
обусловеност и функционално представляващи проявление на инстинкта за 
самосъхранение на вида. Образованието е продукт на общественото развитие 
и в този смисъл е изключително социално. 

В географски и исторически план развитието на образованието има свои 
особености, но като цяло преминава през едни и същи етапи. В началото обра-
зованието става в семейството, по-късно има елитарен и корпоративен харак-
тер, като с течение на времето обхваща все по-широки слоеве. С увеличаването 
на броя и разновидностите на учебните заведения, то постепенно придобива 
характер на система. Регулатор на образованието отначало е църквата, а в 
последствие - държавата. Постепенно образованието завоюва особен статус в 
държавата, става основна част от системата за социален контрол и репродукция. 

В първобитното общество ученето е непосредствено включено в 
социалната практика. По този начин чрез подражание детето се включва в 
действията на рода. Системата има стадионален характер, социализира 
човека чрез колективен труд и обичаи. 

С отделянето на умствения труд от физическия и с развитието на 
процесите за индивидуализация на индивида и отделяне от социума, се 
оформят първите образователни системи. Най-развитата от тях е ан-
тичната. В гръцките градове - полиси главни ценности са дългът към род-
ния град и гражданските задължения, които доминират над личните инте-
реси. Понятието "образован" е производно от понятието "гражданин" и 
включва физическо развитие, четене и философстване, музикално и ора-
торско изкуство. 

Древната идея, изказана още от Сократ, че правилно тренираното 
мнение води до добродетел е в основата на всички философии на образова-
нието. Мени се само съдържанието и методите в зависимост от критери-
ите за власт и истина. 

В древногръцката традиция на образованието се формират основи-
те на социоцентричната и егоцентричната парадигми в лицето на Платон 
и Аристотел. 

КОНФУЦИЙ. Азиатската привързаност към образованието е класическа. 
Според Конфуций (VI-V в. пр. Хр), човек подлежи на усъвършенстване и може 
да върви по правилния път с помощта на образованието и по-точно работейки 
над самия себе си и вътре в самия себе си, както и чрез ревностно подражание 
на външни модели. Той подчертава силата на образованието да подобри об-
ществото и да възпитава граждани. Политическият идеал на Конфуций е "управ-
лението на държавата трябва да се основава на моралните добродетели"-
трябва да бъде достигнат чрез образованието. Той слага знак за равенство 
между ролята на образованието и достатъчните хранителни запаси или доброто 
въоръжение на армията. Отговаряйки на въпроса какво трябва да се направи 
след като населението нарасне, Конфуций казва: "да се осигури неговото благо-
състояние". "А по-нататък? - питат мъдреца. "По-нататък ли?" - отговаря прос-
тичко Конфуций, - По-нататък хората трябва да се образоват." 

Образованието трябва да е всеобщо. Конфуций твърди, че "не подлежат 
на развитие чрез обучение само посредствените умове и жените". 
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По вековна традиция азиатската култура винаги отдава предпочитание 
на колектива. Конфуций разглежда развитието на индивида като социална еди-
ница, като елемент на семейството и накрая като член на обществото като 
цяло. Изучаването на правилата на социалните взаимоотношения се счита за 
съществена предпоставка за превръщането на индивида в зрял и можещ да 
носи отговорности член на обществото. 

Конфуций проповядва превес на духовното над материалното измерение 
на развитието. "Духовен" тук означава културен, морален и етичен. Човекът е 
част от етичните политически отношения и неговата реализация зависи от взаи-
модействието му с колектива (семейството и държавата). Образованието за-
дължително е ценност и вижданията за бъдещето съдържат в себе си и морал-
ния порядък. Това води до презрение към прагматизма и утилитаризма. 

Конфуций е за елит, формиран по-скоро на основата на доказани лични 
качества (образование), а не на наследени материални богатства и власт. 

За Конфуций образованието е мощен инструмент, подпомагащ елита да 
управлява държавата и легитимиращ властта. Чрез образованието прави-
телствата трябва "да се научат да се грижат за народа", докато управляваните 
трябва "да се научат да се подчиняват". Тази загриженост на силните и това 
примирение на слабите трябва да определят стабилността на социалния ред. 

СОКРАТ. Сократ (V-IV в. пр. Хр.) не е написал нито една книга, прославил 
се с това, че постоянно въвличал хората около себе си в беседа, задавайки 
множество въпроси. След разговора с него, хората се чувствали странно - виж-
дали нови аспекти и разбирали нещата по различен начин. 

Сократ не изричал истини, а се стремил да обсъди всички възможни 
гледни точки. Той често повтарял, че достоверно знае само едно — че нищо не 
знае. Стремежът му бил да преодолее априорната противоположност на 
позициите на ученика и учителя. Участието в диалога давало съвършено 
незаменим опит, основан на съпоставката на различни гледни точки. 

ДЕМОКРИТ. Демокрит (V в. пр. Хр.) е първият енциклопедичен ум на 
древността Считал "нуждата", материалните потребности, за движеща сила на 
човешката история. Високо ценял образованието, затова, че преустройва човека 
и създава у него "втора природа". Считал, че трябва да се формират у него 
убеждения, съответстващи на законите на обществото. 

ПЛАТОН. Платон (427-347 г. пр. Хр.) счита, че държавата възниква не в 
резултат от потребностите на хората, а в резултат на вродените социални идеи. 
Значителна част от Неговата «Република» е посветена на проблемите на 
образованието. 

В идеалната държава образованието е подчинено на формирането у 
всички членове на обществото на една цел - служене на държавата. Задача на 
философите е да направят държавата идеална, а на образованието - да я 
съхрани, като формира у подрастващите съответни убеждения. Интересите на 
държавата трябва да станат за човека негови единствени интереси, а успехът 
на общото дело трябва да съвпада с неговите задачи. Поради това, децата 
трябва да се възпитават не в семейството (по-добре е изобщо да не знаят 
своите родители), а в държавни учреждения. Там детето трябва да се обучи "по 
образец" на определена социална роля - философ, воин или работник. 

Единството на обществото се постига с цената на едностранното развитие 
на неговите членове и следователно от тяхната нужда един от друг. 

Тъй като в душата на детето по рождение вече има всички идеи, трябва 
само да му помогнем да си ги спомни. 
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АРИСТОТЕЛ. Аристотел (384-322 г. пр. Хр.) създава най-последовател-
ната система от идеи за социалната същност на образованието в древността. 
Той е ученик на Платон и негов основен критик. Аристотел издига принципно 
друга цел - формиране на самостоятелност у хората. Той отстоява приоритета 
на индивидуалните интереси и тяхната несводимост до държавните. Затова и 
единството на държавата не може да бъде абсолютно, то е относително. 

За пръв път се изказва идеята, че една от функциите на образованието е 
стабилизацията на съществуващия държавен строй: "...законодателят трябва 
да се отнесе с изключително внимание към образованието на младежта, тъй 
като в тези държави, където това се пренебрегва, и самият държавен строй 
търпи от това загуби. За всяка форма на държавен строй съответното образо-
вание е предмет от първа необходимост. 

Никаква полза няма и от най-полезните закони, ако гражданите не са 
приучени към държавния ред, ако не са възпитани в неговия дух. 

За разлика от Платон, счита, че съхранението на държавата не е най-
важната задача на образованието. Основната му цел е хармоничното развитие 
на личността ("калокагахия"). Всички граждани трябва да получат равно, "тъж-
дествено" образование и грижата за това трябва да е държавна, а не частна 
инициатива. 

Съчетаването на личния и обществен интерес се решава по принципа на 
"разумния егоизъм". Има два вида егоизъм. Първият е личен, при втория човек 
може да извършва постъпки вимето едновременно на общото благо и за соб-
ствено удовлетворение - единство на лични и обществени стремежи. Това е 
основната насока на образованието. 

Човекът постепенно става обществено същество ("асимилация"), което 
става в хода на общуването с другите хора. Асимилацията и образованието са 
различни неща. Първото е по-скоро стихийно, а второто - съзнателно развитие 
на вродените способности на хората. По-късно тези положения стават основа 
на теорията за социализацията. 

Социоцентричният и егоцентричният подходи към разбирането на 
целите и задачите на образованието залагат противоречието, което сто-
летия съществува европейската култура и свързаната с нея образовател-
на система - между обществено и индивидуално. В социоцентричния подход 
преобладава идеята за социализация, личността се разглежда като отго-
ворна за съдбата на обществото, съответно, образованието се свежда до 
усвояване на зададените от културата норми, правила, образци на поведе-
ние ("равенство на равните"). Егоцентричният подход ориентира личност-
та към свободно, активно, открито развитие на основата на самоусъвър-
шенстване и самореализация, предполага отговорност преди всичко за 
своята съдба ("неравенство на неравните"). 

Образованието в средновековна Европа е детерминирано от друга 
ценностна система. Крайният индивидуализъм и хедонизъм, характерни 
за разпада на Римската империя се сменят от концепцията за единение на 
душата с Бога. Средневековната система на образование е в ръцете на 
църквата и я обслужва. Обучението е на латински - езика, на който се общува 
с Бога. Църковните училища са елитарни. Масовото (народно) образование 
е пределно елементарно. 

Три важни фактора: хуманистичният светоглед на епохата на Въз-
раждането, достиженията на опитното естествознание и възникването 
на капиталистически отношения - окончателно изменят схоластическата 
система на образование. Възраждането включва в обучението антични зна-
ния, а епохата на Реформацията, с нейната антиклерикална протестант-
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ска насока води до формирането на масово начално училище, тъй като всеоб-
щата грамотност е условие за самостоятелно (без свещеник) тълкуване 
на Библията. Протестантството, отразило в религията интересите на 
хората от капиталистическото общество формира нова етика, в която 
главна ценност е трудът, а резултатите от труда са награда от Бог. 
Меритократската идеология на обществото (справедливост "според 
труда и способностите") е родена от буржоазните отношения и е подкре-
пена от протестантското разбиране за благочестие. 

ХОБС. Томас Хобс (1588-1679) формулира основната си теза, че няма 
нищо в съзнанието, което преди това не е било в усещанията на човека. Оттам 
и положението, че средата, обкръжаваща детето и образованието изцяло 
определят неговото съзнание. 

ЛОК. ДжонЛок(1632-1704) е един от първите, които отбелязват влиянието 
на социалната микросреда на формирането на личността на детето. Според 
него, това влияние е по-силно дори от влиянието на образованието. Детската 
душа е "tabula rasa" (чиста дъска) - всичко, което ще бъде написано на нея 
зависи от обкръжаващите обстоятелства и образованието. 

КОМЕНСКИ. Ян Амос Коменски (лат. Comenius, 1592-1670) дава висока 
оценка на образованието като фактор за развитие. Счита, че е необходимо за 
всички, не само за младежите, че е "основа на държавата", и е предпоставка за 
установяването на справедливи и дружески отношения между хората и наро-
дите. Той е създател на системата за организация на образованието, наречена 
"класно-урочна" и по този начин прави Първата революция в образованието -
прави училището достъпно и масово. 

ХЕЛВЕЦИЙ. Клод Адриан Хелвеций (1715-1771) счита, че държавата е 
плод на обществен договор и главната й цел е създаването на условия за пълно-
кръвен и щастлив живот на всички хора. В съвременното общество образова-
нието зависи преди всичко от различните форми на управление: монархия, 
деспотия и република. Просветата на народа е винаги право пропорционална 
на неговата свобода; образованието зависи пряко от обществото... "всяка важна 
реформа в моралната част на образованието предполага реформа в законите 
и формата на управление". 

РУСО. Жан-Жак Русо (1712-1778) е един от основните педагогически мис-
лители, създател на концепцията за "свободното образование" (На български 
се употребява терминът "свободно възпитание". Той е придобил гражданстве-
ност във време, когато терминът образование още не се е употребявал широко; 
освен това във френския език education се употребява и в смисъл на възпитание, 
и в смисъл на образование; Русо го употребява в по-широк контекст - cultivation). 
Главната му идея е извеждане на преден план на индивидуализма, който е 
несъвместим с гражданствеността ("човек или гражданин"). Човек трябва да се 
възпитава за него самия, а не за другите или за обществото. 

Образованието е развитие на природата на детето, следване на неговото 
свободно развитие (принцип на природосъобразността). Естественото развитие 
няма нищо общо с общественото развитие, тъй като "...всичко излиза добро от 
ръцете на Създателя, всичко се изражда в човешките ръце. Предразсъдъците, 
авторитетите, нуждата, примерът, всички обществени учреждения, обкръжаващи 
детето заглушават в него природата и не му дават нищо в замяна." Затова е най-
добре да отделим детето от обществото и да го възпитаваме така, че той нищо 
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и от никого да не изисква и да не се счита пред никого и за нищо задължен. 
Нека човек да е "самотен в човешкото общество и да разчита само на себе си." 

ОУЕН. Робърт Оуен (1771-1858) е последователен социалист-утопист. 
Изхожда от предпоставката, че характера на човека ("физически, интелектуален 
и морален") без всякакви изключения е образуван независимо от него самия. 
Човек е механичен резултат от вродените наклонности, образованието и житей-
ските обстоятелства. 

Ролята на образованието е да хармонизира обществото - да породи доб-
рата воля на просветените богаташи, които да се съгласят доброволно на соци-
ален прогрес на всички хора. 

Бурното икономическо развитие на основата на индивидуалисти-
чески свободен пазар формира буржоазният индивидуализъм. Образовател-
ната система се ориентира към подготовка на човека за практически жиз-
нени успехи. Образователната система се либерализира. Теоретична осно-
ва е немската класическа философия. 

Традиционната за Ренесанса хуманитарно-естетическа парадигма 
постепенно отстъпва на заден план. Основни тенденции в образованието 
става съединението му с науката не само по съдържание (интелектуално-
сциентистска парадигма), но и институционално (в университетите), под-
готовката за различни видове практически дейности и професии. Идеал 
за образованост става професионализираната личност с богата научна 
ерудиция. Целта на образованието се формулира като "придобиване на 
знания, умения и навици". Моделът на училището е: "внимание - възприятие 
- разбиране - запомняне - възпроизвеждане". 

Индустриализацията на производството изисква множество подгот-
вени работници, усвоили в процеса на училищното обучение задължително 
учебно съдържание. Съдържанието и методологическите, културни и пове-
денчески норми са точно фиксирани. Механистичната картина на света, 
характерна за класическата наука формира невариативен тип мислене, 
при който доминира нагласа към еднозначност в решението на проблемите 
и задължително съвпадение на предполагаемия резултат с реалния. 

Раждат се класно-урочната система и статута на учителя-профе-
сионалист, подготвян специално за тази професия. 

Задължителността на образователното съдържание, свързано с мо-
ралната категория необходимост поражда нормативно-репресивен меха-
низъм за регулиране на отношенията между ученик и учител: задача на 
ученика е да възпроизведе нормите, на учителя - да ги предаде и контролира 
точността на възпроизвеждането. 

Опитите за реформиране на образователната практика, ориенти-
рани към развитие на интелектуалните или творчески способности са 
непрекъснати от края на XIX век, но те са само изключения, потвърждаващи 
правилото - образованието подготвя типа човек, характерен за индустри-
алното (модерното) общество. 

КАНТ. Емануил Кант (1724-1804) след Аристотел и Русо най-ясно поставя 
въпроса за индивидуалистичното предназначение на образованието - всяка 
личност е самоцел н никога не трябва да се разглежда като средство, дори и за 
най-благородните задачи. 

Главното предназначение на образованието е да се развива личността. 
Затова трябва да няма държавен монопол в тази сфера, а в системата от частни 
училища всеки да намери най-доброто за себе си. 
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ХЕГЕЛ. Георг Хегел (1770-1831) дефинира образованието като едно 
органично живо цяло, което има две страни: овладяване на знания и форми-
ране на възгледи за света в ограничено единство - въздигане, "ставане" на 
индивида към всеобщото, човешкото. "Ставането" на човека се извършва в сфе-
рата на жизнената дейност. Човекът е във фатума на образованието цял живот 
и следователно образованието е екзистенциален признак на човека, и негова 
изначална битийна коституция. 

Хегел счита, че главното предназначение на образованието е съхранение 
на държавата, която "не е средство, а цел". Човешкото общество е продукт на 
многовековно развитие, то е издържало изпитанията на времето, създало е 
определени институции, традиции, закони. Сравнено с него, личността - инди-
видуалното "аз" е нищожно малка и слаба. Личността може да представлява 
нещо само отъждествявайки се със социалното цяло, с държавата. 

Главната задача на образованието - това е да научи детето да се отказва 
от собственото "аз", приемайки като свои собствени всички закони, традиции и 
институции на държавата. Такова образование може да се осъществи само от 
държавата. 

ПЕСТАЛОЦИ. Йохан Песталоци (1748-1827) счита, че всички злини идват 
от обществото, а образованието трябва да се насочва от"природата на човека" 
(вътрешна божествена същност, заложби и сили), която отличава човек от всички 
други същества на Земята. Основната концепция за образованието е при-
родосъобразното развитие и формиране на силите и заложбите на човешкото 
сърце, ум и умения. 

ХЕРБАРТ. Йохан Хербарт (1776-1841) счита, че социалната среда може 
да оказва и оказва не само негативно, но и позитивно влияние на развитието 
на личността и задача на педагога е не да изолира детето от обществото, а да 
използва влиянието на средата за целенасочено образование. 

Образованието има две групи цели: професионални, свързани с жизнения 
път на всеки и плод на личен избор, свързани с обществената нужда (разделение 
на труда); и задължителни, нравствени, единни за всички. 

Хербарт прави Втората революция в образованието. Той е теоретикът на 
колективното образование на XIX век. Той прави педагогиката наука за образо-
ванието. Той свързва образованието с интелекта. Преподаването се свежда до 
управление в урока на интелектуалната дейност на учениците, а ученето е не-
посредствено използване на интелектуалния апарат. Урокът може да се пос-
трои или по исторически, или по логически способ, като това моделира мисле-
нето на учениците. Урокът има три фази: започва с припомняне на стария урок 
(ясност); продължава с връзка на стария с новия урок. представяне на новия 
въпрос, теория, примери, беседа (асоциация, система); завършва с упражне-
ние с новите знания (метод). Преподавателят води образователния процес, а 
учениците изпълняват модела, зададен от него. 

ДИСТЕРВЕРГ. Адолф Дистерверг (1790-1866) е известен с това, че до-
пълнил принципа на природосъобразността (Коменски, Песталоци), разбиран 
като съобразяване с възрастовите и индивидуални особености на психическото 
и физическо развитие на детето с принципа на културосъобразността - от-
читане на особеностите на социалните условия и националната култура в които 
се е родил човек и в които му предстои да живее и принципа на самодейността 
- необходимост от развитие на детската творческа активност. 

Постоянно изменяйки се, културата на обществото диктува все нови и 
нови цели и задачи на образованието. 
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БЕЛИНСКИ. Висарион Бенински (1811-1848) възразявайки на Русо, който 
противопоставя гражданското и човешкото начало в образованието. Белински 
пише: "Гражданинът не трябва да унищожи човека, нито човекът - гражданина: 
и в единия, и в другия случай става дума за крайности, а всяка крайност е родна 
сестра на ограничеността... Образованието на гражданина не е противоестест-
вен отказ от всичко лично в името на общественото." 

МАРКС. Карл Маркс (1818-1883) развива идеите, че главен стимул за 
развитие на човешката история не е съзнанието на хората, а тяхното битие, 
начинът на материално производство. В зависимост от характера на произво-
дителните сили и производствените отношения се менят целите на образова-
нието и неговите средства, мени се ролята на образованието. 

Образованието е класово обусловено. Тази обусловеност се изразява в 
това, че управляващата класа дава образование на децата на експлоатираните 
само в тази мяра, в която това отговаря на нейните интереси и практически 
нужди. На втора място, всяка управляваща класа използва образованието за 
съхранение и затвърдяване на съществуващия строй. За тази цел се използват 
всички канали - училище, печат, устна пропаганда. В резултат мислите на 
господстващата класа във всяка епоха са господстващи мисли - господстващата 
материално сила на обществото е господстваща и духовна сила. 

Сам по себе си въпросът за това, дали образованието трябва да е подчи-
нено на интересите на обществото или на индивида е поставен невярно - пред-
полага задължителен конфликт между интересите на личността и обществото. 
Обществото е нещо повече от сумата на отделните индивиди, но то не може да 
има никакви цели и никакво оправдание извън съставящите го индивиди. То не 
може да бъде самоцел, но не може да бъде самоцел и отделния индивид, тъй 
като живеейки сред хората, не може да си свободен от тях. Задачата се решава, 
възпитавайки у човека такива потребности и интереси, които съвпадат с инте-
ресите на болшинството, с общочовешките интереси. 

Всеки индивид и всяко поколение получава определена маса произво-
дителни сили, капитали и обстоятелства, които, макар и от едно страна да се 
видоизменят от новото поколение, но, от друга страна, му предписват условия 
на живот и придават на развитието му особен характер. По такъв начин социал-
ната среда задава на всяко поколение определени форми на развитие, но не 
го лишава от възможности да усъвършенства и изменя обществените условия. 
"Обстоятелствата в същата мяра творят хората, в каквато хората творят обсто-
ятелствата. Средата не е само субект, но и обект на духовна дейност, а личността 
не само зависи от обществените отношения, но и ги създава." 

През XX век модерното общество постепенно се изменя в постмодер-
но. Класическата наука се заменя от некласическа и посткласическа. Детер-
министичната картина на света се заменя с вероятностно-относителна 
и синергетическо-еволюционна. Науката става поликонцептуална, хипоте-
тична, нееднозначна, интерпретативна, метафорична. Сближават се на-
учните и извъннаучни форми на познание. 

Засилва се тенденцията за хуманитаризация на научното знание: 
съхраняването на човечеството е възможно само ако цялото знание (в т.ч. 
и природонаучното) стане проблем на обществото в неговото човешко, 
хуманитарно измерение (хуманизиране на науката). Традиционният кри-
терий в науката - "правилно-неправилно" се заменя с критерия "полезност 
- ефективност - безвредност". 

В противовес на социоцентристската ориентация в образованието, 
на преден план излиза ориентацията към индивида, към разбирането, под-
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ходът е конструктивистки. Възприема се разбирането, че поведението 
на човека не може да бъде еднозначно определено от организирани социални 
средства за въздействие. Човекът се възприема като цялостност, с кул-
турно и индивидуално измерения. 

Класическият сциентистки и "знаниев" модел (предаване - усвояване) 
е в криза поради ръста на знанията и тяхната многозначност. Изменят се 
целите в системата на образованието. Образоваността в постмодерния 
свят предполага свободно самореализиращ се индивид, способен за гъвкава 
смяна на начините и формите на жизнена дейност; методологически гъвкав, 
проектно-ориентиран интелект; способност за позитивна комуникация; 
формираност на нагласи за социална отговорност. 

Главна функция на учителя става създаването на условия образова-
нието да стане лично творчество, самообразование. 

ДЮРКЕМ. Емил Дюркем (1858-1917) изследва влиянието на обществе-
ните процеси и фактори върху образованието. 

Хората не могат нито да създават, нито да изменят по своя воля реално 
съществуващата система на образование. Тя е също такава даденост, наложена 
отвън и не поддаваща се на съзнателни изменения, както и самото общество. 
Системата на образование винаги е консервативна, ориентирана към миналото, 
тъй като новото, което носят съвременниците е нищожно малко в сравнение с 
предишните поколения. Целите и даже средствата на образованието са пред-
писани от историята на развитие на обществените представи и не подлежат на 
изменение. 

"Образованието е въздействие, упражнявано върху младите генерации 
с цел да бъдат приобщени към социалния живот. То има за цел развитието на 
детето, да го направи един гражданин, който е физически, интелектуално и 
морално приобщен към държавата, който умее да живее политическия живот 
на обществото, съвместно с другите и съобразно с индивидуалните си особе-
ности." 

Главен стимул на общественото развитие е развитието на "колективните 
представи". Обществото създава образ на идеалния човек - "базова личност", 
който става основна педагогическа цел. Детето не само трябва да опознае 
изискванията на обществото, но и да ги приеме. Главна цел на образованието 
е осъзнаване от младежта на своята принадлежност към обществото, приспосо-
бяване към обкръжаващите условия на живот, подготовка за изпълнение на 
основните социални роли. Човек трябва да се посвети на една "специална и 
ограничена задача", тъй като това се изисква от разпределението на труда в 
обществото. Ролята на образованието е да научи младежите да познават соци-
алните закономерности и да ги приемат като любими и желани. Идеалният 
резултат от образованието е осъзнатият конформизъм, обективно поддържащ 
социалното статукво. 

Образованието е по своята същност "методична социализация - процес 
на превръщане на биологичното същество в човек по пътя на интериоризация 
на социалния опит, на културата, нормите и ценностите; също и адаптация на 
детето към социалната среда. 

Училището е една институция за социализация, имаща връзки с всички 
останали. То е главната социална група, формираща младото поколение, а не 
семейството. Училището най-добре изразява изискванията на обществото, при-
дава системата от обществени ценности и преди всичко моралните ценности. 
Училището осъществява преход от емоционалния морал на семейството към 
много по-строгия морал на гражданското общество. В съвременния свят ролята 
на семейното образование е незначителна, тъй като семейството губи своите 
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социални функции, в товачисло и възпитателните, предавайки ги надържавните 
институции. 

ДЮИ. Третата революция в образованиетоправи Джон Дюи (1859-1952), 
който го свързва със социалните и психологически проблеми на живота. Той 
критикува Хербартианската педагогика за това, че интелектуалният апарат на 
човека не работи самостоятелно, а зависи от мотивите. Уроците трябва да се 
построят не по исторически или логически, а по психологически и социологи-
чески способ (линията на Коменски и Русо). Те трябва да предизвикват интереса 
на учениците и да ги мотивират за участие. 

Детето постепенно се измества в центъра на вниманието (Килпатрик), 
то се обявява за човек, който е различен от възрастните и мисли и чувства по 
различен начин (Пиаже). 

Дюи прави педагогиката философия и наука за образованието. В обра-
зователния процес основното са интересите на учениците, формулировката на 
проблеми и хипотези. Ученикът действа като учен. 

Дюи счита, че образованието е социална функция, то пряко зависи от 
характера на даденото общество. Макар и училището да отразява изискванията 
на обществото, трябва да се има предвид, че всяка повече или по-малко офор-
мена епоха е оставила свой отпечатък (следа) в системата на образование. 
Ето защо в училище винаги се сблъскват старото и новото, консервативните и 
прогресивни сили на обществото. 

Главен стимул на общественото развитие е развитието на моралния 
"обективно-субективен опит" на хората. 

Образованието е главен, и единствен начин за усъвършенстване на об-
ществото. За тази цел е достатъчно добре да се възпитат отделните хора и 
главната роля за това играе училището. То може да създава в проект общество, 
каквото бихме искали да осъществим. Влияейки на умовете в това отношение, 
ние постепенно бихме изменили характера на възрастното общество. 

Стремежите, възгледите, вярванията, се получават от човек от средата. 
Именно средата заставя човек да мисли и чувства в дадено направление, тя 
укрепва едни възгледи и изменя други. Моралът се възприема и усвоява само 
затова, защото отговаря на характера на средата. Средата включва в себе си 
тези условия, които стимулират или затрудняват работата на училището, затова 
и трябва да се познава. 

Урокът започва с изследване на интересите на учениците и продължава 
със съставяне на списък от проблеми, производни от интересите на учениците, 
хипотеза относно проблемите, предлагане на данни, експерименти - идеални 
и лабораторни. 

ФРЕЙРЕ. През XX век се засили неимоверно разликата между богатите 
и бедните страни от Третия свят. Идеята за образователна справедливост роди 
педагогиката на Пауло Фрейре. Това е Четвъртата революция в образованието 
- зависимост от политическите перспективи. 

Без да отрича колективността на образованието по Хербарт и психоло-
гизма и социологизма на Дюи, Фрейре въвежда в образователната теория по-
литически компонент. 

Педагогическото действие трябва да бъде политическо действие, но не 
какво да е, а такова, което прави хората свободни. Дюи иска същото, но счита, 
че образование и демокрация вървят заедно и че образованието има смисъл 
само в демокрацията. Фрейре мисли за образованието в страни без демокрация 
като фактор, двигател за достигането до демокрация. 
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Учителят е "войствен революционер", учениците са млади мъже и жени, 
способни да формулират политически проблеми и да извършват полетечески 
действия. 

Урокът започва с обзор на проблемите на общността, съставяне на спи-
сък от проблеми на общността, избор на проблем, преход от "нормален" в поли-
тически проблем, обсъждане на решения, политическо действие. 

РОРТИ. В края на XX век Ричард Рорти (R.Rorty) стана изразител на 
постмодерните разбирания за образованието. 

Той отрича съществуващите метанаративни теории (считани за "вечни") -
те нямат фундаментална перспектива. 

Ролите са ясно определени - на учител и ученици. Образователният 
процес се води от учителя, но той е много чувствителен към проблемите на 
детската възраст и отчита факта, че тези проблеми не може да се разглеждат 
без средства като кино, разкази, романи, комикси, музика... Възпитателната 
работа е процес на идентификация между житейските проблеми на ученика и 
проблеми, показани посредством културния материал. Ефектът от образова-
нието се отчита в края чрез реализирането на политическо, социално и културно 
действие - нормално или метафорическо. Особено значимо е второто, тъй 
като метафората може да произведе нови правила и нови права. 

1.3. КУЛТУРА И ОБРАЗОВАНИЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ И ЗНАНИЕ. Образованието е свързано със знанието. По 

думите на Р. Питере, образованият човек трябва: (1). да владее някакъв цялостен 
обем от знания, понятийна схема, а не просто изолирани умения и навици; (2). 
да е преобразуван от тези представи по такъв начин, че знанието, например по 
история, да влияе на възприятията по архитектура или социология; (3). да пред-
почита определени стандарти или норми, неявно заложени в усвоените от него 
способи на разбиране на света; (4) да има собствена познавателна позиция — 
способност да разположи, например, някаква научна новост в по-широк 
контекст. [23] 

ОБРАЗОВАНИЕ И ЦЕННОСТИ. Терминът «ценност» акцентира върху осо-
беното значение за човека или обществото на едни или други действителни 
обекти, отношения или явления. Ценностите са черти, характеристики на реал-
ността (истинска или въображаема), относно които съществува нагласа за прие-
мане, сбъдване. 

Ценностите са относителни - това, което е ценно за един човек, за друг 
може да е безразлично или даже неприятно. 

Индивидуалната система от ценности (ценностни ориентации) на човек 
е важна подсистема на личността. Тя се създава и закрепва от жизнения опит 
на човека, от цялата съвкупност на неговите преживявания. Тази система оси-
гурява устойчивост на личността, приемственост на поведението, определя на-
сочеността на потребностите и интересите. Целостността, устойчивостта на сис-
темата от ценности определя зрелостта на личността. 

Ценностите са перспективни стратегически жизнени цели и мотиви. Те 
определят моралните принципи на поведение, затова всяко общество е за-
интересовано хората да имат ценности, които са приемливи за него. [Пак там] 

Образованието е "сърцевината на ценностната йерархия, а ценностите 
са гръбнака на образованието". И образованието, и културата са едновременно 
средства и цели на развитието (Джоу Нанджао) [48]. 
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ОБРАЗОВАНИЕ И КУЛТУРА. Има много определения за културата, като 
най-общо тя се разбира като възпроизвеждаща се при смяната на поколенията 
система от образци на поведения, съзнания, предмети и явления в живота на 
обществото. 

Връзката култура-образование може да бъде описана по следния начин: 
образованието е процес, който възпитава у младите хора качества за възпри-
емането на традиционните и новите културни ценности. Образованието е пос-
редник в културната приемственост, докато културата създава средата, в която 
функционират образователните институции и представлява съществена част 
от съдържанието на образованието. 

Основна цел на образованието е да предава ценности на господстващата 
култура. Тъй като културата на всеки етнос е своеобразна, то и съдържанието 
на образованието се различава и в географски, и в исторически план. [64] 

Образованието е оръдие на културата, без което нашият съзнателен 
живот и психика, в плен на природните процеси, биха били хаотични. То има 
нададаптивен характер, приобщавайки младото поколение към културата на 
миналото и настоящето и формирайки светоглед за бъдещето. [43] 

Основният принцип на образованието е "културосъобразност", 
формулиран за пръв път от А. Дистервег. Той постепенно измести принципа за 
"природосъобразност" на Коменски. Принципът изисква образование в кон-
текста на културата, ориентация към ценностите и достиженията на културата, 
възпроизводство, приемане и развитие на социокултурните норми. 

ВИДОВЕ КУЛТУРИ. Маргарет Мид определя три вида култури. 
Постфигуративната култура (примитивни общества, малки религиозни 

общества, анклави) е характерна за групи, в които информацията не само е 
еднородна и подредена, но и изисква еднозначно точно изпълнения на мно-
жество обреди, съпровождащи всяка крачка на човека от раждането му до 
смъртта; репертоарът от социални роли е малък. Децата се учат от родителите 
в схемата на неизменно възпроизводство на опита на възрастните, на тради-
циите. Детето се приобщава към социума, участвайки в церемонии (подража-
ние). Традиционната система на образование е от този тип. 

Кофигуративната култура става по-сложна по съдържание и структура, 
разширява се диапазонът от социални роли. Децата се учат и от възрастните, и 
от съвременниците си (връстниците, колегите, партньорите, съучениците). Обра-
зованието е не само въвеждане в традициите, но и новаторство. От този тип са 
различните форми на групова организация в образованието (кооперативно 
обучение, метод на проектите и др. подобни). 

Префигуративните култури са тези, в които не предшествениците и не 
съвременниците, а самият човек определя отговорите на същностните въпроси 
от битието. Животът на родителите не е модел за децата, има конфликт, дори 
разрив на поколенията. В хода на един живот стават толкова промени, че колкото 
човек е по-възрастен, толкова по-трудно се приспособява. По-младите се включ-
ват направо в новите технологии и стават "учители" на своите родители и учители. 
Миналото, респ. опитът на възрастните не е валиден и не може да служи за 
образец на децата. Всички заедно - и възрастни и млади живеят със страх от 
бъдещето... Увеличава се количеството и разнообразието от алтернативни 
образователни възможности (образователно пространство), в които основна 
ценност е развитието на личността. 

ОБРАЗОВАТЕЛНИ ФУНКЦИИ НА КУЛТУРАТА. Културата изпълнява две 
главни образователни функции: социализация на индивидите и създаване на 
лична и колективна идентичност. 
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Социализацията е процесът на приобщаване на човек към обществото. 
Според Рут Бенедикт, културата е социологичен термин, с който се означава 
поведението, придобито от човека, то не му е дадено по рождение, както пове-
дението на осите или мравките, а всяко поколение го усвоява отново. Културата 
моделира нашето поведение, което не е напълно свободно, а само в рамките 
на културния модел. По този начин се осигурява интеграцията в определеното 
общество или група. Социализацията е процес на усвояване на култура, процес 
на образование. 

ОБРАЗОВАНИЕ И ИНДИВИДУАЛНА КУЛТУРА. Образованието (като 
резултат) е подсистема на индивидуалната култура, то представя в нея културата 
на обществото, съединява личността с културата на обществото, задава кон-
текста на индивидуалната култура. 

Индивидуалната култура се формира главно в механизма на подража-
нието. То не е пасивен процес на възприемане на общоразпространени норми 
и модели, а сложна вътрешна активност на личността. В съвременното общество 
тези образци са много и се намират в конкурентни отношения. Изборът на 
образци се определя от интересите и способностите наличността и в зависимост 
от съвкупността от избрани образци, в индивидуалната й култура се формира 
определен стил. 

КУЛТУРА ЧРЕЗ ОБРАЗОВАНИЕ. Според Жиру, културата е сложна цялост 
(комплекс), включваща знание, вярвания, изкуство, морал, норми и закони, 
традиции и пр., придобити от човек като член на обществото. Културата е резултат 
от жизнения път на групата. Тя е съвкупност от образци и традиции, които може 
да се предават след време и на определено място. Културата има три важни 
качества: може да се изучава; голяма част от нея е на несъзнателно ниво, тя 
помага на човек да структурира своето мислене, възприятия и идентичност. 

Най-важното свойство на културата е, че тя може да се изучава и препо-
дава. Най-важният културен агент е учителят, а най-важният културен процес -
образованието. За да е ефективно, културата трябва да се изучава: генезис, 
развитие, връзка с властта, поява на доминиращи и зависими култури, интер-
културни контакти и пр. Според Жиру, хората: трябва да бъдат активно въвлечени 
в образование, отношенията им трябва да са структурирани, за да се облекчи 
диалогът и изследването на културите - своята и чуждите; човек трябва да се учи 
да мисли критично; с хората трябва да се говори на техния собствен език (на 
езика на тяхната култура), за да се стимулира опитът им;хората трябва да изу-
чават универсалните човешки културни ценности; хората трябва да изучават 
структурните и идеологически сили, които им влияят и ограничават техния живот. 

КУЛТУРНО-ОБРАЗОВАТЕЛНО ПРОСТРАНСТВО. Образованието все по-
вече се осъзнава като сложен културен процес, като личностно-ориентирана 
културна дейност. Системата за образование се разглежда като система от 
условия за личностно и културно саморазвитие. 

В него условно може да се отделят училищна, семейна, медийна и мла-
дежко-суб културна образователни среди. Училищната среда е основен източник 
на познавателна, културна информация; като среда тя е педагогически органи-
зирана. Всички останали образователни среди в различна степен са неоргани-
зирани, те са плод на свободни дейности, неформално общуване. 

Културно-образователното пространство е развиваща се цялостност, 
структурните елементи на която влияят на субектите на образователния процес 
за усвояване и трансфер на социални ценности. То е пространство на 
образователни култури. 
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ОБРАЗОВАТЕЛНА КУЛТУРА. Образователната култура може да бъде 
определена като исторически предавани образци на значения, които включват 
норми, ценности, убеждения, церемонии, ритуали, традиции и митове. Тази 
система от значения често определя начина на мислене и действие на хората. 
Нейните организационни съставящи са: социалните очаквания, администра-
тивният стил, нормите и ръководните принципи. 

К. Естрада и П. Маккпарен (Estrada, McClaren, 1993) развиват концепцията 
"La Frontera" - разглеждат училището не като просто отражение на широкото 
общество, а като планирана и организирана среда, със своите идеологически и 
теоретически предпоставки. Тези предпоставки формират психосоциалните 
основания на стереотипите на учителите и учениците, които впоследствие влияят 
на техните интерпретации на събитията. 

ФОРМАЛНА И ПУБЛИЧНА ОБРАЗОВАТЕЛНИ КУЛТУРИ. Базил Бернщайн 
(B.Bernstein) разработва социолингвистична теория, според която във всяка 
група има определен речник и стил на изразяване. Езикът е специфичен код, 
който е емблема за средата, в която се употребява. Детето се социализира 
усвоявайки езика, усвоява и определена чувствителност, инструментариум за 
познание на света и ценности, интериоризира социалните роли. [104]. 

В училище има две главни езикови системи (лингвистични кодове, учи-
лищни култури), като социокултурните разлики се трансформират в лингвистични 
разлики - "формална" и "публична". Априори «формалният» език е в привиле-
гировано положение. Той е език на училището, на знанието, на професиите и 
занаятите. Той определя и законите на социализацията в училище. Той е език 
на учителите и в някои случаи може да се превърне в съществена пречка за 
общуването (малцинства, ниско културни среди). Наличието на два езика в учи-
лище определя и основната граница и зона на конфликти между учители и 
ученици ("урочен" и "междучасен" език - М.Виденов). Езикът на който се води 
образованието трябва да осигурява получаването на информация, разбиране, 
еднотипно оценяване на актовете на поведение от двете страни. 

МОДЕЛ НА КУЛТУРНО-ОБРАЗОВАТЕЛНО ПРОСТРАНСТВО. Включва: 
• пространствено-семантичен компонент: архитектурно-естетическа 

организация на жизненото пространство научилището (архитектура, 
дизайн, интериор и т.н.); символно пространство (различни симво-
ли, украса, информационни табла и т.н.); 

• съдържателно-методически компонент: концепция за обучение и 
възпитание, учебни планове, програми, учебници и т.н.; форми и 
методи за организация на образованието (урок, игра, екскурзия...); 

• комуникационно-организационен компонент (особености на субек-
тите на образователните среди - разпределение на статуси, роли, 
етнически, полови, възрастови особености на учители и ученици, 
ценности, нагласи, стереотипи; комуникационни особености - стил 
на общуване и преподаване; организационни условия - наличие 
на учителски обединения, родителски инициативи и др.). 

Всеки структурен компонент на културно-образователното пространство 
се характеризира със: специфичен тип организация на основния процес; спе-
циални органи за управление на този процес; съвкупност от социални категории; 
система от правила, инструкции, стандарти и закони, регулиращи технологически 
(в широкия смисъл) процеса, а също връзки между хората в пределите на този 
компонент и с други компоненти; система от културни модели, създаваща мат-
рица от значения, чрез които човечеството интерпретира своя опит и управлява 
дейността си (V.Turner, 1983). 
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ФУНКЦИИ НА ОБРАЗОВАНИЕТО КАТО ПЕДАГОГИЧЕСКИ ФЕНОМЕН. Те 
се две: социална - осигуряване на условия за ефективно функциониране, опти-
мално развитие и хуманистически ориентирано преобразование на сферата 
на социалното възпроизводство, регулиране на социалните отношения и връзки 
между субектите и социалните структури, антропологическа - осигуряване на 
условия за успешно социално развитие на всеки човек в неговата индивидуална 
социална ситуация. [89] 

ОБРАЗОВАНИЕТО КАТО СОЦИАЛЕН ФЕНОМЕН. То е систематизирано и 
целенасочено, осъществявано от професионално подготвени специалисти обу-
чение (дейност по усвояване на знания и формиране на умения и навици), и 
възпитание (дейност по приобщаване на хората към нравствено-духовни цен-
ности и социални норми); нормативно установени параметри на обучение и 
възпитание, на основание на които се констатират достижения съобразно опре-
делено образователно ниво, легитимирано със съответен документ; наличие 
на специализирана материална база (целесъобразно оборудвани здания, по-
мещения и т.н.); развита многопланова системна организация; държавно нор-
мативно регулиране и административно управление на отношенията в сферата 
на образованието. [104] 

ОБРАЗОВАНИЕТО КАТО МНОГОМЕРНО ПЕДАГОГИЧЕСКО И СОЦИАЛНО 
ЯВЛЕНИЕ. Образованието е многомерно педагогическо явление, онтологизи-
рано на обектно и субектно нива на битие в четири смисъла (като социален 
институт, система, процес, резултат), които са се формирали в резултат от транс-
формацията на онтогенеза на образованието в негови същностни качества. 

Като многомерно социално явление образованието е: част от социалната 
сфера; система, съвкупност от взаимодействащи си (приемственост) образова-
телни програми и държавни образователни стандарти с различни нива и насо-
ченост; законодателно-нормативна база; мрежа от реализиращи ги образова-
телни учреждения (независимо от техните форми, типове и видове); органи за 
управление; процес на възпитание и обучение в интерес на човека, обществото, 
държавата; резултат, изразяващ се в образованост (ниво и насоченост). 

СОЦИАЛНИ ФУНКЦИИ НА ОБРАЗОВАНИЕТО. Основните функции са две: 
Репродуктивна (стабилизираща, консервативна) - възпроизводство 

и утвърждаване на съществуващите социални отношения, приемственост в об-
ластта на културата и морала. Свързано с формиране на репродуктивно-изпъл-
нителски качества наличността; внедряване на съществуващите социални нор-
ми в практиката на младото поколение; гражданско формиране с цел укрепване 
на политическата власт и конституционен строй. 

Конструктивна (променяща) - пряк или косвен принос на подрастващите 
за утвърждаване на новото в политиката, производството, начина на живот, 
обновление на културата и морала. Иновационна насоченост. Иновациите са 
съществен елемент на развитието на образованието. Изразява се в тенденции 
за натрупване и видоизменения (разнообразни инициативи и нововъведения 
в образователното пространство), които в съвкупност водят до повече или по-
малко глобални изменения в сферата на образованието и трансформация в 
неговото съдържание и качество. 

В един по-широк контекст образованието изпълнява и други функции: 
Социализация и инкултурация - приобщаване на човек към социалните 

групи и културата им. 
Социална мобилност - образованието е механизъм за закрепване на 

личността към определена група, страт. 
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Социален контрол - училището учи хората на уважение на реда и закона; 
то е място за формиране на гражданина; то пряко контролира поведението на 
младото поколение. 

Културна транслация - образованието генерира и съхранява културата 
на обществото. То възпроизвежда не само културата, но и субкултурите (Дюркем). 

Социална селекция - чрез образованието става отбор и подготовка на 
човек към различни професионални и социални дейности. 

Идеологическа функция - всяка власт се стреми да укрепи своето поло-
жение чрез идеология, която да транслира в обществото чрез системата за 
образование (Бурдийо). 

СОЦИАЛНА ДЕТЕРМИНИРАНОСТ НА ОБРАЗОВАНИЕТО. Образоването ви-
наги е социално детерминирано. Това става чрез: 

1. Социалната поръчка - концентриран израз на обществените потреб-
ности и изисквания към личностните качества на младото поколение. Тя е 
елемент на политически програми и държавни документи. 

2. Правни механизми (съвкупност от нормативни актове, регулиращи дей-
ността на образователната система): националния закон за образованието; 
държавните образователни стандарти (нормативна основа на дейността на 
конкретните институции, спазвана от всички); системата за акредитация (ли-
цензиране) на образователни заведения; правилниците им. 

3. Косвени механизми за въздействие: икономически механизми (бюд-
жетно финансиране на образованието) и система от извънбюджетни инвестиции 
(отстъпки и облекчения за фирми, инвестиращи в образование). 

4. Идеологически механизми (държавно регулиране и възпроизводство 
на господстващата идеология, основно чрез съдържанието на държавните обра-
зователни стандарти). 

5. Системата на управление на институцията. 

СЪДЪРЖАНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО. То се определя от: 
1. Образователните потребности на обществото. Най-общо зависят 

от няколко фактора. Ценностите, които обществото счита за най-значими и 
които лежат в основата на неговата култура; те се изразяват в представа за 
нормативния идеал за образован човек. Материално-техническите и техноло-
гически особености на развитие на обществото, съставящи неговата цивилиза-
ционна основа. Социално-значимите качества на личността, които позволяват 
да се възпроизвежда и в по-голяма или по-малка степен да се развиват чертите 
на дадената култура. Държавната политика в сферата на образованието, която 
е винаги конкретна и осигурява възпроизводство и развитие на културния и 
човешки капитал. Действието на някои фактори като демографската и екологи-
ческа ситуация; процесите на интернационализация и глобализация на ико-
номиките и образованието. 

2. Личностните потребности от образование . Потребност от система 
от ценности и модели на поведение, които позволяват на човек да се ориентира 
в обкръжаващия го свят. Формирането на личностната Аз-концепция не може 
да се осъществи извън образователната среда. Образованието е капитал, който 
човек може изгодно да реализира, в обмен на социални и материални блага. 
Зависят от местожителството, семейните традиции; материалните възможности. 
Личностната потребност от образование има тенденция към разширение -
колкото е по-високо нивото на образование, толкова човек е по-мотивиран за 
продължение на образованието. 
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2. ОБРАЗОВАТЕЛНИ КУЛТУРИ И ПАРАДИГМИ 

2.1. КУЛТУРИ НА ОБРАЗОВАНИЕТО 
Холандският автор Валтер Леерман развива тезата, че в хилядолетното 

си развитие, педагогическата система е достигнала до четири разбирания на 
основното значение (съдържание) на образованието - това са специфични 
култури на образование. [36] 

ЕКСПЕРТНА КУЛТУРА. 
Мото: силата на знанието води до власт над живота 
Идея: образованието помага на хората да преодолеят своето невежество 

чрез прозрение в същността на нещата (истина, мъдрост) и по този начин да 
властват над живота (спасение). Разбирането е основано върху елинската кул-
тура и юдейско-християнската традиция (най-старата концепция за образова-
ние). 

Философска основа е рационализмът. Образованието се разглежда 
като формиране на научна картина на света; като формиране на култура на 
мислене. 

Учителят е човек овластен от традицията. Той е интерпретатор, посред-
ник, събеседник. Учебното съдържание е свещено и неоспоримо. Обучението 
става по т.н. рационално-емпирична стратегия - стремеж към знание, в конфрон-
тация с емпиричната реалност. Програмата се предлага на учениците, а не се 
създава от или със тях. 

Идеалът за човек е Homo sapiens (човек разумен), а за общество -
общност от просветени хора. 

Цел на образованието е рационализиране на живота. Образованието 
трябва да създава критично настроени граждани на просветено общество. 

Педагогическа концепция: когнитивно информационно обработване. 
Педагогическа стратегия: рационално-емпирична. 
Роля на учителя: експерт-информатор. 
Роля на ученика: обработващ информация, решаващ проблеми. 
Силни страни: аналитичност, рационалност, решаване на проблеми. 
Слаби страни: нечувствителност към ценностите и емоциите. 

ИНЖЕНЕРНА КУЛТУРА. 
Мото: ориентираното към действие образование променя света 
Идея: съвременното индустриално общество се нуждае не само от раз-

пространение на знания, което да помогне на хората да разрешат многоброй-
ните си проблеми и да реагират на предизвикателствата. Образованието се 
разглежда като професионализация. Учителят е агент на промяната, притежа-
ващ едновременно познание за съдържанието на процеса, влизащ във взаимо-
действие с клиенти, изразяващи или осъзнаващи нуждите си от обучение, живе-
ещи в определена среда и желаещи промяна. 

Моделите на обучението, по които се работи са най-често два: 
Граници на груповата динамика (К.Левин, 1947): (1). Размразяване на 

определеното поведение. (2). Движение към нова цел. (3). Замразяване (нано-
во) или затвърдяване на новото поведение. 
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"Динамика на планираната промяна" (Р.Липит,1958): (1). Осъзнаване на 
необходимостта от промяна. (2). Установяване на отношението на промяна. 
(3). Изясняване и диагностика на проблема. (4). Търсене на алтернативни пъти-
ща, определяне на целите и развиване на работния план. (а).Изпълнение на 
плана за промяната. (б). Обобщаване и систематизиране - оценяване. (7). При-
ключване на взаимоотношенията. 

Идеалът за човек е Homo faber (човек майстор), а за общество - общност 
от професионалисти. 

Цел на образованието е експертност в действията. Образованието 
трябва да създава умели актьори за ефективна социална система. 

Педагогическа концепция: трансформиране на структурите за действие 
(учене чрез правене). 

Педагогическа стратегия: социално-технологична. 
Роля на учителя: планиращ управител на процеса, творец на структурна 

промяна. 
Роля на ученика: вземащ решения, деец. 
Силни страни: планиране, творчество. 
Слаби страни: техноцентризъм. 

ПРОРОЧЕСКА КУЛТУРА. 
Мото: пътуване, водещо към нови небеса и земи 
Идея: чрез образованието да бъдат внушавани или потвърждавани хума-

нистично виждане и позитивни ценности. Учителят е пророк. Учене, насочено 
към лична и социална свобода. 

Идеалът за човек е Homo viator (човек пратеник), а за общество - морал-
на общност. 

Цел на образованието е повишено морално съзнание. Образованието 
трябва да създава граждани, съзнаващи ценностите на едно справедливо 
общество. 

Педагогическа концепция: усвояване на един морален модел (предава-
не на ценности, изясняване). 

Педагогическа стратегия: нормативно-трансформационна. 
Роля на учителя: помагащ за осъзнаване на моралния модел, морален 

образец. 
Роля на ученика: морален активист. 
Силни страни: стойностна ориентация, перспективна трансформация. 
Слаби страни: морализиране, нисък прагматизъм. 

КОМУНИКАТИВНА КУЛТУРА. 
Мото: "да бъдеш" значи да комуникираш, "да учиш, е да водиш диалог". 
Идея: образованието трябва да подготвя човек за комуникиране. Човек 

може да израства като личност само чрез комуникативно действие (истинен, 
съобразен с нормите и автентичен обмен между членовете на една социокул-
турна общност). "Понеже всички вие сте тук, аз съществувам." Взаимодействието, 
комуникацията е толкова важно, колкото и труда. При общуването си хората се 
ръководят от формираната в тях нормативна гледна точка. 

Идеалът за човек е Homo dialogalis (човек разговарящ), а за общество -
комуникативна общност. 

Цел на образованието е стимулиране на комуникативността. Образова-
нието трябва да развива общности от актьори в диалог. 

Педагогическа концепция: отворено обучение на базата на опита (ем-
патия, интуиция). 

Педагогическа стратегия: диалогична, ориентирана към израстване. 
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Роля на учителя: подпомагащ комуникатор. 
Роля на ученика: експерт с опит, партньор. 
Силни страни: ориентация към жизнен опит и изграждане на общност. 
Слаби страни: неотчитане на глобализацията. 

ОБОБЩЕНИЕ. Ако се имат предвид лежащите в основата гледни точки, 
предначертаните цели и основните концепции за обучението, четирите култури 
са независими. 

Ако се сравняват стратегиите, функциите и позиционирането на обуча-
ващи и обучавани, експертната и инженерната култура представляват страте-
гическа двойка за културите на рационалната промяна; докато пророческата и 
комуникативната са стратегическа двойка на културите за етично пренасочване. 

Анализът на силните и слаби страни показва, че е възможно допълване 
на позитивистките експертна и инженерна култури от една страна и натурали-
стичните пророческа и комуникативни от друга. Доминиращата култура може 
да бъде комбинирана или временно заместена от друга при изпълнение на 
дадени специфични проблеми, задачи и контексти 

Първите три култури са индивидуалистични (позиция на агентите), докато 
четвъртата е интерсубективна. 

2.2. ПАРАДИГМИ В ОБРАЗОВАНИЕТО 

ПАРАДИГМА. Понятието "парадигма" е много характерно за съвременна-
та наука. Според Томас Кун,"парадигма" означава: "...научни достижения, из-
ходна концептуална схема, които в течение на определено време дават на 
научното общество модел на постановка на проблемите и на техните 
решения". Тя е определено виждане за света, доминиращо през определен 
период; тя дава ориентир за теорията и практиката в дадената област. 

Общите за социалните науки холистична и индивидуалистична парадигми 
имат своята проекция и в педагогиката. Запазвайки основните си характерис-
тики, тук те придобиват особено значение, отнесени към образованието на 
човека - индивидуална (егоцентрично-индивидуалистична) и социална (социо-
центрично-колективистична). 

ПАРАДИГМАЛНИ ВЕКТОРИ НА РАЗЛИЧИЯТА В ОБРАЗОВАНИЕТО. В педа-
гогиката има пет насоки (вектори на различия) на формиране на различните 
парадигми, които в различни варианти са съществували в историята на образо-
ванието. Това са парадигмите: 

• антропоцентрична и езотерическа; 
• социоцентрична (холистична) и егоцентрична (индивидуалистична); 
• дидактоцентрична (познавателна) и педоцентрична (личностно-

ориентирана, хуманистична); 
• предмето-центрирана (учебно-дисциплинарна) и обектно- и процесо-

центирана; 
• интелектуално-сциентистска (научна) и хуманитарно-естетическа 

парадигми. 
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2.2.1. АНТРОПОЦЕНТРИЧНА И ТЕОЦЕНТРИЧНА (ЕЗОТЕРИЧЕСКА) 
ПАРАДИГМИ 

АНТРОПОЦЕНТРИЧНА ПАРАДИГМА. Образованието се разглежда като 
развитие на човешките качества у човека. Най-близо до този идеал е педо-
центричната (личностно-ориентирана, хуманистична) парадигма. 

ТЕОЦЕНТРИЧНА (ЕЗОТЕРИЧЕСКА) ПАРАДИГМА. При теоцентричната 
(езотерическа) парадигма, образователният процес се строи според религи-
озната свърхзадача. [19] 

За разлика от антропоцентричната хуманистична парадигма, тук поста-
новката е богоцентрична (Иисусоцентрична). "Усвояването на себе си" (Selfism) 
е само промеждутъчен етап в движението към Бога и хората. 

Вярва се, че Бог е Творец на света и източника на всички блага и истин-
ното познание. Човек е създаден по образ и подобие Божие и е бил съвършен 
физически, умствено и духовно. В резултат от грехопадението, тези негови 
способности претърпели съществени изменения, но Бог в Своята любов наме-
рил път, за да възстанови човека. Чрез изкуплението, Той открил пред чове-
чеството нови възможности за придобиване на загубеното съвършенство и 
смисъл на битието. 

Животът на човек е подготовка за вечно блаженство. Това определя и 
разбирането за добро (стремеж към Бог) и зло (стремеж към земна изгода 
или преходна слава). 

Християнинът не принадлежи на политическото общество и на природата, 
а на църквата, на Христос. Тази идея е изразена в притчата на Христос за 
лозата, изказана към учениците му: "Както вейката не може да дава плод, ако 
не е на лозата, така и вие, ако не сте в Мен. Аз съм лоза, а вие - вейки." 

Бог е начална и крайна, висша и единствена ценност. Отношението към 
природата и познанието на нейните закони се определя от целите на 
божественото откровение. 

Образованието е един от значимите фактори в процеса на спасение, 
способстващ за установяване на взаимоотношения между Бог и човек и 
подбуждащ хората да служат на обществото. Образованието трябва да води до 
цялостно и хармонично развитие на личността. 

2.2.2. СОЦИОЦЕНТРИЧНА (ХОЛИСТИЧНА) И ЕГОЦЕНТРИЧНА 
(ИНДИВИДУАЛИСТИЧНА) ПАРАДИГМИ 

2.2.2.1. СОЦИОЦЕНТРИЧНА (ХОЛИСТИЧНА) ПАРАДИГМА 
ПРЕДСТАВИТЕЛИ. Най-видни представители на социоцентрично-колекти-

вистичната концепция са Демокрит, Аристотел, Дюркем, Дюи, тоталитарната 
педагогика (теория за комунистическото възпитание, доктрината "наци") 

ОСНОВНИ ИДЕИ. Изначалната природа на човека е социоцентрична и 
колективистична. Човекът е «обществено животно». Детето се ражда егоистично 
и асоциално, затова задачата на колективното възпитание е да го направи 
обществено същество. 

Социоцентричната природа обуславя необходимостта от обществен жи-
вот. Счита се, че е водеща колективната борба за по-добро съществуване, че 
стремежът към лично щастие е недостижим извън човешкото общество. Инди-
видуалността и индивидуалната воля се формират проявяват само сред мно-
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жество от други воли т.е. в колектива. Затова индивидът трябва да се подчинява 
на интересите на групата, колектива и това е условия за неговата пълноценно 
съществуване. Първостепенно значение за формирането на личността играят 
налаганите отвън социални функции и роли. 

КОЛЕКТИВИСТИЧНА ПЕДАГОГИКА. Социоцентричната концепция служи 
за основа на колективната педагогика. Нейна цел е формирането на социални 
качества на личността, умения за колективистични действия и социално дис-
циплинарно поведение. Основно е разбирането, че личността не се развива 
спонтанно - отвътре на вън, а се формира под действието на преки и косвени 
външни въздействия на колектива. 

Подготовката за живота се съществува като подготовка за колективен 
труд и колективна борба за по-добро съществуване. 

Опитите за игнориране на колектива като среда за живот на детето водят 
до грешки — той е естествено място за общуване, взаимно разбиране, 
обсъждане, свободно споделяне на мисли и преживявания т.е. демократичното 
му предназначение (Дюи, Роджърс). 

Критиките на колективистичната педагогика са по няколко линии: колек-
тивизмът също съдържа в себе си две крайности: опасност от предоставяне на 
неограничена власт на колектива, която води до пренебрегване на индиви-
дуалността; възможност за колективен егоизъм; възможност за авторитарност 
на въздействието. 

2.2.2.2. ЕГОЦЕНТРИЧНА (ИНДИВИДУАЛИСТИЧНА) ПАРАДИГМА 
СЪЩНОСТ. Води началото си от Платон: «И така, всички... науки... трябва 

да се предлагат на децата, но начинът на преподаване не трябва да е 
насилствен. 

— Защо? 
— Защото нито една наука свободният човек не трябва да изучава като 

роб... в душата никаква насилствена наука не остава трайно... 
— Затова не насилствено преподавай на децата наука, а посредством 

игра; тогава ти по-добре ще видиш кой на какво е склонен.» (Платон, «Държа-
вата», Книга VIII). 

ГЛАВНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: Ж.-Ж.Русо, Кант, Кей, Монтесори и др. 
Според тази парадигма, природата на човека се определя от всеобщата 

борба за по-добро съществуване. Егоцентричната природа е градивно начало 
в човешкия живот, защото инициативата и рискът водят до продуктивност и 
творчество. Изявява се в свободната воля и действия, както утвърждават 
самодейността и самостоятелността на отделния индивид. 

Философският индивидуализъм е основа за появата на индивидуалис-
тичната педагогика, която смята отделното дете само по себе си за цел (само-
цел). Тя цени отделният човек и приема обществеността като средство за 
задоволяване на нуждите и стремежите на отделните личности. 

ХАРАКТЕРНО ЗА ИНДИВИДУАЛИСТИЧНАТА ПАРАДИГМА е, че: 
• Целта на образованието и възпитанието е единствено развитието 

на индивидуалните качества на личността. Основа за адаптация е 
личностния резултат на отделния индивид. 

• Уважение на свободата на личността на детето, неговото право на 
собствен уникален път на развитие. Отказ от разглеждането на детето 
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като член на обществото и колектива и обръщане на внимание на 
неговата собствена ценност. 

• Личността се развива спонтанно - важно е да се създадат условия за 
саморазвитието, но също има нужда и от ограничена професионална 
намеса и подкрепа. 

• Водещи мотиви за саморазвитието на личността са потребностите и 
интересите. 

• Индивидуалното съзнание е автономно, независимо от колективното. 
• Ненасилие. 

Основният метод е диалогът между учител и ученик: общуване, споделяне, 
съвет, беседа, изповед. 

В индивидуалистичната педагогика обаче се наблюдават и противоречиви 
тенденции. Ограничаването на педагогическото общуване само между ученик 
и учител води до изолираност на ученика от широкия кръг на общуване. Инди-
видуалната дейност не подготвя индивида за необходимите колективни форми 
на труд и социална дейност т.е. пренебрегва се груповото обучение. 

АКМЕОЛОГИЧЕСКА ПАРАДИГМА. Също често срещано понятие. В проце-
са на образованието, на човек трябва да се предостави помощ за максимално 
(acme - връх) развитие на неговата индивидуалност, реализация на потен-
циалните възможности. Този подход има ярко изразена творческа насоченост, 
прилага се основно в хуманитарното и художествено образование. 

Образованието се индивидуализира максимално. От учителя се изисква 
да е морален и професионален еталон, добър психолог. 

2.2.3. ДИДАКТОЦЕНТРИЧНА И ПЕДОЦЕНТРИЧНА (ЛИЧНОСТНО-
ОРИЕНТИРАНА, ХУМАНИСТИЧНА) ПАРАДИГМИ 

Съществува още едно принципно различие между парадигмите - според 
тяхното отношение към ролята на личността на ученика: или е подчинена на 
организацията на ученето, или е цел на образователния процес. 

2.2.3.1. ДИДАКТОЦЕНТРИЧНА ПАРАДИГМА 
"ТРАДИЦИОННА ПЕДАГОГИКА". Целият образователен процес се строи 

по аналогия с процеса на познание (оттам и мнозина я наричат "познавателна"), 
от постановката на целите и подбора на съдържание на дисциплината до конк-
ретните форми, методи и средства всичко се проектира и осъществява като 
изследователски процес. Личностните фактори имат значение само във връз-
ка с формирането на познавателна мотивация и способности. [43] 

Тя е малко либерална, с авторитарна насоченост, консервативност, 
технологична стереотипност, стремеж към стриктна дисциплина. Основана е 
на сериален код (Б.Бернщейн): програмите са точно и стриктно лимитирани, 
дисциплините са добре сепарирани една от друга, курикулумът не се съобразява 
с чувствата на децата. Нарича се още "видима педагогика" (Ж.-М. де Куейроз) 
[136] и "производителен" (productif) модел педагогика (Е. Плезанс) [142]. Доми-
нира до 50-те години. Модел, по-близък до по-популярните концепции за детето 
и за това, което училището трябва да прави с него: това е продукция, която се 
излага на показ, нейните показатели са ясно фиксирани в дейностите на детето 
и не трябва да се «губи време» за да се произведе повече - детето трябва да 
бъде точно ръководено, нарежданията да са ясни и недвусмислени. [128] 
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"ПЕДАГОГИЧЕСКА ПАРАДИГМА". Това е друго използвано в случая поня-
тие. Педагогическата парадигма се изразява в постановката да се формира 
човека чрез външна система за принуда, награди и наказания. Детето не може 
да осъзнае смисъла на образованието, да оцени неговата необходимост. 
Предимството е възможността да се прилага формален, шаблонен подход и 
той да се институционализира. Учител може да стане всеки човек, който може 
да следва шаблона (учебната документация) и да се наложи над децата (власт). 

Системата е съвършена за изграждането на изпълнителски кадри и за 
социална репродукция, но не и за развитие на творческите заложби на човека. 

2.2.3.2. ПЕДОЦЕНТРИЧНА (ЛИЧНОСТНО-ОРИЕНТИРАНА, 
ХУМАНИСТИЧНА) ПАРАДИГМА 

"РЕФОРМАТОРСКА НАСОКА В ПЕДАГОГИКАТА". Образователният про-
цес се изгражда, изхождайки от личността на обучаемия, неговата неповтори-
мост, уникалност, индивидуалност. Това става, като личността се включва в 
природосъобразна и културосъобразна дейност. 

Ориентирана е към развитие, социализация и инкултурация на човека, 
към междуличностно общуване, диалог, помощ в личностния ръст; човек се 
разглежда като субект на собствения си живот, имащ и реализиращ потребност 
от саморазвитие. 

ТРАКТОВКИ. Има няколко трактовки на концепцията на личностно 
ориентираното образование. 

1. Личностен подход в образованието на ниво ежедневно, най-масово 
педагогическо съзнание - принцип общуване на учителя и учениците, по същество 
повече етико-хуманистичен, отколкото чисто педагогически. Характерен за педа-
гозите - хуманисти и либерали: Ж.-Ж. Русо, Л.Толстой, М.Монтесори и др. 

2. Личностен подход, разглеждан като принцип за насочване на педаго-
гическата дейност към нейната главна цел — личността. 

3. Личностният подход като механизъм за обяснение на личностните 
новообразования в педагогическия процес - никакви изменения в живота и 
дейността на човека не могат да бъдат обяснени без разбиране на тяхното 
място и роля всамореализацията на личността. 

4. Принцип за свобода на личността в образователния процес - избор 
на нейните приоритети, образователни «траектории», формиране на собствено, 
личностно възприятие на изучаваното съдържание (личностен опит). 

5. Личностният подход в конструктивистка светлина - личността се 
разбира като образователен еталон, модел на «новия човек». Образование на 
личности «със зададени свойства». 

6. Личностният подход като приоритет на индивидуалността в образо-
ванието като алтернатива на колективно-нивелиращото възпитание. 

7. Личностният подход като представа за целостността на педагогическия 
процес. Ориентацията към личността позволява да се преодолее сумарния 
подход и функционализма в строежа на образователната система. 

8. Личностният подход като особен род педагогически процес (със спе-
цифични цели, съдържание, технология), ориентиран към развитие и самораз-
витие на личностните свойства на индивида. Последната концепция се основава 
на представата за личността като педагогическа категория, отразяваща целта 
на образованието и развитието на човека, както и формирането на опит в изпъл-
нението на специфични личностни функции (избирателност, рефлексия, опре-
деляне на жизнени цели и смисли, самореализация, отговорност и др.). [61] 
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АНТРОПОЦЕНТРИЗЪМ. Педоцентричната (личностно-ориентирана, хума-
нистична) парадигма е антропоцентристка - Протагор:"Човек е мяра за 
всички неща". Същност: формиране на човека, на Аз-а, на собствен облик, непов-
торима индивидуалност, духовност, творческо начало. 

Във фокуса на образованието е уникалната цялостна личност, която се 
стреми към самоактуализация, открита е за нов опит, умее да прави избор в 
различни жизнени ситуации и носи за този избор пълна и съзнателна отговор-
ност. 

Карл Роджърс посочва следните идеи: 
• индивидът се намира в центъра на постоянно променящ се свят, 

което означава, че за всеки индивид са значими собствените въз-
приятия на обкръжаващата действителност; този вътрешен свят на 
всеки човек не може да е опознат напълно от никой външен човек; 

• човек се отнася към обкръжаващата действителност през призмата 
на собственото възприятие и разбиране; 

• човек се стреми към самопризнание и към самореализация; 
• човек притежава вътрешна потребност от самоусъвършенстване; 
• взаимното разбиране, толкова необходимо за развитието на лич-

ността, може да бъде достигнато само в резултат на общуване; 
• самоусъвършенстването, развитието протича на основата на вза-

имодействие със средата, с другите хора; външната оценка е много 
съществена за човека, за неговото самопознание, което се постига в 
резултат на преки или скрити контакти. 

Характеризира се с персонализация и индивидуализация на работата с 
детето, стремеж за развитие на психическите му качества, особено креатив-
ността, по-малка систематичност, съчетаване на учене и игра, по-малко «учи-
лищна» дисциплина. Основана е на интегриран код: търси се взаимодействието 
и взаимопреливането на дисциплините; развитие на детските интереси; 
дефинират се по-малко цели, свързани със знанието и повече с разбирането. 
[Ib.] Нарича се още "невидима педагогика" (де Куейроз) [136] и "експресивен" 
(expressif) модел педагогика (Плезанс). [142] 

АНДРОЛОГИЧЕСКА ПАРАДИГМА. Това понятие се среща често в педаго-
гиката. Съгласно андрологическата парадигма, детето осъзнава образова-
телния процес, поставя си цели и ги достига. Учителят е помощник, който трябва 
да поддържа, подтиква човека по този път. Той трябва да отчита индивидуалните 
особености на учениците, техните интереси, да се съобразява с тях, да им пре-
доставя поле и възможности за избор. 

ФУНДАМЕНТАЛНИ ПОЛОЖЕНИЯ: 
1. Предназначение на образованието. За разлика от традиционното раз-

биране за образованието като овладяване на знания, умения и навици в опре-
делени области, наречени дисциплини (предмети), то се интерпретира като 
"ставане" на човека субект на културата, придобиване на свой собствен образ 
(образование). 

2. Взаимоотношение на учител и ученик. Ученикът е свободен самостоя-
телен познаващ и учещ се субект, постъпките на когото в хода на обучението 
имат личностен смисъл и значимост. Именно на тях трябва да се опира учителят 
в своята педагогическа дейност 

3. Човекообразуващи функции на образованието: (1). Хуманистична -
съхранение и възстановяване на неговото телесно и духовно здраве, смисъл 
на живота, лична свобода и нравственост. (2). Културообразуваща - съхранение, 
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предаване, възпроизводство и развитие на културата чрез механизма на културна 
идентификация. (3). Социализация, продукти на която са личностни смисли, 
социална позиция, самосъзнание, ценностно-смислово ядро на светогледа. 

4. Съдържание на образователния процес, насочено преди всичко към 
удовлетворение на екзистенциалните потребности на личността, потребностите 
на нейното битие, личностно съществуване като агент на свободен избор, свето-
глед, дейност, лична отговорност и саморазвитие. То трябва да включва няколко 
компоненти: аксиологически (въвеждане в света на ценностите, помощ в създа-
ването на система от ценностни ориентации), когнитивен (научно-достоверни 
знания за света и човека), дейностно-творчески (формиране на разнообразни 
методи за усвояване на обкръжаващата среда) и личностен (развитие на 
способности за самопознание, саморегулация и нравствено самоусъвършенст-
ване и самоопределение). 

За разлика от дидактоцентричната парадигма, при която двигател е про-
тиворечието между знание и незнание и доминира обяснението, в педоцент-
ричната парадигма образованието е отношение; интелектуални, нравствени и 
естетически преживявания, съвместно творчество на ученици и учители; разби-
ране и съпреживяване. [43] 

5. Учителят от основен и най-компетентен източник на знания и контро-
льор (супервайзер) на познанието се превръща повече в организатор на само-
стоятелната активна познавателна дейност на учениците, диагностик, компе-
тентен консултант и помощник за преодоляване на трудностите в ученето. Отно-
шение на учителя към ученика и позиция в образователния процес: като към 
субект, способен да се учи не по принуда, а доброволно, по собствено желание 
и свободен избор. Учителят създава условия за целенасочена социализация и 
управлява този процес от позицията на ученическите интереси. 

Основни принципи на личностно-ориентираната педагогика: диалогич-
ност, дейностно-творчески характер, насоченост към поддръжка на индивиду-
алното развитие на ученика, предоставяне на необходимата свобода за взе-
мане на самостоятелни решения, творчество, избор на съдържание и техники 
на учене и поведение. Педагогически технологии - разбиране, диалог. 

2.2.4. ПРЕДМЕТО-ЦЕНТРИРАНА (УЧЕБНО-ДИСЦИПЛИНАРНА) И 
ОБЕКТНО- И ПРОЦЕСО-ЦЕНТИРАНА (ИНТЕГРАЛНА) ПАРАДИГМИ 

ПРЕДМЕТО-ЦЕНТРИРАНА (УЧЕБНО-ДИСЦИПЛИНАРНА) ПАРАДИГМА. 
Води началото си от постановките на Коменски (класно-урочната система), 
която е свързана със структурирането на учебното съдържание под формата 
на предмети (дисциплини) - история, химия, физика и пр. По този начин се 
счита, че може да се създадат условия за системност в образованието. Може 
да се осигури и високо качество на преподаването, тъй като учителят се спе-
циализира в определена насока. 

ОБЕКТНО- И ПРОЦЕСО-ЦЕНТИРАНИТЕ ПАРАДИГМИ. Свързани са с изуча-
ването на обекти и процеси (authentic learning, problem-based learning, work-
based learning). Идеята е да се възпроизвеждат реални отношения на човек 
със заобикалящия го свят. Силно се стимулират възможностите за трансфер. 
Водещ в образователния процес е ученикът, неговата активност е определяща 
за крайния резултат. Учителят е треньор, инструктор, фасилитатор. Оценката 
на достиженията е насочена към формиране на умения за самооценка и 
съставяне на пакети за оценяване (портфолио). 
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ИНТЕГРАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ. (integrative education) Един от основните 
автори по темата - Бети Шуймейкър (Shoemaker,1989) дава еклектично опре-
деление: "обединяване на различни аспекти на програмата в значима асоци-
ация, за да се фокусира на широки области на анализа. по този начин се отразява 
взаимозависимостта на реалния свят и се включва ученическото тяло, мисъл, 
чувства, интуиция в изучаването чрез опита, като по този начин се унифицира 
знанието и се осигурява по-добро разбиране на това, което би могло да бъде 
получено изучавайки частите поотделно." [235] 

Основанията на интегралното образование са в характеристиките на чо-
века като учещ се (информацията най-надеждно се кодира и по най-добър 
начин се използва от мозъка, когато е включена в мрежа от значения) и във 
взаимозависимата природа на действителността. Вместо изкуствено да дели 
света на "предмети" и да използва широко инструкциите на учителя, интеграл-
ното образование потапя учениците в обогатена среда, която отразява слож-
ността на живота. Това обезпечава цялостен контекст на обучението, водещо 
до по-голяма способност да се помни и действа и да се решават проблеми. 

Опити за интегрално образование прави още Килпатрик през 1918 г. с 
т.н. "метод на проектите", при който образованието се детерминира от детските 
интереси, а не от дисциплинарното съдържание. Анализът на резултатите от 
експериментите потвърждава предимствата на интегралното образование -
повишена любознателност, по-положително отношение към ученето, по-високи 
достижения. 

Опитът от експериментите показва, че най-пригодни за този тип организа-
ция на обучението са началните учители поради своята многостранна подготовка 
и затова, защото преподават много дисциплини на едни и същи ученици. Те 
най-лесно усвояват интегративните подходи. 

2.2.5. ИНТЕЛЕКТУАЛНО-СЦИЕНТИСТСКА (НАУЧНА) И ХУМАНИТАРНО-
ЕСТЕТИЧЕСКА ПАРАДИГМИ 

ИНТЕЛЕКТУАЛНО-СЦИЕНТИСТСКАТА (НАУЧНА) ПАРАДИГМА. Изразява се 
в разбирането, че светът е съвкупност от факти и техните отношения, организи-
рани по определен начин. Образованието трябва да "насити" човека с инфор-
мация за обкръжаващия го свят, да му даде "необходимите сведения". Формира-
нето на хуманистичното начало се предполага, но като следствие от усвояването 
на тази информация. 

ХУМАНИТАРНО-ЕСТЕТИЧЕСКА ПАРАДИГМА. Светът е човешка способ-
ност за преживявания, за художествено-творческо възприятие. Образованието 
трябва да формира "вътрешния свят" на детето, да му открие богатството на 
реалността и да го научи да преживява тази реалност. 

Определената затвореност и изолираност една от друга на тези образо-
вателни парадигми в учебното съдържание води до разкъсаност на формира-
нето на представите на детето за неговия вътрешен и външен свят. Като след-
ствие, става разрив и в методологията: в естествознанието преобладава пози-
тивният тип мислене (понятие - закон), а в хуманитарните науки - постпозитив-
ният тип и съответната методология. [60] 
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2.3. ЕВОЛЮЦИЯ НА ПАРАДИГМИТЕ В ОБРАЗОВАНИЕТО 
В съвременното образование ясно се проявяват две основни тенденции 

- формираща (традиционна) доктрина и хуманистична (личностно-ориентирана) 
доктрина. 

ФОРМИРАЩА (ТРАДИЦИОННА) ДОКТРИНА. Традиционалистски (акаде-
мичен) модел, основан на консервативната роля на училището, целта на което 
е предаване на младото поколение на есенцията на културното наследство на 
човешката цивилизация: знания, умения, навици, идеали, ценности, технологии, 
всичко, което води до индивидуално развитие на човека и до съхранение на 
реда в социума. При такъв подход човек е ценен само като носител на опреде-
лени знания, като образец на определено поведение. 

Рационалистически модел. Фокусът е не върху съдържанието на образо-
ванието, а върху ефективните начини за усвояване на знания и формиране на 
умения. Цел на образованието е формирането на "адаптивен поведенчески 
репертоар", съответстващ на нормите и стандартите на културата. Целите на 
образованието се определят диагностично и еднозначно: списък на знания и 
умения, които може да се измерят. Основни понятия: учене, тренинг, тест, 
корекция. 

И двата модела не поставят човека в центъра на образованието, не го 
считат за субект на собствения живот. 

Същност: овладяване на знания, умения, навици и подготовка на учени-
ците за живота. 

Отношение на учителя към ученика и позиция в образователния процес: 
принуда, строги изисквания, императиви. 

Обща, единна и задължителна за всички линия на психическо развитие; 
системообразуващ компонент на учебното съдържание - когнитивен; развитие 
на интелекта, мисленето. 

Основа на педагогическите технологии - обяснението. 

КЛАСИЧЕСКИ МОДЕЛ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ. Основно се е формирал под 
влиянието на определени философски и педагогически идеи през XVIII-XIX век 
от Коменски, Песталоци, Фробел, Хербарт, Дистервег. Макар, че тя еволюира, в 
своите основни характеристики е останала неизменна. 

Спори се дали този класически модел за образование фактически се е 
изчерпал: вече не отговаря на изискванията на съвременното общество и про-
изводство и трябва да се замени с нов. Друга теза е, че класическият Комени-
усиански модел е също така трудно да се разруши, както и класическата физика, 
тъй като е обезпечила успехите на европейската култура и цивилизация. Тя е 
необходимият инвариантен фундамент (особено на елементарно и средно 
ниво), на който се основава образованието като цяло. 

В условията на тоталитарната държава става преход от съзерцателна 
към дейностно-центрирана педагогика. Наложи се държавна и при това унифи-
цирана система на образование, транслираща причудлив конгломерат от знания 
и псевдознания, ценности и псевдоценности. 

ЕВОЛЮЦИЯ КЪМ НОВА ДОКТРИНА. Основните тенденции в развитието 
на съвременното училище са няколко: 

• От дейностно-центрирана към личностно-центрирана педагогика; 
подход, "съсредоточен върху ученика" (learner-centred approach), вър-
ху неговите способности и възможности, за да се конструира собст-
вен учебен модел. 
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• От пасивно към активно запомняне. 
• От обучение, основано на външно стимулиране (бихевиоризъм) към 

конструктивистко и развиващо обучение. 
• От "моно-учителско" образование, към образование, с използване 

на посредници на учителите (медиатори, тутори). 
• От "училищна" образователна обкръжаваща среда, към среда, свърз-

ваща училищните и извънучилищните образователни ресурси. 
Научните революции (смяната на парадигмите) в социалните науки се 

отличават от тези в природните науки, тъй като социалните науки нямат още 
обединяваща методология. През ХХ век станаха съществени изменения във 
всяка от тях, като това засегна и образованието, тъй като дава различно фунда-
ментално обяснение на човешкото учене. Най-силни бяха трусовете в психо-
логията: бихевиоризъм, когнитивизъм, конструктивизъм. Конструктивистката 
теория (Дюи, Пиаже, Виготски, Брунер) през последните 20 години на века се 
налага като доминираща парадигма. 

Промяната в педагогическата доктрина е свързан с отказ от нормати-
визма и унитаризма на традиционната просветителска концепция ("човек 
знаещ"), с нова представа за образоваността - става смяна на антропологичес-
ките основания на педагогиката. Характеристики на съвременното понятие 
"образован човек" са: формиран устойчив светоглед; подготвен за живота, спо-
собен да осмисли своето място в живота; ориентиращ се в сложните проблеми 
на съвременните култури; свободна творческа личност, разбираща другите, спо-
собна да мисли, общува и практически да действа; развитие на разнообразни 
способности със системен характер и висока степен на продуктивност; все-
странно развитие, преодоляване на културния разкол на хуманитаристика и 
технокрация (Ч.П.Сноу); разбиращ и приемащ другите културни позиции и 
ценности, умеещ да прави компромис; нравствено отговорен човек. 
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3. ОБРАЗОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ 
ОСНОВНИЯТ ВЪПРОС НА ПЕДАГОГИКАТА. Основният въпрос на всяка 

наука формулира главното противоречие, главният източник на научна пробле-
матика, ограниченията на научният обект и предмет, основната методологическа 
граница. В случая това е въпросът: може ли чрез външни (средови, целенасо-
чени, съзнателни и активни) средства да се влияе на развитието на 
човека? 

3.1. СЪЩНОСТ НА РАЗВИТИЕТО 
ДЕФИНИЦИЯ. Развитието се определя като: 
Диалектически процес на постепенни и относително необратими коли-

чествени и качествени изменения на организма във времето. 
Прогресивни, количествени и качествени, психосоматични и духовни из-

менения в организма и личността на детето, в резултат от естествен обмен на 
вещества, а също и от неговата въвлеченост в жизнени дейности, особено в 
специално педагогически организирани видове социално-позитивна дейност, 
общуване и отношения. 

Сложно инволюционно-еволюционно движение, в хода на което стават 
прогресивни и регресивни интелектуални, личностни, поведенчески, дейностни 
изменения в човека (Л.Виготски, Б. Ананиев). 

Изменение, но не всяко, а насочено, необратимо и закономерно. Съвкуп-
ността от закономерни изменения води до възникване на ново качество, т.е. до 
изменение на състава или структурата на дадения обект. 

Развитието, особено личностното, не се прекратява до момента на пре-
кратяване на самия живот, изменяйки се само по направление, интензивност, 
характер и качество. 

Постепенно формиране на същностните сили на детето, реализация на 
генетическия фонд, цялата психосоматична сфера под въздействие на хра-
ненето, взаимодействието на организма с природната и социална среда, а 
също и образованието. 

Разгръщане, разкриване на изначално съществуващи свойства (наслед-
ствени програми). Действието в реални условия на средата, определено обкръ-
жение, превръщат генотипа (схема, план на бъдещия организъм) във фенотип 
(реален организъм). За разбиране на връзката наследственост-развитие още 
Аристотел употребява категориите «потенция» и «акт» или възможност и 
действителност. [По: 179] 

ФАКТОРИ НА РАЗВИТИЕТО. Факторите, определящи развитието на 
човешката личност са наследствеността, природната среда, социалната среда, 
образованието, дейността, общуването. Последните три от тях може да се 
нарекат активни и са предмет на педагогически и други интервенции. 

ДВОЙСТВЕНАТА БИОСОЦИАЛНА ПРИРОДА НА ЧОВЕКА. В "Книга за 
джунглата" Р.Киплинг развива идеята, че човек придобива животински черти 
при потапянето си в животинската среда (анимализира се). По същия начин, 
потапянето в човешка среда е задължително условие той да се хуманизира. 
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Човек е същество с биологична (наследственост) и социална същност (продукт 
на едно общество и култура). Като културен феномен той се формира под влияние 
на трансфера на езика, уменията, вярванията (идеи, религия). 

Обществото в хода на своето развитие е създало механизъм за придаване 
на социална същност на човека (трансмисия на културата - социализация), 
която се реализира задължително, но чрез специфични институции. 

В теориите се използват редица понятия. Първо ще бъдат дадени 
определения на най-важните от тях. 

СОЦИАЛНО, НАСЛЕДЕНО И ПРИДОБИТО. Социално е това, което е свой-
ствено за една група хора или общество и надхвърля възможностите на съста-
вящите го хора. Като понятие по съдържание се противопоставя на биологично, 
психично и индивидуално. В индивидуалното си развитие човек развива чо-
вешката си същност, усвоявайки социокултурен опит, усвоявайки социалните 
правила и регламентации (норми, йерархия) и културното наследство (език, 
техники, ценности), които формират човешкото интелектуално пространство. 

Човек съхранява своята същност само доколкото се подчинява на 
човешки норми и правила. Един характерен пример е Робинзон Крузо, който 
останал сам на необитаем остров, не загубва човешката си същност и не се 
"анимализира", само защото изгражда свой свят с човешки правила, норми и 
регламентации. 

Социалната същност на човека се проявява в ежедневните му постъпки: 
той се храни с особена, преработена храна; носи дрехи, които технологично са 
много сложни; ползва прибори и т.н., които са културни феномени. Актовете на 
поведение са рамкирани от тази социална същност (например хранене: био-
логичен инстинкт, но социално реализиран - има разлика между българска, 
френска и пр. кухни). 

Начинът на проява на емоциите също е социално детерминиран. Въпре-
ки, че са свойство на психиката с биологична основа, при човека те се проявяват 
социално (различно в различни социални среди). Социална е и оценката на 
това кое е "нормално" и "ненормално". 

Въпросът за отношението между придобито и унаследено е един спор 
без край. В много голяма степен този спор е идеологически и противопоставя 
изкуствено двете начала на човешката природа. Наследено е това, което човек 
получава при раждането си от своите родители на генетична основа, а придобито 
- полученото в хода на индивидуалното развитие в социалното пространство 
(например езика). Отношението между тях е диалектическо: те се намират във 
взаимодействие. 

Резултат от това взаимодействие е развитието в анатомичните пропорции 
на съвременния човек (обем на главния мозък, кората му, стойка, подвижност, 
фини движения на ръката и т.н.). Естественият подбор като фактор е действал 
и на социокултурно ниво (език, култура, техника, ценности, социална орга-
низация, разделение на труда, семейството, сексуално разделение и пр.) 

Френският социолог Клод Леви-Строс (C. Levi-Straus) развива тезата, 
че човешкото развитие е резултат от реципрочно отношение на природата (нас-
ледственост) и културата (придобитото). Според него забраната на кръвосме-
шенията - универсална норма, която е първото условие за култура, довела до 
размяна на жени между социалните групи, което е началото на първия социален 
ред. Това е преход от природното (раждане, размножение) към културното 
(родителство). 
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БИОЛОГИЧНО И СОЦИАЛНО В ЧОВЕКА. Основен въпрос в теорията за 
антропосоциогенезиса на човека е въпроса за съотношението на биологично 
и социално в човека, или казано другояче - въпроса за природата на човека. 

Историята познава множество теории за развитието, като те условно 
може да се групират в две групи - биологизаторски и социологизаторски в 
зависимост от това на кой фактор поставят акцент. Самата теза може да се 
застъпва с различна категоричност и императивност. 

Във философската литература има две позиции. 
1. Човешката природа е изцяло социална. 
2. Човешката природа не е само социална, но и биологически опреде-

лена. При това не става въпрос за биологическата детерминираност на човеш-
кия живот - зависимост от набора гени, хормоналния баланс, обмена на веще-
ствата и пр. Въпросът е дали съществуват биологически запрограмирани прото-
социални схеми за човешко поведение. 

Въпросът е много сложен. Доводите и за двете позиции са сериозни. 
Първата теза гласи, че човек се ражда с единствената способност, «да 

придобива човешки способности» (А.Н.Леонтиев). Основен довод е експери-
ментът със слепоглухонеми деца по рождение. Според изследователите, те 
дори не са животни, а "растения", тъй като са лишени от всички най-важни 
канали за връзка със света, чрез които може да се усвои дори малка част от 
културното съдържание, необходимо за функционирането на човека. Отсъства 
дори изследователски рефлекс - те може да умрат, дори и съвсем наблизо да 
има храна. Само в училище, с използване на специални методики, постепенно 
ги обучават в оръдийна дейност, от хранене, чак до писане. С разбиване на 
операции ги учат да произнасят членоразделни звуци, след това да говорят, 
четат и пишат с помощта на азбуката на Бройл. Четирима завършват висше 
образование. 

Втората теза почива на данни от социобиологията, усилено развиваща 
се от с 1975 г., когато излиза книгата на Е.Уилсън «Социобиология: Нов синтез». 
Според него, болшинството стереотипни форми на човешко поведение са 
свойствени и за бозайниците, а по-специфичните форми - на поведението на 
приматите: взаимен алтруизъм, защита на определена жизнена територия, 
агресивност, следване на отработени с еволюцията форми на сексуално 
поведение, непотизм (семейственост), привързаност не само към родствени, 
но и вътрепопулациони образования, социализация с помощта на отработени 
през еволюцията механизми и др. 

Тези понятия се използват метафорически - ако някакво действие е 
алтруистично, това не значи, че е непременно предшествано от съзнателно 
намерение, основаващо се на различаването на добро и зло. 

3.2. РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕКА 
ФИЛОГЕНЕТИЧНО РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕКА. В 1871 Чарлз Дарвин предпо-

ложил, че хората са произлезли от маймуни, живели в Африка преди 5-8 
милиона години. Съвременните биохимически изследвания потвърждават тази 
теза. Най-ранните известни безспорни вкаменелости на човекоподобни 
същества (австралопитеки) са от Laetoli (Танзания), и са датирани отпреди 3,7 
млн. години. Най-старите вкаменелости, класифицирани като Homo - наши 
преки предшественици са от Етиопия и Кения отпреди 2 млн. години. Те са 
наречени Homo habilis и имали по-голям мозък от австралопитеките и употре-
бявали елементарни каменни инструменти. Техен приемник е изглеждащият 
почти като нас Homo erectus (Кения, 1,5-1,8 млн. години). Около 1 млн. години 
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преди нас те се заселили в Евразия. Към Homo sapiens се отнасят образците 
от преди около 200-300,000 години.Най-рано датираните вкаменелости на чо-
вешки кости със съвременни анатомични пропорции са от преди 100 000 години. 

Типичната за човека дейност се регистрира значително по-късно. Тя е 
свързана със социално и културно обслужване на символни ресурси. Средствата 
за обслужване и предаване на символите са консервативни; символите са вре-
менно изменчиви, диференциално пространствено разпределени и локали-
зирани. Такава характеристика човешката дейност придобива преди 40 000 г. 
Най-ранните свидетелства за писменост, в смисъл означаване на предмети 
със символи са регистрирани преди 18-35 000 г., а в смисъл на писменост -
преди 10 000 г. 

ФИЛОГЕНЕТИЧНО РАЗВИТИЕ НА МОЗЪКА. В последните 3-4 милиона 
години обемът на човешкия мозък се е увеличил грубо от 400 ml на 1500 ml. 
При Homo erectus той е 800 ml, а в съвременния човек - 1500, без да има 
значителни различия в пропорциите на тялото и другите органи. С течени на 
времето ляво-дясната церебрална асиметрия, започнала още при австрало-
питеките се задълбочава, с развитието на второсигналната система. 

ФИЛОГЕНЕТИЧНО РАЗВИТИЕ НА РЪКАТА. С течени на времето е станало 
изменени в анатомията на ръката, свързано с функциите, които тя изпълнява 
и които са различни при маймуните и хората. Тя е престанала да служи за 
придвижване (крак) и с постепенното изправяне на стойката се натоварва все 
повече с трудови функции. 

ФИЛОГЕНЕТИЧНО РАЗВИТИЕ НА ОБЩЕСТВОТО И КУЛТУРАТА. "Общество" 
и "култура" са сред най-спорните категории в хуманитаристиката. Разглеждат 
се и като синоними, и като радикално различни понятия, но винаги се включват 
във всяка антропологическа концепция, за да подчертаят различията между 
света на хората и този на животните. 

Човешкото общество най-често се дефинира чрез алтернативните си 
(спрямо животинския свят) основания - интерактивност, регулативност и консти-
тутивност, както и с връзките между социален живот, съзнание и култура. Човекът 
за разлика от животното не само просто се адаптира към средата, но и я изменя, 
като създава сложни отношения между социалните и екологическите системи. 
От своя страна определенията на културата най-често подчертават не-генети-
ческия начин на предаване на елементите, които от своя страна са резултат от 
символната организация на човешкия опит. Човекът, за разлика от животното 
се обучава (обучението е културен феномен), докато то просто се учи (биологичен 
феномен). Развитието на животното е "биологично" детерминирано, а на човека 
е "културно" детерминирано. 

ФИЛОГЕНЕТИЧНО РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНАТА СТРУКТУРА. Комуника-
цията между хората представлява съвкупност от множество актове на изпра-
щане и получаване на информация към другите. Тази информация е културен 
феномен. Нейното съдържани и интерпретация са вариативни. Тя е свързана 
със социални роли и разпределени на властта (статус). Те се закрепят във 
формата на тялото, дрехите и украшенията, жестовете и мимиката, стойката... 

Маркировката на социалните роли също е отразена в езика. Различните 
социални ситуации се отразяват в речта (система от социални контексти). Много 
общества имат различни форми за мъжка и женска реч. Женските форми на 
речта са по-консервативни и рефлексивни от мъжките, които са от "престижен" 
стил, характерен за групите с висок статус. 
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Архаичните общества са с ниска социална сложност. Индивидите усвояват 
монолитна и проста по състава си култура. Статусната (властна) диференциация 
е характерна за социално стратифицираните общества. Те са сложни. При тях 
има множество нива на "диференциране", като тенденцията е да стават все по-
сложни, но и с по-малка кохезия. Съществуват множество субкултури. Индивиди-
те могат да функционират в тях само ако са усвоили тези ресурси. 

Социалната структура, езикът, мисленето и начините на отглеждане на 
децата са свързани елементи на живота. Те се отразяват на диференциацията 
на знанията и уменията, които са необходими за живота. Езикът (фонетика, 
граматика, лексика и пр.) най-общо казано е различен по сложност в недиферен-
цираните и диференцирани общества. Тази различна сложност се отразява на 
процесите на културно възпроизводство (образование). 

РОЛЯ НА ОНТОГЕНЕЗИСА. Главният проблем, породен от теорията на 
Дарвин е отношението между онтогенезиса и филогенезиса. Най-известната 
теория от синхронен тип е на Хекел: "биогенетичният закон" (рекапитулациони-
зъм) - развитието на индивида повтаря развитието на вида. По-късно се устано-
вява, че тази теза не е валидна и има различни темпове на развитие на раз-
личните психични и соматични съставящи на човека. Изразител на тази идея е 
Л.Виготски, който постулира "низши" и "висши" интелектуални функции, свързани 
с биологични и социокултурни стадии в развитието. Механизмът за развитие на 
висшите функции в индивида е интернализацията (културна репродукция). 

Основна характеристика на детството е "присвояването" (Леонтиев), кое-
то е индивидуално и определя параметрите на адаптацията, на първо място 
по отношение на социалните стандарти (канонически правила), инструментите 
и артефактите. Детското развитие е определено от биологията и културата. 
Детството е критически момент в социализацията. 

ВЪЗРАСТ. (age) Ключово понятие за проектиране на системата на разви-
ващо образование и съответно за периодизация на индивидуалното развитие. 
Свързва се с категорията "съзряване" (maturation). Като категория то има не 
отражателен, а регулативен статус в рамките на определена обществена прак-
тика, в частност, в образованието и неговата организация. 

Основа за разбиране на възрастта може да служи представата за съотно-
шението на: 

• индивидуално развитие (т.е. какво може и не може да прави детето 
в определена възраст - ниво на психобиологическо съзряване и 
съответстващите ограничения); 

• възрастова стратификация на обществото (какво трябва и не трябва 
да се прави в рамките на дадена възраст - възрастово деление на 
поколения и съответстващи социокултурни нормативи); 

• възрастова културна символика (какво съответства и не съответ-
ства на дадена възраст - съвкупност от социални очаквания в 
сферата на поведенчески актове, външен облик, форми на 
отношения). 

САМОРАЗВИТИЕ. (self-development) Процес на активно, последователно, 
прогресивно и като цяло необратимо качествено изменение на психологическия 
статус на личността. Саморазвитието е възможно след определена възраст, 
когато са се формирали и ефективно действат механизмите за саморегулация. 

Саморазвитието е потребност от самоусъвършенстване, самодвижение, 
самосъздаване като личност. Образованието винаги действа чрез вътрешните 
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условия, сред които трябва да се подчертаят откритостта, готовността на човек 
за възприемане на педагогически влияния. 

С възрастта ролята на собствената активност на индивида постепенно 
се увеличава, видоизменя се качествено, преобразува се от адаптивна в не-
адаптивна (творческа) активност. Саморазвитието е възможно при наличието 
на основни психически формирования: рефлексия; целеполагане; планиране 
и предвиждане на резултата от собственото поведение. На тази основа, човек 
става субект на собственото си развитие, определя своята жизнена програма. 

Движеща сила на саморазвитието е осъзнаването на несъвпадението 
на идеално Аз и реално Аз; борбата на мотиви; преодоляване на недостатъците 
чрез организация на поведението; вътрешните противоречия, възникващи в 
живота на човека - между цели (задачи) и налични средства (избор); между 
потребности и възможности за удовлетворяването им, между тенденциите към 
изменчивост и към стереотипност, между старо и ново и т.н. 

Образованието трябва да създава условия за саморазвитие, като дава 
възможност за активна самореализация в творческата дейност. Всяко дете 
трябва да получи педагогическа поддръжка. 

ОНТОГЕНЕТИЧНО РАЗВИТИЕ НА МОЗЪКА, МИСЛЕНЕТО И ЕЗИКА. Мозъкът 
е съставен от нервна тъкан, която съзрява и се усложнява с течение на времето. 
Разширението на коровите структури в онтогенезиса е предпоставка за развитие 
на мисловните възможности (в частност на възможностите за асоциация), 
интелекта (структурно), на езика (диалогично) и социалното поведение. Всички 
тези аспекти са взаимосвързани и взаимно са подпомагат. 

ОНТОГЕНЕТИЧНО ПОЗНАВАТЕЛНО РАЗВИТИЕ И УСВОЯВАНЕ НА КУЛТУ-
РАТА. Социалното взаимодействие на детето и семейството (майката) е осно-
вание за формиране на социални отношения. Начинът на формирането им е 
различен в различните култури, но има едно общо правило - съзряването на 
детето е свързано с усложняването на тези отношения, така че връзката с 
другите членове на културната общност да стават все по-ефективни. Разширя-
ващото се социално взаимодействие разширява достъпа до различни форми 
на информация, която помага за познавателното развитие (възприемане на 
съществените аспекти на средата - символи и език). Поведението на възраст-
ните обезпечава модел за подражание на детето, който е културно ценен. 

ОНТОГЕНЕТИЧНО РАЗВИТИЕ НА ЕЗИКА. Класическите теории за отноше-
нието между език и мислене са на Пиаже и Виготски. 

Според Пиаже, езикът зависи от нивото на познавателно развитие. В 
периода на ранното детство фундаменталните принципи на мислене се проя-
вяват много преди езика. Едновременната поява на езика, отсрочената имита-
ция, символическата игра, емоционално наситената памет, умствените образи, 
предлагани чрез езика са само резултат от по-фундаменталните изменения в 
познавателните способности. В средата на детството езиковото развитие 
изостава от развитието на мисловните възможности. Комуникативните въз-
можности са резултат от познавателното развитие. 

Противно на него, Виготски счита, че познавателното развитие следва от 
интернализацията на езика. Езикът играе главна роля в развиващото се само-
регулиране на детското поведение. 

И двете теории се считат за недоказани еднозначно. В ранното детство 
се проявява по-скоро Пиажетианският вариант, а в по-късното - Виготскианст-
ският. 
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3.3. ТЕОРИИ ЗА РАЗВИТИЕТО 
ДВЕ КОНЦЕПЦИИ ЗА РАЗВИТИЕТО. По мнението на К.Еган [144] в Запад-

ния свят съществуват две концепции за развитието. 

ПЛАТОН. Първата концепция в определен смисъл вече е анахронизъм и 
води началото си от Платон. Процесът на умствено развитие е процес на фор-
миране от различно знание, което тръгва от изначалните безпорядък и 
неяснота към адекватна истина относно действителността (от eikasia към pistis, 
dianoia, noesis). Учебният план е конструиран като движение към все по-раз-
работени форми на знанието. Знанието води развитието. Образованието е 
функция на знанието и времето. През Х1Х век Херберт Спенсър достига до 
идеята, че трябва да има единство между културното и личностното развитие 
(теория за резюмирането). Той дефинира този подход така: образованието 
трябва да бъде повторение на пътя на цивилизацията (folk-recapitulation). 

РУСО. Втората главна Западна концепция за развитието в образованието 
е на Ж.-Ж. Русо (а в последствие и на Пиаже). Основната му идея е, че ако 
искате да доведете учениците до състояние на знание, трябва да направите 
така, че методите на обучение да съответстват на тяхната естествена природа 
(вътрешен фактор за развитие). Колкото повече знаем за учениците, толкова 
по-ефективно е тяхното образование. Образоваността като резултат от обуче-
нието е автономен процес. Знанието е храна, но поемането на повече храна 
няма да промени темповете за развитие на човека, а може и да ги забави. 
Развитието води знанието. Образованието е психологически процес. 

ОПИТИ ЗА СИНТЕЗ. Опитите за компромис се правят по следната схема: 
Платоновият подход се свързва с подбора на учебното съдържание (цели), а 
този на Русо - с подбора на методите за обучение (изучаване и преподаване). 
От едната страна са философите и педагозите, а от другата - психолозите. Между 
тях обикновено няма координация. 

НЕСЪВМЕСТИМОСТ. Тези две концепции са взаимно отричащи се и не-
съвместими. В това е и проблемът. Ако се ръководим от Платон, образование-
то е въпрос на отбор на форми на знание, в съответните им широта и дълбо-
чина, за да се получи пълна и адекватна картина на действителността. Ако се 
ръководим от Русо, то образованието се превръща в поддръжка и облекчение 
на вътрешния, автономен ръст. Трудно е да се направи баланс между тях, тъй 
като ако вървим по единия път, се отдалечаваме от другия и обратното. 

КОНФЛИКТ. През ХХ век този конфликт е между традиционализма и про-
гресивизма, които защищават двете основни концепции. Всеки има своите 
основания: едните в защитата на "основите" и твърдия учебен план; другите - в 
изследването на учениците и съобразяването с техните особености. Най-остра 
е борбата в областта на елементарното образование - дали да се изучават 
абстрактни знания и науки логически организирани и структурирани (логически 
подход) или да се работи за общото развитие на децата (психологически подход). 

ВИГОТСКИ. Другата алтернатива се ражда в работите на Лев Виготски. 
Той е критик на теорията на Пиаже за развитието, поради неотчитането на 
ефектите на социалната среда, особено на детската група. Основен момент в 
неговата теория са когнитивните инструменти (определящи разбирането) и 
формите на посредничество, достъпни в културата, в която човек живее. Обра-
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зованието е процес на натрупване на културно определено знание чрез 
когнитивни инструменти, унаследени от еволюцията и културната история. [144] 

ТЕОРИИ. Психолозите, които се занимават с човешкото развитие имат 
тенденция да се групират в две категории: "социални конструктивисти", и "ког-
нитивисти", в зависимост от това, дали възприемат двигателят на развитието 
социалното детерминиране или експерименталното усвояване на действител-
ността. [194] 

Диспозиционизъм (херидитаризъм, психологически конструкти-
визъм) — основната теза е, че развитието се определя от наследствеността и 
вродените диспозиции на личността — генотип, надареност, способности. 

Инвайраментализъм (environment - среда) — социалната среда, опре-
деля развитието на индивида. Освен биологичната наследственост съществува 
много по-важната "социална наследственост", която дава или не дава, или дава 
в определена степен възможност за развитие на биологичния потенциал на 
човека. 

Ситуационизъм - развитието се определя от ситуациите, в които инди-
вида попада. Свързва се с кондиционалните (бихевиористични) теории за уче-
нето. Същностен момент е теорията за ролите, свързваща развитието със 
социалните роли, които човек изпълнява. 

Интеракционизъм (теория за конвергенцията, социокултурен 
конструктивизъм) — счита се, че няма единствен решаващ фактор, а такъв 
фактор е интеракцията (конвергенцията, взаимодействието) на основните 
фактори — наследственост, среда, обучение и възпитание) във всеки момент 
на развитието. 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА РАЗВИТИЕТО. А.Н.Поддяков разработва "педа-
гогика на противодействието" [54] - теория и практика на образование, 
което е насочено към забавяне, задръжка на психическото развитие, противопо-
ложно на всички педагогически теории, насочени към стимулирането на разви-
тието. В тях социалното взаимодействие се разглежда само като поддържащо 
и подпомагащо, което е принципно непълно. 

Противодействието на развитието се осъществява в процеса на всяко 
образование, което избирателно отклонява определени ресурси, които не съот-
ветстват на педагогическия замисъл. Обратната страна на всяко образование 
е ограничението на развитието и личностния ръст на детето. В някои култури 
това отстраняване на всичко излишно е буквално във физически смисъл - кастри-
ране, ампутация и пр. за да се достигне съвършенство. 

Такъв ефект се получава, когато децата се включват в дейност, която не е 
съобразена с техните интереси. Но такъв ефект има дори и при най-хуманис-
тичните модели, основани на личен избор, дори и когато е неявно или неволно. 

Противодействието не трябва да се отъждествява с конфликта учител-
ученик. Конфликтът може да присъства, но може и противодействието да е 
безконфликтно. Освен това конфликтът може да е между две подкрепящи 
развитието тенденции. 

ЗАКОНОМЕРНОСТИ НА РАЗВИТИЕТО. 
Общи характеристики на развитието са: необратимост, прогрес/регрес, 

неравномерност, съхранение на предишното в новото, единство на изменение 
и съхранение. 

Развитието протича в условията на тясна взаимовръзка на организма 
със средата. 

Нарастването на психичните функции и съдържания постепенно се със-
редоточава и интегрира в целостността "личност". Развитието на личността като 
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система на по-високо ниво на организация е свързано със специфични човеш-
ки видове активност — общуване, обучение, познание. Човешката личност се 
развива в сложно многомерно културно поле, под действието на разнопосочни 
влияния. Развитието е вероятностно. 

Индивидите, чийто наследствени физически и психически качества съот-
ветстват на стойностите в двата края на кривата на нормалното разпределение 
— много високи и много ниски (крайните степени - 2+2%) са детерминирани в 
своето развитие много повече от външни влияния (среда, образование). 

Индивидите, чийто физически и психически качества съответстват на стой-
ностите в средата на нормалното разпределение са много по-пластични спрямо 
външни влияния. 

ДИФЕРЕНЦИАЦИЯ. Индивидът се развива от неразчленени и недифе-
ренцирани към все по-диференцирани и специфични прояви. Вернер (Werner, 
1957) е един от първите, които изследват насоката на психологическата дифе-
ренциация. Според него, човешкото развитие следва биологическия курс от 
глобално състояние към диференциация и йерархическа интеграция. С други 
думи, измененията, свързани с развитието са систематически и зависими от 
по-ранните стадии. В теорията на Вернер, увеличението на ръста на детето е 
количествено изменение и не е особено важно за развитието. Само качестве-
ните изменения, свързани с основните биологически структури, са свързани с 
развитието. Човешкият организъм се развива по определена програма и стадии, 
на които влияят повече вътрешните структури, отколкото опитът и влиянието на 
средата. От глобални (недиференцирани) отношения между индивида и 
средата, системата прогресивно развива биологически структури, които стават 
независими (диференцирани). Тъй като човешката система прогресира, това 
става по-ефективно при максимизирато сотрудничество между основните под-
системи. В стадия на зрелостта, всеки е способен да диференцира външни от 
вътрешни стимули и съответно да ги обработва. Тези основни биологически 
системи съзряват и стават способни за независимо регулиране на поведението. 

Подходът се нарича ортогенетически (orthogenetic). Той е същият при 
Малер (Mahler) - социалната адаптация, Фройд (Freud) - психосексуалност и 
Пиаже (Piaget) - психосоциалност. [182] 

3.4. СРЕДА, РАЗВИТИЕ, ОБРАЗОВАНИЕ 
СРЕДА. (environment) Обкръжаващото човека социално пространство 

(макросреда, микросреда); зона на непосредствена активност на индивида, на 
най-близкото му развитие и действие. Тя е субстанция, която в отличие от вакуума 
притежава определени свойства, влияещи на преноса на взаимодействия 
между обектите [21]. 

Може да се диференцират множество среди, в които става социализа-
цията на детето: социокултурна, образователна, непосредствено културна среда 
на общността, в която е включено детето (семейство, референтна група, клас). 

ВЪТРЕШНА СРЕДА НА ОРГАНИЗМА. Устойчивостта на живите организми 
се поддържа в тесни граници. Съхранението на живота е свързано с необхо-
димостта от регулиране на неговите вътрешни характеристики, отговори на 
измененията на външната среда - хомеостазис (Клод Бернар: «Постоянството 
на вътрешната среда е условие за свободен и независим живот»). [23] 
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ВЪНШНА СРЕДА НА ОРГАНИЗМА И ЛИЧНОСТТА. Човек живее в своя 
екологическа и културна ниша, среда за живот, към която той се е приспособил 
през предшестващата еволюция и в някаква мяра е способен да продължава 
да се приспособява. 

Обкръжаващата среда се състои от тези външни условия, които поддър-
жат или подтискат, стимулират или пресичат характерните действия на живото 
същество [Пак там]. 

СОЦИОКУЛТУРНА СРЕДА. Конкретно, непосредствено за всяко дете, 
социално пространство, посредством което то активно се включва в културните 
връзки на обществото. 

• съвкупност от различни (макро- и микро-) условия на неговата 
жизнена дейност и социално (ролево) поведение, 

• случайни контакти и взаимодействия с други хора, 
• конкретно природно, вещно и предметно обкръжение, открита за 

взаимодействия част на социума. 
Социокултурната среда винаги по един или друг начин противостои на 

индивида и е опозиция на неговото саморазвитие. Тази опозиция се различава 
по характер и форма - може да е косвена и незабележима, да е маскирана и да 
приема абсурдни форми, но винаги стимулира потребността на всеки член на 
обществото да съхрани и опази своята индивидуалност и суверенност и в същото 
време стимулира неговата постоянна активност. Социокулурната среда може 
да е оптимално благоприятна, неутрална или враждебна за детето. Особенос-
тите на средата трябва да се отчитат при образованието, тъй като педагогичес-
кото влияние винаги се опосредства от нея. 

КУЛТУРНА СРЕДА. Пространство на културното развитие на децата в 
детската общност, включващо отношения, ценности, символи, вещи, предмети. 
Това културно пространство малко се е отчитало в образованието по-рано, още 
по-малко внимание се е обръщало на неговите мултикултурни форми. Училищ-
ната културна среда често е била просто политизирана и идеологизирана. Още 
по-малко внимание се е отделяло на културната среда на класа, в която и става 
културното развитие на детето. 

Хуманистичната реорганизация на училищната среда изисква органи-
зация на културната дейност в училище, наличие на зони за рекреация, преоб-
разование на учебните планове и програми според принципите за разнообра-
зие, вариативност и алтернативност. Това дава на детето възможност за избор, 
за перспектива и развитие на потенциала си. 

Училищната култура много зависи от културната среда на региона. 

ОБРАЗОВАТЕЛНА СРЕДА. Част от социокултурното пространство, зона 
на взаимодействие на образователните системи, техните елементи, образова-
телния материал и субектите на образователните процеси. Образователната 
среда е сложна, има няколко нива - от национално и регионално до среда на 
конкретното учебно заведение и клас. Тя се създава и от индивида - всеки се 
развива съобразно своите индивидуални особености и създават свое собствено 
пространство, свои ценности и познавателни приоритети. 

Съвременната образователна среда се характеризира с взаимодействи-
ето на иновационни и традиционни модели; сложни системи от образователни 
стандарти; сложно интегриран курикулум; високотехнологични образователни 
средства; ново качество на взаимоотношенията, диалогическо общуване между 
образователните субекти; взаимодействие на множество локални образовател-
ни среди, взаимно използване на конкретни особености на иновационните 
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среди на една страна в образователното пространство на другите страни, което 
създава сходни образователни ситуации в много страни и способства за разви-
тието на образованието в цялост (интеграция на образователните процеси в 
световно образователно пространство, на основата на идеите за хуманизация, 
демократизация и повишение на стандартите). 

Психолого-педагогическата концепция, използваща в качеството на базо-
во понятие образователната среда се нарича средо-ориентирано обучение 
(environmental-orientated training). 

Средите са разнообразни по съдържателни характеристики и форми. 
Според своята векторност (спектър на образователните ефекти) средите 

са еднородни и разнородни. 
По начина на организация - естествени и изкуствени. Естествените въ-

зникват вследствие на неконтролируемо и не координируемо от човек развитие 
на природни и социални системи; те са обусловени от състоянието на екобио-
сферата и носят уникален характер. Изкуствените среди се създават за получава-
не на ефекта на насочена адаптация към социалните и професионални среди. 

Съществуват също предметни (статични обекти, елементи на интериора 
на класа, нагледни пособия, макети и др.) и информационно-динамични среди 
(изменят свойствата си в процеса на обучение, според логиката на обучението 
и активността на ученика). Адаптивните информационно-динамични среди 
включват ефекта на насочена трансформация на свойствата си в зависимост от 
състоянието и особеностите на психофизиологичната система на ученика. 

Информационно-динамичните среди се делят според начина на органи-
зация на взаимодействията в образователната ситуация на игрови, трениро-
въчни и формиращи. 

Средите могат да са с високо и ниско ниво на подобие на образовател-
ните ситуации - високоточни имитационни среди, среди с променлива 
реалистичност и абстрактни образователни среди. 
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4. СОЦИАЛИЗАЦИЯ И ОБРАЗОВАНИЕ 

4.1. ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ 
СЪЩНОСТ. Човек е същество не толкова с биологична същност (наследст-

веност), отколкото със социална - продукт на едно общество и култура. Като 
културен феномен той се формира под влияние на трансфера на езика, 
уменията, вярванията (идеи, религия). 

Обществото в хода на своето развитие е създало механизъм за придаване 
на социална същност на човека (трансмисия на културата) - социализация, 
която се реализира задължително, но чрез специфични институции. 

СОЦИАЛИЗАЦИЯ. Понятието «социализация» (socialization) е въведено 
от Емил Дюркем (1907), за да охарактеризира процеса на обобществяване на 
човека, формирането на личността от социалните условия. Той разглежда 
социализацията като методична подготовка на младото поколение за живот в 
условията на социална солидарност. Социализацията е сложен процес на 
вграждане на индивида в социума. От една страна, включва усвояване на опре-
делена система от ценности (норми, образци, знания, представи), позволяващи 
му да функционира като член на обществото. От друга страна, това е процес на 
придобиване на собствен социален опит и активно формиране на социални 
черти и свойства на личността. 

Социализацията се разбира традиционно като процес на интериориза-
ция на култура (ценности, норми) от човека. Тя е жизнено необходима за общест-
вото. Благодарение на нея то може да съществува и да контролира човешкия 
живот. Ценностите и нормите се интериоризират от индивида и благодарение 
на санкциите (позитивни и негативни) се затвърдяват. Това всъщност са съста-
вящите на социализацията. 

Социализацията е: обществена (осъществявана от социални институции) 
и индивидуална (индивидът проявява активност на всеки етап) дейност (компо-
ненти, процес, резултат) и самодейност (доколкото се осъществява на основата 
на вътрешна мотивация и творчески, за разлика от регламентираната) по преда-
ване и усвояване на социалния опит на човечеството. 

Социален опит — това, което не се предава чрез генетично наследяване: 
знания, умения, нагласи (ценностни ориентации). Социалният опит може да е 
позитивен (култура) и негативен (антикултура). Тези две страни са социално 
разделени, но чрез социализация в индивидуален план става тяхното сливане. 

ПАРАДИГМИ. Различните разбирания, свързани със същността на социа-
лизацията може да се систематизират в две методологически оси: като отноше-
ние на индивида и обществото и между времето и пространството. Анализът 
показва, че съществуват две основни парадигми: 

Холистична и структуралистична (кондиционна парадигма, субект-
обектен подход) - при която има приоритет на обществото и социа-лизацията 
се разбира като адаптация към него. Акцентира се на детерминацията от струк-
турите, съответно на темпоралното развитие на човека, на "глобалното външно" 
върху "вътрешното". Свързва се с имената на Емил Дюркем, Толкът Парсънс, 
Пиер Бурдийо, Раймон Будон и др. 
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Атомистична, индивидуалистична и либерална (интеракционна 
парадигма, субект-субектен подход) - приоритет на индивидите и техните 
действия. Свързана е с Макс Вебер, Чарлз Кули, Джордж Х. Мид и др. Социа-
лизацията е интеракция (процес на социално взаимодействие) между социа-
лизатори и социализирани, в хода на която се предава и усвоява социалния 
опит и се насочва развитието на последните. При това актьорите не са свободни, 
а реализират определени комплекси от действия, които са подредени и мотиви-
рани от социалната структура. 

СЪЩНОСТНИ ЧЕРТИ. Общото във всички теории за социализацията може 
да се изложи в няколко основни тезиси: 

В процеса на социализацията индивидът усвоява обществото и неговите 
правила. 

В процеса на социализацията индивидът интегрира в личността си стату-
си, роли, ценности и норми.Социализацията е и развитие на една цялостна 
представа за света. Тази представа се формира първо в семейството и училището 
(източници на автоматизирани и стереотипни представи), но всеки индивид 
има определен самостоятелен облик. 

Усвояването на ценностите и нормите, характерни за различните статуси 
и роли се подпомага от приложението на позитивни или негативни санкции. 

Интеграцията на индивидите в обществото става в определена социална 
среда и в контакт с различните агенти на социализацията. 

Предпоставки за успешна социализация са нормална наследственост; 
адекватна социална и природна среда; социална активност (дейност и само-
дейност); образование. 

Социализацията трае практически през целия живот на човека, но е 
особено важна за детето. 

Социализацията никога не е максимално пълноценна и хомогенна. Чо-
век има известна свобода и възможност за иновации, благодарение на което е 
възможен социалният напредък ("Човек не е културен идиот" - Х.Гарфинкел). 
Същевременно доминиращата консервативност на социализацията води до 
възможност за репродукция на идентичности. 

Социализиращият се не е пасивен агент. Той активно се включва в живота 
на обществото в съвместна дейност със съответни права и задължения. Именно 
в тази реална включеност става възпроизводството на социално-културни ета-
лони и норми на обществен живот и тяхното усъвършенстване. Социализация-
та е активна културна дейност и активно създаване на нова, изменяща се социо-
културна среда. 

Социализацията е интерактивен и мултидименсионален процес: тя е 
транзакция между социализиращия се и социализаторите. Тя е един компромис 
между желанията на индивида и ценностите на групите, с които е в контакт. 
Социализацията е механизъм на взаимозависимост на два елемента А и В, 
при които влиянието на А върху В се съчетава с влияние на В върху А. 

Социализацията е не само включване в социума, а и придобиване на 
собствен опит в процеса на анализ и реконструкция на социума. 

Социализацията е начина на самоорганизация на човека в социалното 
битие, в културата; култивиране на себе си, намиране на своето място (индиви-
дуално пространство) в изменящия се социум. 

Социализацията не е формален краен резултат от образованието. Тя 
продължава и в последствие, тъй като човек непрекъснато се реконструира 
под влияние на следващи агенти. Същността на тази «латентна социализация» 
е неформалното и имплицитно житейско учене (А. Першерон). 
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Социализацията е бавно и постепенно конструиране на един символен 
код, който не е само ансамбъл от убеждения и ценности на предишните 
поколения (Дюркем), но и система за избор и оценка на реалността, на една 
или друга ситуация. 

Социализацията , накрая е един процес на идентификация , на 
конструиране на идентичността. Последното се разбира като осъзнаване на 
принадлежността си към определени групи и насочване към референтна група. 

СТАДИИ НА СОЦИАЛИЗАЦИЯТА. Може да бъдат определени по различни 
схеми, но най-важните са следните: 

Първична (ранна) социализация (0-6 г) се извършва през ранното детство 
и предучилищния период и е особено важна, защото тогава се усвояват езика и 
основните положения от системата на социалните отношения и норми, тогава 
се формира най-човешкото в човека. Огромно значение в този период има 
майката. В личностен план тя се изразява в идентификация - разбрана като 
идентичност с другите. 

Промеждутъчна социализация, при която се усвояват междуличностните 
взаимоотношения, развиват се способностите и жизнения опит. Всичко това 
става благодарение на обучението и възпитанието, като най-силно е в пубер-
тета, когато вече започва и процесът на социалната интеграция на младежите 
и девойките. В личностен план се изразява в индивидуализация. 

Устойчива, цялостна социализация. От личностна гледна точка това е 
процес на персонализация - превръщане на човек в индивидуализиран су-бект 
на социалния живот чрез самодейност. 

Социализация в зряла възраст. 
Социализация на "третата възраст". Адаптиране към условията на 

живот след пенсионирането. 

4.2. ТЕОРИИ ЗА СОЦИАЛИЗАЦИЯТА 
Близо вековната изследователска работа по темата е обективизирана в 

редица концепции. Всъщност нито едно от тях не е универсална и не разкрива 
всичките страни на процеса. 

АСИМИЛАЦИЯ И АКОМОДАЦИЯ. Основоположник на една от главните 
теории за социализацията е Жан Пиаже. Човек чрез действия активно усвоява 
света. Вътрешните структури се развиват чрез интеракция с условията на околния 
свят. Детето се развива (интелектуално, когнитивно, морално, социално 
развитие), но това не става самостоятелно и необвързано, а адаптивно към 
околния свят и в предопределена генетично последователност. 

За Пиаже социализацията, това са двата механизма: 
Детето усвоява света на ментално и афективно ниво (асимилация). Това 

се отнася до структури, които вече съществуват и са конструирани от другите 
хора. Асимилацията като процес изразява взаимодействието на субекта с не-
щата, с вещите и предметите, със средствата и явленията. 

Детето се адаптира към външните социални структури, благодарение на 
прогресивното си интелектуално развитие, то усвоява практически схеми за 
действие, пространството,времето и причинността (акомодация). То реконстру-
ира и трансформира външните структури. Акомодацията е стремеж за промяна 
на собствените мисли, обяснения, реакции и действия с цел да се постигне 
познавателно равновесие (разбиране), което да удовлетворява новите изиск-
вания на средата. 
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Пиаже защитава възгледа, че познавателните структури, формирани в 
хода на асимилативните и акомодационните процеси, не са генетично зависими. 
Те са придобити в акт на действие с предметите и взаимодействията с хората. 

СОЦИАЛИЗАЦИЯ И РЕФЕРЕНТНИ ГРУПИ. Цялостният светоглед на един 
човек и в частност схващането му за него самия се формира под влияние на 
различните му социални партньори. То е директно и индиректно. С изключение 
на първичната си социализация, човек се стреми към и е под силното влияние 
на хора или групи, с които се сравнява и които формират неговите стереотипи и 
норми на поведение — референтни групи. В хода на социализацията човек се 
подготвя да влезе в референтната си група, усвоявайки ценностите и нормите 
й. Референтна група е: всяка група, с която индивидът съотнася своите нагласи 
(Х.Хайман); среда, възприемана от индивида като база за сравнение, за 
самооценка и оценка на другите (Р.Мертън). 

Според теорията на Х.Кели, референтната група изпълнява две важни 
функции: (1). нормативна - установява и налага стандарти на индивида и (2). 
еталонна - еталон за сравнение. Оттам се извеждат три важни идеи: 

1. Във всяко развито общество съществуват множество групи с различа-
ващи се ценности и всеки индивид в хода на социализацията си свързва с 
някои от тях. 

2. Елементите на светогледа и Аз-концепцията на индивида се формират 
под влиянието на различни групи. 

3. Освен директното въздействие, съществуват множество области и слу-
чаи на индиректно въздействие върху всеки един човек. 

В референтната група влизат хора, които са по-важни от другите при 
формирането на Аз-концепцията на личността. Тази селективност е вторична и 
започва да действа след първичната социализация и така през целия послед-
ващ живот на човека. Характерно за хората, които са в обсега на референтната 
група е, че към тях човек е по-силно привързан емоционално и те определят 
фундаменталните категории на разбирането за света и в частност на себе си и 
партньорите (Кун). Това се хора, в комуникацията с които се изработва и модифи-
цира Аз-концепцията на човека. 

Референтната група определя и конструира стабилно продължително 
време когнитивната перспектива на човека. Формирането на тази перспектива 
е един продължителен и динамичен процес. Отношенията на всеки човек с 
«доставчиците на ориентации» влияят понякога независимо от ролята и 
ситуацията. 

В различните моменти различни хора влияят върху формирането на Аз-
концепцията. Норман Дензин (N.Denzin) ги нарича ситуационен и непосредствен 
друг (situational, immediate other). Анализът на общото влияние не трябва да 
изключва ситуационните други, чието присъствие често се забравя. 

Съществуват два основни механизми на социализация: 
• Интериоризация на ценностите през първичната социализация. Ос-

новно влияят непосредствените «доставчици на ориентации», като 
отношенията с тях са от кумонотерен тип (по Тьониес). 

• Активна адаптация към ситуативните партньори - отношения от соци-
етерен тип. 

СОЦИАЛИЗАЦИЯТА КАТО ПРОЦЕС НА СОЦИАЛНО УЧЕНЕ. Социализа-
цията е процес на социално учене, разбирано като приспособяване на 
организма към средата, като нито генетичните влияния, нито вътрешното съзря-
ване са решаващи. Поведението е резултат от опит под влияние на външната 
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среда (проба-грешка). След Бандура (1980), обаче този механистичен модел 
се обогатява с разбирането за преработващият човек - активна преработка на 
дразнителите от човека. 

Основните теории са две. Първата е теорията за подражанието на До-
лард и Милър, според която човек се социализира подражавайки на другите. 
Подражанието е инстинкт, подлежащ на инструментално учене (ръководство). 

Втората е теорията за социалното учене на Алберт Бандура. Социал-
ното учене е процес на усвояване на нови социални форми на поведение, 
процес на модифициране на актуалното поведение на основата на междулич-
ностни взаимодействия при което възпитаникът усвоява знания, умения, наг-
ласи, ценности вследствие влиянието на социален партньор - модел (родител, 
учител). Последният има две основни функции - (1). да е източник на инфор-
мация подбуждаща промяна в поведението на възпитаника - имитационно 
учене и (2). да е източник на подкрепление (положително или отрицателно) -
учене чрез подкрепление. 

СОЦИАЛИЗАЦИЯТА КАТО ФОРМИРАНЕ НА РОЛЕВАТА СТРУКТУРА НА 
ЛИЧНОСТТА. Формирането на една личност става чрез обмен на интеракции 
между индивида и средата, социализиращият си и социализаторите (родители, 
приятели и др.). Личността се разбира като съвкупност от индивидуални и 
социокултурни психични характеристики. 

М.Мийд (1863-1931) определя като главна същност на социализацията 
усвояването на ролите от детето (за човека изобщо). Това става в хода на играта, 
отначало в свободни ролеви игри, след това и в игри с правила се усвоява 
социалният ред, изработва се умение да се живее и действа съвместно в екип. 

Основно понятие в теорията на Мийд е "социалната личност" като 
социализиран вариант на индивидуалната личност. Под социална личност се 
разбира човек с възможност за адаптация към социалния живот и за асимили-
ране на психичните и културни дадености, необходими за живота в обществото 
(отношения с другите, р е д . ) . 

Социализацията е процес на разбиране и усвояване на когнитивните 
структури на другите. Затова обучението на детето, водещо до интелектуалното 
му развитие, както и усвояването на знанията има първостепенно значение за 
социализацията. 

Това може да стане по два основни пътя - този на авторитарната педаго-
гика, която оставя детето пасивно, и на една по-съвременна педагогика, която 
развива интелектуална чувствителност, критичен дух, стремеж и умения за само-
стоятелно решаване на проблемите. От тази гледна точка основните дидакти-
чески проблеми на социализацията са: как да научим детето да получава ин-
формацията за другите (методите на учене); как да се научи детето да разбира 
събеседниците си (знанието като основа на разбирането); как да научим детето 
да прилага знанието си в други, нови ситуации. 

КОМУНОТЕРНА И СОЦИЕТЕРНА СОЦИАЛИЗАЦИЯ. Концепцията е свър-
зана с Макс Вебер и Фердинанд Тьониес (1887). Те дефинират две насоки в 
социализацията: комунотерна и социетерна. 

Комунотерните отношения са от трите примитивни типа: родство (майка 
и децата й), брак (влюбени и семейни двойки), братство (братя и сестри). Те са 
основани на традициите, свързани с групови ценности и съответните им 
отношения; непосредствени, тъй като се основават на «кръв, връзки, съзнание» 
и образуват «корена на всички човешки колективи». В тях доминират две чувства, 
които са база на трайния общ живот: съгласие и разбирателство. 
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Социетерните групи от «органично обособени хора...», «всеки за себе 
си...», «разделени, въпреки връзките .» , резултат са от историческото развитие 
и са характерни за капитализма. Свързани са със свободна асоциация на 
индивидите на основата на техните интереси и съответно отношенията им са 
ориентирани към инструментални цели. 

Развитието на социализацията в модерното общество е преход от първата 
към втората форма. 

Комунотерната социализация е характерна за групи като: семейство, 
други афективни общности, нация. Доминиращата диспозиция е желанието за 
компромис и координация на интересите, подчинението на рационални мотиви. 
Фундаментът на легитимността е традиционен (харизматичен). Легитимният 
ред се определя от религиозни вярвания, отдаване на лидера, вяра в ценнос-
тите. Фундамент на регулацията са обичаите. Доминиращото социал-но отноше-
ние е наследствената солидарност. 

Социетерната социализация е характерна за групи като: институции, 
асоциации, предприятия. Доминиращата диспозиция е усещането за обща при-
надлежност. Фундаментът на легитимността е легално-рационален. Легитим-
ният ред се определя от конвенции, право. Фундамент на регулацията са спе-
цифичните интереси на различните хора. Доминиращото социално отношение 
е взаимното разбирателство между свободни воли. 

Идеята на Вебер е, че в едно модерно общество доминират естествени 
процеси, които са различни от тези в традиционното. Социетерните форми, 
които са характерни за модерното общество съвсем не са по-лоши, отколкото 
комунотерните. Те просто изискват друг тип поведение и оттам друг тип соци-
ализация - значително по-рационална и по-автономна, основана на легитимна 
и легална, а не на харизматична власт над социализиращия се човек. 

Сферата на трудовата активност (икономика), символните представи 
(култура), организацията на властта (политика) са трите сфери на социали-
зацията. Историческото им развитие води до стремеж към оптимизацията на 
резултатите, легално-рационална форма на властта и плурализъм в културата 
- трите определящи качества на модерната социализация. 

СОЦИАЛИЗАЦИЯТА КАТО АДАПТАЦИЯ НА ИНДИВИДА КЪМ СОЦИАЛНИТЕ 
ИНСТИТУЦИИ. По този начин човек усвоява социалните норми на обществото, 
интегрира се в групите за активен живот в тях. 

Концепцията се формулира за пръв път от Емил Дюркем, който счита, 
че обществото е една обективна и неизбежна необходимост, в която само може 
да се развие активността на индивида, неговите маниери, мислене и чувствител-
ност. В обществото има определени норми, генерирани и формирани съобразно 
с една традиция. Неспазването на тия норми е съпроводено със санкции. Има 
разбиране за ценността на тези норми. Те са конституирани в една символична 
система, която е част от общата култура на обществото. 

За Дюркем основната движеща сила на социализацията е желанието за 
присъединеност, за участие в живота на обществото, което се поощрява чрез 
един култ към всичко обществено, общо, колективно. За функционалистите такава 
движеща сила е мотивацията за акултурация, породена от желанието за сигур-
ност във всичките му проекции, което най-силно се задоволява от живота в 
групата. 

Сливането с институциите води до появата на една фундаментална струк-
тура на личността - "базова личност", както я нарича Дюркем (1938). Тя е 
основата на живота в социалната група. Може да се определи като общото във 
всички личности в едно общество (идеал за личност). Това е една аморфна 
конструкция от нагласи и представи, механизми на мислене, идеологии... Цел 
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на социализацията е именно изграждането на такава основа в детето. След 
това тя се реализира в поведението, т.е. възпроизвежда се и формира общест-
вените отношения. Цикълът се затваря. Благодарение на него обществото живее 
устойчиво. 

Функционалистът Бронислав Малиновски изказва тезата, че институци-
ите в обществото възпроизвеждат някои биологични и психични функции. «По-
нятието «институция» предполага «взаимно съгласие върху съвкупността от 
традиционни ценности, които обединяват човешките същества.» Всяка институ-
ция, наред с устава, на който се подчиняват членовете й, типа дейност и функция, 
се характеризира и с определен специализиран персонал, норми и материален 
апарат. Всички елементи на институцията (организационна структура) са насо-
чени към легализирането на някакъв тип принуда по отношение на членовете 
на общността. Главното понятие на организацията е властта.» 

Основната институция на социализацията е училището, то е свързано с 
отглеждането и развитието на детето, ръководи го в усвояването на живота, 
това важи и за семейството. Други институции (държава, църква) проникват в 
първите и обхващат хората, които по различни причини не са обхванати от тях. 
Освен явните си функции, институциите имат и латентни такива, които се разли-
чават от явните. Влиянието на институциите никога не е чисто и ефектът е 
различен. 

СОЦИАЛИЗАЦИЯТА КАТО ИНТЕРИОРИЗАЦИЯ НА КУЛТУРАТА И КАТО 
АКУЛТУРАЦИЯ. В културната антропология социализацията се разглежда като 
формиране на личността на човека, чрез прогресивно усвояване на културата 
на обществото. 

Културата се разбира като особена, съществена човешка същност (втора 
природа), която прави хората различни и особени по начина си на живот и 
възприемане на света. Културата се противопоставя на природата. Културата е 
особено социално наследство, предаването на което всяка генерация органи-
зира за следващата - възприемане, модифициране, координиране на старите, 
традиционните и новите, иновационните моменти. Културата е съвкупност от 
познания и изобщо опит на индивида, групата или обществото като цяло. 

Съдържанието на културата се определя от ценностите, които са ран-
жирани в един идеален ред по степен на важност. Несъответствието или дори 
конфликта на ценностите в рамките на една култура са от съдбоносно значение 
за нейното бъдеще. Системата от ценности в една култура се конструира от 
господстващата идеология и философия, от възгледите за живота, който изисква 
точно определени норми, спазването на които възпроизвежда този живот. 
Ценностите се проектират в системата от норми на мислене и действие, които 
реално регулират обществените дела. 

Културата има символно измерение. Символите (обект или образ, който 
по силата на една конвенция или на един обичай олицетворява като сборен 
образ други предмети или идеи) могат да са повече или по-малко кодифицирани 
и са обединени в системи от митове (живописни описания на подвизите на 
герои, които олицетворяват ценностите на една група или общество) и ритуали. 
Всяка общност има своите символи, които сплотяват членовете й около цен-
ностите, които олицетворяват. 

Културата изпълнява две главни функции: 
Социализация на индивидите. Културата моделира нашето поведение, 

което не е напълно свободно, а само в рамките на културния модел. По този 
начин се осигурява интеграцията в определеното общество или група. 

Създаване на лична и колективна идентичност (на кого приличаме и от 
кого се различаваме). 

58 



Взаимодействието между различните култури е сложен процес. 
Основният термин, свързан с него е акултурация. Вследствие на продъл-
жителен контакт между (индивиди или групи се получават изменения в културата 
на едната или двете групи. Акултурацията има различни модалности: контактът 
може да е реципрочен и равностоен, но много по-често е неравнопоставен, 
асиметричен и свързан с културна доминация. Той може да е по отношение на 
основни елементи или по отношение на второстепенни такива, може да е по-
груб, или по-внимателен. В резултат се получава или синтез на двете култури с 
тенденция към хомогенизиране, или културен дуализъм - съвместно съжител-
ство на културите без вътрешно насилствено налагане на едната над другата. 
Акултурацията може да премине и в насилствени форми на асимилация, тотално 
систематично потискане и дискриминиране на едната култура от другата. 

СОЦИАЛИЗАЦИЯ И КУЛТУРА. Още Мос (1924) пише за фундамента на 
едно общество, който е образуван от правните, религиозни, естетически, иконо-
мически и пр. норми, които тотално пронизват обществото и му предават устой-
чив характер. Комуникацията се определя от тях и има социализиращ характер. 
Тя зависи от участието на детето в различни групи, конфликтите и съгласията с 
другите хора и пр. Основно е свързана с езика. 

Леви-Строс развива концепция за символите като основа на социали-
зацията. Човек се социализира (хуманизира) в един свят на символи (сигнифика-
тивен), който е управляван и детерминиран от тези символи. Този свят трябва 
да бъде усвоен (т.е. социализация) и това не става само чрез езика. Чрез соци-
ализацията детето усвоява културните форми на поведение, които имат смисъл 
само в общество, което е вложило определен смисъл (значение) в тях. Усвоява-
нето на културата (= социализация) е усвояване на значения. 

БАЗОВА ЛИЧНОСТ И КУЛТУРА. Абрахам Кардинер дефинира «базовата 
личност» като психична конфигурация, свойствена за членовете на едно об-
щество и която се проявява в особен стил на живот, на базата на който 
хората изграждат своите индивидуални варианти на съществувание. 

Наблюдавайки примитивни общества, Кардинер достига до извода, че в 
обществото има основни културни направляващи на "базовата личност" - семейна 
организация, хранене и сексуални отношения. С тях са свързани първичните 
институции в обществото. Те са основа и на първичната социализация. Детето 
попада в система от фрустрати, свързани с тях, които по-късно се свързват и с 
институциите в обществото чрез религия, митове и начин на мислене и поведе-
ние. Културата е завоевание на индивида, но също и резултат. 

Ралф Линтън (R.Linton, 1936) описва традиционното общество като об-
щество на унифицирана култура и модерното като общество на вариативна 
такава. Той определя 4 типа културни измерения (черти) на личността, които 
присъстват по различен начин в структурата на индивида: 

Базови черти («ядро на културата на едно общество»), които са общи за 
всички членове: език, основни ценности, основни модели на социално поведе-
ние, общ начин на живот... 

Специализирани черти, които са общи за определен кръг хора и се опре-
делят от техния социален статут: полови черти, особености на определени въз-
растови категории, особености на определени социални класи и професио-
нални групи... 

Алтернативни черти, които определят друга реакция във всяка ситуация. 
Индивидуални черти, които се определят от индивидуалния избор и са 

резултат от културни иновации. 
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В модерното общество, по думите на Линтън, базовите черти имат тенден-
ция за намаляване, успоредно със социалната комплексификация (усложня-
ване); в обществото има възможност за голям «асортимент от поведения», но 
заедно с това и повишен риск за културна дезинтеграция на конкретно място; 
има риск от развитието на нов тип култура (съвкупност от идеи и ценности), 
съответно базова личност и социализация. 

«LIGA» - ТЕОРИЯ. Теорията на Т. Парсънз (Parsons) за социализацията 
е известна с абревиатурата «система LIGA». Според нея социалната система 
функционира при задължителното присъствие на следните елементи (функции): 

L (latence) - нормативна стабилност. Социалната система трябва да 
има стабилни ценности и норми, които да се познати на актьорите и да се 
интериоризират от тях. Нормативната стабилност обезпечава свързването на 
социалната и културни системи и гарантира връзката между културните ценности 
и нормите, които регулират отношенията между хората. 

I (integration) - интеграция. Социалната система трябва да координира 
отношенията на актьорите. Интеграцията гарантира вътрешната кохезия в соци-
алната система и гарантира колективната ефикасност на нормите. 

G (goal-attaiment) - целенасоченост. Социалната система трябва да 
дефинира и да следва целите си. Целенасочеността осигурява връзката между 
социалната система и личността и гарантира съответствието между целите на 
дейността и нормите и ценностите, които са легитимни в обществото. 

A (adaptation) - адаптация. Социалната система трябва да има адек-
ватни и ефективни цели и средства и да осигурява ефикасна адаптация към 
средата. Адаптацията осигурява връзката между социалната система и орга-
низма и гарантира адекватността на средствата на целите на дейността. 

Социализацията е процес, чрез който индивидът интериоризира в лич-
ността си особеностите на социалната система с нейните задължителни 
функции (LIGA). 

СОЦИАЛИЗАЦИЯТА КАТО УСВОЯВАНЕ НА ХАБИТУС. Ценностите и нор-
мите, които образуват съдържанието на културата на една група не могат да 
бъдат видени директно. Те се проектират в система от нрави и обичаи на хората 
от едно общество: начин на живот (консумация, заетост на времето с дейности, 
социабилност) и стил на живот (съвкупност от практики, произтичащи от систе-
мата от ценности и норми, интериоризирани от индивида). 

За глобална характеристика на груповия живот в хода на социализацията 
се използва понятието хабитус (habitus), свързвано в съвременната социология 
с Пиер Бурдийо (P.Bourdieu). Той го тълкува в смисъл на съвкупност от вкусове, 
поведение, маниери на говорене и чувстване; кохерентност на навиците, 
сходство на социалните еталони на поведение. Те играят ролята на генератор 
и организатор на практиките и представите на личността. Хабитусът е система 
от диспозиции, трайни и преносими, които са посредници между социалните 
структури и личността. В много ситуации хабитусът играе ролята на ръководство 
за възприемане, оценка и действие. Той се предава на личността от семейството 
в ранното детство. Той е различен в различните социални класи и етноси (соци-
ални траектории), също може до известна степен да се променя в хода на 
индивидуалния живот. Той е функция от хабитуса на всички хора в обществото. 
По този начин се възпроизвеждат социалните структури от поколение в поколе-
ние. 
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4.3. СОЦИАЛИЗАЦИЯ И ИДЕНТИЧНОСТ 
КУЛТУРА И ИДЕНТИЧНОСТ. Културата освен социализация на индивидите 

(моделиране на поведението в рамките на културния модел, интеграция в 
обществото) е основан фактор за създаване на лична и колективна идентичност 
(на кого приличаме и от кого се различаваме). 

ИДЕНТИЧНОСТ - СЪЩНОСТНИ ЧЕРТИ. За термина идентичност съще-
ствуват две основни дефиниции: условието, което прави един човек нещо специ-
фично, индивидуалността му и условието, което прави един човек еднакъв, уни-
фициран с другите. 

Идентичността е тясно свързана с етничността - етикет, кой-то 
една група възприема за да се маркира и декларира, че се различава от другите 
и съответно се състои от приличащи си хора. 

Идентичността се разглежда като «многообразие от категоризации на 
индивида от страна на аз-а и другите, които се променят в зависимост от ситуа-
цията, влияят върху поведението и са в основата на смисъла на живота.» (А.Уей-
гърт, 1990) Концептуализацията е свързана с формирането на идентичността; 
отношенията между индивидуалната и колективна идентичност; отношението 
между транзакциите насочени навътре, към личността и навън, към социалното 
обкръжение... 

МЕХАНИЗМИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ИДЕНТИЧНОСТ. Те са четири: (1). 
проектиране - вътрешна конфронтация, проекция, обективиране и фиксиране 
на другия като антагонистичен, "алтерофобия"; (2). отцепване - поставяне на 
бариера между "нас" и "другите", между "себе си" и "тях"; надценяване на "нас" 
и обезценяване на "другите", като стремежът е да се получи една "добра" иден-
тичност; (3). (отричане - минимализирана и глобализирана културна диферен-
циация, като идентичността се разглежда като обща от типа: младите, жените, 
комунистите..., като националната идентичност обикновено не се отчита; (4). 
идеализация - често се идентифицира с един митичен персонаж ("освободител", 
"поробен", "пазител на традициите"), който става една идеална фигура, в която 
са съсредоточени аспирациите на човека. Това е част от един екзотичен дух. 

ТЕОРИЯ НА МИЙД ЗА СОЦИАЛИЗАЦИЯТА. ДжорджХерберт Мийд (G.H. 
Mead) пръв дефинира през 1934 г. социализацията като конструиране на социал-
ната идентичност (self - в мийдианската терминология) на човека в хода на 
интеракцията (комуникацията) с другите. Тази концепция поставя комуника-
тивните, а не инструментални процеси в основата на социализацията и я прави 
зависима от институционалните форми за конструиране на Аза, търси синтез 
на социетерните и комунотерните отношения между социализиращия се и соци-
ализаторите. 

Социализацията е един процес на конструирането на идентичност 
(identity-construction) на личността на базата на интериоризацията на когни-
тивните и морални елементи на културата на групите, сред които живее. Това 
става, обаче чрез конкретни интеракции. Чрез своята избирателност човек из-
бягва възможността за хиперсоциализация и запазва своята автономия. 

В разбирането на Мийд усвояването на социалните роли от детето има 
две страни. Първата е когнитивна: детето реконструира една перспектива за 
бъдещето. Втората е свързана с идентификацията: детето интериоризира, прие-
ма и усвоява тази перспектива. Мийд определя детайлно инструментите, чрез 
които се интериоризират нагласите от детето: жестовете, езикът, активността в 
играта. 
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Мийд разглежда няколко етапа на социализацията. 
Първият от тях е «поемане на отговорност» (prise en charge) от детето -

играейки (включване в свободни игри), то подражава на жестовете на майката 
и бащата, като по този начин усвоява определени значения от заобикалящия 
го свят, усвоява определени атитюди и роли. 

Във втория етап детето преминава от свободни игри към игри с правила. 
Изгражда се респект към реда и властта. Членството в групата за игра се въз-
приема като основна ценност. Изгражда се система от комунотерни отношения, 
съзнание за груповост, екипност. Съзнанието за Аза е свързано с «генерали-
зирания друг» (обществото) - тези които определят правилата в крайна сметка. 

Последният етап на социализацията е свързан с все по-прогресивно 
развитие на Аза по линията на изграждането на собствена идентичност. Това 
става като човек престава да се възприема като пасивен последовател на 
изискванията на групата, а започва да конструира действителността като активен 
преобразуващ субект, идентификация с определени индивидуални роли и 
развитие на лична ефикасност. 

АЗ-КОНЦЕПЦИЯ И ИДЕНТИЧНОСТ. «Аз - концепцията» е резултат от едно 
много продължително изкристализиране, резултат от "вътрешен разговор" меж-
ду I и Me (Херберт Блюмер). Във взаимодействието със своето вътрешно «Аз» 
индивидът не достига до краен резултат - постоянно се менят индикациите, 
интерпретацията на постъпките и действията, дефинират се и предефинират 
цели и пр. 

Концепцията за функционирането на Аза като процес на взаимодействие 
на човек със самия себе си се фиксира с термина « Аз-идентичност». 

Разбирането за Аз-идентичността се разгръща в три насоки: 

ТЕОРИЯ НА МАНФРЕД КУН. Идентичността е структуриран и йерархизи-
ран ансамбъл от елементи на Аза, всеки от които с определени граници на 
значимост, фиксираност и стабилност (self-attitudes). Организацията на Аза 
отразява организацията на обществото. 

ТЕОРИЯ НА РАЛФ ТЪРНЪР. Идентичността е стабилно, качествено оп-
ределение на личността. Тя е една автентичност на социалния актьор, който 
«иска да бъде себе си». Изграждането на Аз-концепцията е продължителен и 
сложен процес. Той е детерминиран от интеракциите на личността и изобщо от 
другите хора. Идентичността се конструира на три нива: образ за себе си, който 
човек има и който може де се променя всеки момент; Аз-концепция, която се 
възприема като стабилна и неизменна - «моето истинско Аз»; система от 
социални роли и статус, свързани с Аз-концепцията. 

ТЕОРИЯ НА ЕРВИНГ ГОФМАН. Идентичността е сбор от представи за 
себе си, които непрекъснато са подложени на натиск за промяна в хода на 
взаимодействията с другите хора и които образи са една прагматична и функ-
ционална величина. Всяко извинение и оправдание, което изричаме при кон-
тактите си с другите е фактор за развитието на идентичността, тъй като засяга 
мотивите, целите, задълженията, правата, статуса и пр. Гофман разглежда три 
вида идентичност: социална (връзка с исторически наличните културни стерео-
типи), личностна (взаимодействие между информационния контрол и справя-
нето с дискредитираща информация), Аз-идентичност (екзистенциално его, усе-
щане за екзистенциална непрекъснатост). 
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ФОРМИРАНЕ НА ИДЕНТИЧНОСТТА: ТЕОРИЯ НА ЕРИКСОН. Най-добре 
процесът на формиране на идентичността в индивидуално-личностен аспект е 
разработен от ЕрикЕриксон. Личностното развитие е развитие на идентичността 
(индивидуализацията). Идентичността е психо-социално формирование с две 
страни - външна и вътрешна (Его-идентичност). Външната идентичност е пред-
ставата за обособеност и непрекъснатост на съществуването на индивида, който 
въпреки промените си остава един и същ. Его-идентичността съхранява коор-
динацията и логиката на поведението чрез съотнасяне на представите за себе 
си с представите за значимите други хора и мястото сред тях. 

Критерии за идентификация са: целостността на телесната организация 
(перцепция за тялото, телесен стереотип, телесна концепция); целостността 
на опита; идентичност с майката; идентичност с групата; отказ от автоеротизма; 
решение на Едиповия комплекс; връзки със света; любовни връзки. 

Тя се формира под влиянието на определена култура (социално-културна-
та и етническа среда) и най-вече в детска и юношеска възраст (епигенетична 
задача) под влияние на родителите и другите фактори на социализацията. 

Процесът на индивидуализация преминава през няколко етапа. 
По време на младенчеството (кърмачество) предпоставката за жизне-

ност е развитието на доверие срещу недоверие (отчуждаване). Главна роля 
играе майката. Основна възпитателна мярка е разрешението (даването) и отка-
за, които трябва да се прилагат много деликатно за да се развие именно дове-
рие, а не неговия антипод. През този период грешките и увлеченията във въз-
питанието водят до прояви на орален характер по-късно. 

През ранното детство се поставят основите на детската самостоятелност. 
При стимулиране на психичната активност се получава чувство за независимост, 
свързано с експериментите в поведението, поддръжката, личният пример на 
родителите. При ограничаване на самостоятелността (негативни оценки, укори) 
се развиват срам, съмнение, чувство за вина. 

През предучилищната възраст детето основно играе. То усвоява ролите 
на възрастния и развива в себе си инициативност, активност, любознателност, 
най-вече в социален план. Негативното развитие става по линията на чувството 
за вина. То може да се стимулира от родителите и връстниците и да прерасне 
в страхови комплекси и самонаказващо съзнание. 

Ранната училищна възраст е важен етап в развитието на детето. Тогава 
то се сблъсква с училището и изгражда отношението си към него и себе си -
чувство на трудолюбие, компетентност, възможности и способности. Най-голе-
мият проблем е предпазването от развитието на комплекс за малоценност. 
Това става като неуспехите на се драматизират, стимулиране на преодоляването 
им, стимулиране на компенсаторни успехи, изживяване на увереност и вариа-
тивност на избора. 

Юношеската възраст е време на криза на идентитета, дифузия на иден-
тичността, ролева неопределеност, криза на авторитетите. Възпитателната 
работа се води точно в тази насока - положителна идентификация, позитивна 
самооценка, овладяване на стандарти и ценности, ролеви избор. Ролята на 
личния пример на родителите и техните личностни качества е определяща. 
Основните положителни качества на родителя са: адаптивност, сдържаност, 
организираност, жизнерадостност , а техните антиподи - неадаптивност, 
импулсивност, неорганизираност, отпуснатост. 

Основният проблем на ранната средна възраст е кризата на интим-
ността. Само човек с напълно формирана идентичност може да влезе в истинска 
интимна връзка, тъй като интимността е противопоставяне и съединяване на 
идентичности. В противен случай се развива чувство за изолираност, с всичките 
му последици за социалните контакти. Ериксон цитира отговора на Фройд на 

63 



въпроса кое спо-ред него нормалният възрастен човек трябва да може да 
върши добре. Този отговор е поразително кратък и същевременно дълбок по 
смисъл: "Да обича и да работи!" Пълноценната комбинация на двете е възможна 
само при пълноценна идентичност. 

Относно последния етап в развитието на идентичността е по-добре да 
се цитира самия Ериксон: " У остаряващия човек, който се е грижил за неща и 
за хора и се е приспособил към възторзите и разочарованието на битието по 
необходимост, родител на други и създател на неща и идеи - само у него посте-
пенно съзрява плодът на седемте етапа. Аз не знам по-добра дума за това от 
цялостност... Това е натрупана увереност на Аза в неговата склонност към 
порядък и смисъл - емоционално обединяване, вярно към носителите на 
образа на миналото и готовност да поеме и евентуално да отхвърли водачество 
в настоящето. Това е приемане на собствения жизнен цикъл и на хората, които 
са станали значими за него, като нещо, което трябва да бъде и че по необходи-
мост не позволява никакви замествания. Следователно това означава нова и 
различна любов към своите родители, освободени от желанието те да са били 
различни и приемане на факта, че собствения живот е своя собствена отговор-
ност. Това е чувство за другарство с мъже и жени от далечни времена и с раз-
лични призвания, които са създали заповеди и предмети и поговорки, пре-
даващи човешкото достойнство и любов. Въпреки, че осъзнава относителността 
на всички различни стилове на живот, които са дали смисъл на човешките 
стремежи, притежателят на цялостност е готов да защитава достойнството на 
своя собствен стил на живот от всички физически и икономически заплахи..." 

ФОРМИРАНЕ НА ИДЕНТИЧНОСТТА: ТЕОРИЯ НА ФРАНЦ И УАЙТ. Франц и 
Уайт разширяват теорията на Ериксон, като включват обособена втора линия 
на развитие - линия на привързаността. Развитието на човека е двулинейно, но 
полово специфично. В определени социокултурни условия развитието на човека 
става едностранно. Традиционно субект на развитие на втората линия е жената, 
а на първата (на идентичността) - мъжът. Изменението на условията во-ди до 
развитие на човека като андрогенно същество. 

ПЪРВИЧНА И ВТОРИЧНА СОЦИАЛИЗАЦИЯ. Терминът «вторична социа-
лизация» се използва за да се означи етапът след първичната такава, която 
преминава основно в семейството. В най-завършен вид тази концепция се 
среща в трудовете на Питър Бергер и Томас Люкман. 

Социализацията се определя като потапяне в света на знанието, който 
е «символен и културен универс». Детето усвоява социалния свят, в който живее, 
то възприема определен обем от «базово познание», без което е невъзможно 
неговото социално битие (схеми за усвояване на обективната действителност; 
език - реч, писменост; структури). Това става през периода на първичната 
социализация. Нейният резултат е формирането на образ на света и на собст-
веното Аз, както и усвояването на определени социални роли. 

ПЪРВИЧНА СОЦИАЛИЗАЦИЯ И ПЪРВИЧНА ИДЕНТИЧНОСТ. Възлов 
момент в първичната социализация е постъпването на детето в училище. Става 
сблъсък на интимния социален свят на семейството и институционализирания 
универс на училището. Училището легитимира социалното знание, то включва 
и други възрастни социализатори, които поради своите професионални умения 
контролират хода и резултатите от първичната социализация. Първичната 
социализация е ориентирана принципно към формиране на социална идентич-
ност, тя е процес на усвояване на света «такъв, какъвто е» (Мийд), на «адаптация 
по принципа на реализма и отказ от принципа на удоволствието» (Фройд), на 
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«интеграция в обществото, определена от социални отношения на производство 
и възпроизводство» (Маркс). 

ВТОРИЧНА СОЦИАЛИЗАЦИЯ. Характерно за вторичната социализация 
е, че не е чиста репродукция на механизмите на първичната, въпреки, че опреде-
лено подобие като наследство е неминуемо. Тя се определя от Бергер и Люкман 
като «интериоризация на специализирани институционални социални субпрост-
ранства», като «придобиване на специфично социално знание и директни и 
индиректни роли, свързани с разделението на труда в точно определено конк-
ретно общество. Става дума за професионализиране, което е свързано с нови 
знания и нова чувствителност, с нов речник, нови умения. Детето «влиза в нови 
отношения, играе на нови игри, запознава се с нови правила, влиза в нови 
колективи... » . 

Вторичната социализация (занаят, професия...) влиза в неминуем конф-
ликт с първичната (семейство, училище...), по-точно резултатите от нея. Този 
конфликт може да е по-силно или по-слабо изразен, но е неминуем. Остротата 
му зависи от множество обстоятелства, свързани с ранното детство и със се-
мейството на детето, също и от позицията му в обществото и насочването към 
определена професия и възможните пътища до нея. 

Идентичността на детето се развива в контекста на няколко феномена: 
«дистанцията до ролята», предполагаща едно разделяне между «реална» и 
«въображаема» идентичност (Гофман); силната идентификация с една бъдеща 
роля (професия), разбирана като призвание; инициация, приобщаване към 
определени социални групи; овладяване на определен език (професионален 
или друг подобен жаргон). 

ВТОРИЧНАТА СОЦИАЛИЗАЦИЯ И ПРОМЯНАТА НА ИДЕНТИЧНОСТТА. Вто-
ричната социализация е свързана с промяна на идентичността (Анселм Щраус). 
Има социални механизми за промяна на идентичността, различни от биоло-
гичните такива. 

Институционалната структура и мястото на индивида в нея (например, 
промяната, в идентичността на един военен с израстването във военната йерар-
хия). Аналогично в по-широк смисъл е и промяната в идентичността на всеки 
човек с възрастта (момче - младеж - ерген - женен - баща - дядо). В повечето 
случаи това е един естествен процес, но той е свързан с кризи и сривове. 
(«ненормална биография») Криза в идентичността настъпва когато се прекъсне 
или се забави тази естествена линия на развитие. 

Интеракциите и адаптацията на партньорите, както и субективната интер-
претация, която актьора прави на тези промени. 

Доброволна или насилствена промяна: инициация (посвещаване) и 
дезидентификация («промиване на мозъка»). Счита се, че историческият 
прототип (и символ) на тази промяна е кръщението при приемане на нова 
религия. Други типични примери за вторична социализация (промяна на иден-
тичността) са политическата идентификация (влизане в партия) и психотера-
пията. При всички тях промяната води до преосмисляне на предишната 
биография: «преди... и след това». 

4.4. ФАКТОРИ И ИНСТИТУЦИИ НА СОЦИАЛИЗАЦИЯТА 
Основните понятия са две: социализиращ се - индивид, обект на социа-

лизация. Второто основно понятие е социализатор - агент (индивид, институция, 
група), повече или по-малко институциализиран, който социализира един или 
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повече индивиди. Още се нарича инстанция на социализацията. От социализа-
торите в съвременни условия определящи са семейството, училището, средст-
вата за масова информация. Другите - връстниците, социокултурната и демо-
графска среда, субкултурите и пр. в крайна сметка са второстепенни, макар, че 
за определени индивиди могат да се окажат решаващи. 

4.4.1. СЕМЕЙСТВО 
РОЛЯ НА СЕМЕЙСТВОТО В СОЦИАЛИЗАЦИЯТА. Социализацията на 

личността започва в семейството и се решава главно в детството, определяно 
като "златен период", защото тогава се създават почти всички личностни нагласи. 
В антропологията се изтъква, че чрез "майчиния език" всъщност се предава и 
социалния език на междуперсоналните връзки. 

ОБРАЗОВАНИЕ, СЕМЕЙСТВО, СОЦИАЛИЗАЦИЯ. Място на семейството е 
точно определено в доклада на Комисията Делор: "Всяко образование започва 
в къщи. Семейството осигурява връзката между емоциите и интелекта и възпи-
тава ценностите и правилата. Нерядко неговият контакт с образователната 
система се приема като антагонистичен. Най-изостаналите семейства често 
гледат на училището като на някакъв отделен свят, чиито правила и ежедневие 
са непонятни за тях. Ето защо, в зависимост от това доколко училищното образо-
вание има връзка с домашното, в интерес на хармоничното развитие на децата 
е необходимо повеждането на истински диалог между родители и учители." [48] 

СЕМЕЙСТВОТО КАТО СОЦИАЛИЗАТОР. Във втората половина на ХХ век 
се формира специфична ситуация: семейството е малобройно и влиянието му 
в обществото е слабо; то се намира в криза (непълни семейства, кохабитации, 
разводи...); семейството загуби много от позициите си на социализатор, като 
запази основните - формиране на социални измерения на личността, сексуална, 
религиозна, етническа и политическа идентичност на детето, формиране на 
социална позиция; младежката субкултура е твърде различна от тази на въз-
растните (сексуалната революция, иновациите, влияние на медиите, мода...). 

Чрез две основни функции семейството социализира детето: консумация 
и трансмисия в икономически план и социална и културна йерархия в социален 
план. В него основно се извършва началната (базова) социализация, става 
усвояването на половите роли (идентификация с родителя, Едипов комплекс), 
развиват се процесите на асимилация и акомодация. За социализацията е 
важно всичко, което става в семейството, но определящи фактори са неговата 
пълнота, трудовата заетост на майката, близостта (респ. отдалечеността) на 
поколенията, разпределението на властта, компетентността на членовете, 
семейната атмосфера. Особено значение имат правилата за налагане на 
респект. 

Има много големи различия по отношение на целите на социализацията. 
Те не са едни и същи в различните семейства. Като правило, колкото е по-
високопоставено едно семейство в социалната йерархия, толкова по-вариращи 
са и толкова по-малко съвпадат с тривиалните. Обратното, при семействата на 
селяните и работниците има практическа еднотипност на целите поради липса 
на независимост и креативност. 

Предаването на ценностите, които са колективни идеи, специфичен 
поглед за живота и без които човек не може да живее сред другите хора, без 
съмнение е една от основните задачи на семейството. То подпомага тотално 
интеграцията на младата генерация в обществената структура. Също така, това 
е задача, която силно се определя от биологичните ритми (съзряването), социа-
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лният обмен, в който влиза семейството, формите на социален контрол и изобщо 
от отношенията на генерациите. 

КОНЦЕПЦИИ ЗА СОЦИАЛИЗАЦИЯТА В СЕМЕЙСТВОТО. Съществуват две 
основни концепции за социализацията в семейството, които в крайна сметка 
се заключават в система от семейни възпитателни цели. 

КОНЦЕПЦИЯ НА АНРЕ ВЕРИ. (A. Wery) Крайните цели на семейството по 
отношение на детето може да се сведат до две: развитие на детската личност и 
адаптация на детето към социалния живот. Това са две специфични гледни 
точки, които не трябва да се противопоставят, а да съществуват паралелно във 
образованието. 

1. Развитие на детската личност. Детето има нужда преди всичко от 
чувство за сигурност. Неговото развитие е един сблъсък на вътрешни импулси и 
външни стимули. Именно в семейството индивидът, какъвто и да е той, какъвто 
и да е неговият статус в обществото, е признат за личност. Тук той намира 
сигурност и щастие. В това отношение основно място има майчиното присъст-
вие. То има няколко основни съставящи: удовлетворяване на елементарните 
нужди; защита на детето от агресията на външната среда; стабилност и 
подреденост на детското развитие; създаване на чувство за индивидуалност; 
постигане на баланс на любов и власт. 

2. Адаптация на детето към социалния живот. Семейството не е само 
една афективна среда за осигуряване на необходимата за сигурността на детето 
атмосфера, но и също социокултурна среда на отношения, актове на поведение 
и реакции. Детето контактува с другите хора и с други групи и по този начин 
развива чувствата си за солидарност с другите. Механизмът на социалната адап-
тация има две опори: реакцията на Аз-а на външния натиск и обратното, силата 
на семейството, която се прилага спрямо Аз-а на детето. В този сблъсък става 
взаимно развитие (амбивалентна реакция) - както детето се адаптира към 
средата, така и семейството се адаптира към него. 

Семейството въвежда детето в социалния живот. То е първата социал-
на среда за детето и в нея то расте в един климат на фаворитизиране на контак-
тите, на богати връзки на индивида със групата. В него се отработват социо-
афективни схеми, които намират универсално приложение през целия живот. 
Тук се зараждат прототипите на социалните отношения като емпатия, солидар-
ност, реципрочност. 

Родителите създават един модел на поведение още преди раждането 
на детето. То влиза в него и чрез идентификация усвоява единия или другия 
поведенчески модел, свойствен за неговия пол. 

Много значим социален фактор е езикът - "майчиният" език. Той съдържа 
в закодиран вид социалната принадлежност на семейството, тъй като не е 
само етническа характеристика, а отразява културното и образователно ниво 
на семейството. По пътя на имитация (игра) детето усвоява определени соци-
ални роли, които са много тясно свързани със социалния му статус. Известно е, 
че детето играе "класови" игри. 

Социален фактор са и храната, облеклото, жилището, мебелите и изобщо 
материалните условия на живот, които детето употребява или в които живее. 
Качеството им издава стандарт на живот. Те подготвят за идентификация с 
определен социален кръг и също имат "класов" характер. Социален фактор са 
и видовете труд, които се практикуват в семейството, както и структурата на 
заетото и свободното време. Социален фактор са и взаимоотношенията, в които 
встъпва семейството с други семейства или индивиди или изобщо социалните 
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му връзки. Клановата принадлежност и отношенията с роднините са също такъв 
фактор. 

Семейството въвежда детето в системата на властта. В началото 
на живота си, то получава всичко от майка си. Постепенно се сблъсква с 
дисциплина, ред, "табу", цензора, подчинение на по-силните и на определени 
безлични норми и пр. Това то научава в хода на ежедневните си контакти с 
родителите и другите деца в семейството. 

КОНЦЕПЦИЯ НА ЖАН КЕЛЕРХАЛС И КЛЕОПАТРА МОНТАНДОН. (J.Keller-
hals, C.Montandon) Същността на образователните цели може да се търси в 
три принципни насоки: те се обективират в представата за облика на детската 
личност (един специфичен социален профил на личността, т.н. "социална лич-
ност") и ориентация за основната социална позиция на детето в обществото в 
момента на неговото пласиране (професия) - ниво социо-възпитателно и инте-
гративно, както и от системата от идеи и убеждения - религиозни, национални, 
семейни и пр. на личността. 

Детската личност има 4 основни измерения. 
Авторегулация - умение на индивида да формулира целите си, да ги 

следва постоянно, да бъде автономен, да запазва определена насоченост в 
живота си, да се ориентира в информацията, която го обгръща и да прави 
разумен избор. 

Акомодация - умение да се подчинява на външни контрагенти и да адап-
тира средствата към целите, способност за вграждане в ритмите и конвенциите 
на обществото, за проявяване на упоритост, умение да работи регулярно, да 
изпълнява договорите си с другите, да се приспособява към цели, които не са 
дефинирани от самия него. 

Кооперация - система от отношения, насочени навътре в групата - чувство 
за общност, умение да сътрудничи с другите и да е лоялен и солидарен, да води 
общ живот с тях. 

Чувствителност - умение да фантазира, въобразява, съчувства, 
изобретява, да има идеи и идеали, чувство за хумор... 

Развитието на всяка личност става едновременно във всяка насока, а не 
само в една от тях. Първите две имат инструментален характер, а вторите две -
експресивен. При социализацията родителите могат да поставят акцент повече 
или по-малко върху една или друга от тях и да създадат специфичен стил на 
социална интеграция на своето дете. Той се определя от социо-икономическите 
ресурси на семейството, стила на кохезия и идентичността на детето. 

4.4.2. УЧИЛИЩЕ 
УЧИЛИЩЕТО КАТО СОЦИАЛИЗАТОР. Всички социализиращи институции 

са инстанции за селекция и механизми за унификация. Семейството предава 
на своите деца генетичната, социалната и културната си основа. Приятелските 
групи се характеризират с тенденция за унификация на чувствата и мислите на 
хората в тях. Основното качество на всяка социална група е хомогенността на 
културната среда и нормите, сплотеността, а тя е тенденция към унификация. 

Училището също създава условия за такава унификация, действайки с 
еднаквото си учебно съдържание и нормативна основа (среда на организиран 
морал, формираща идентичността на детето - по израза на Дюркем). То действа 
едновременно унифициращо и селективно - има две лица. Първото е обединя-
ващо, колективно, свързано с общи образи, идеи, форми на поведение, цен-
ности, съдържание, структури, и е свързано с механизъм за трансформиране в 
индивида на тези категории, което има фундаментално значение за целия 
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живот. То, обаче е свързано с една пасивна позиция на детето, на което се 
гледа като на формирано, информирано и пр. Второто е диференциращо. То е 
свързано с различни специфични знания, компетентности, техники, със соци-
ални йерархии, с диференцирани форми на поведение. Те произтичат от 
различията във възрастта, пола, социалната класа, позицията в структурата на 
властта и пр. Училищната култура освен това фаворитизира механизмите за 
разделение и селекция - изпити, избори... С нарастването на нивото на обучение 
(начални класове - горен курс) тенденцията за унификация отслабва, а тази за 
диференциация се засилва. 

Учебното съдържание (курикулум) е средство за регулация на социали-
зацията, за социална и интелектуална интеграция, за междугрупово общуване. 
То е в пряка връзка с политическата конюнктура, въпреки, че има относителна 
самостоятелност и независимост. Чрез повече или по-малко ефективни меха-
низми то се селектира и определя основни параметри на социализацията. 

ОСНОВНИ СОЦИАЛИЗИРАЩИ МЕХАНИЗМИ НА УЧИЛИЩЕТО. Те са: изиск-
ването и поощряването на една абстрактна, независимо от съдържанието 
готовност за успех; натискът на постижението - системата на изискването за 
успех и оценка; равенството пред училищните правилници и регламентации. В 
тази насока също така основно място имат две структурни нормативни системи: 
на разпределение на труда и функциите (учител - ученик) и йерархията на властта 
и компетентността (изпити, въпроси). 

ФАКТОРИ ЗА БЛАГОПРИЯТНО СОЦИАЛИЗИРАЩОТО ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА 
УЧИЛИЩЕТО. За да е такъв фактор, в училището е необходимо: да се поддържа 
положителна нагласа в детето към училището и неговия педагогически колектив; 
учебният процес да бъде организиран и провеждан интересно, живо, близко 
до играта или съчетано с нея; да въздейства изобщо положително на емоцио-
налната сфера на детето. Родителите не трябва да проявяват ревност към 
това, че училището или любимия учител (или съученик) им отнемат детето, а 
тъкмо обратното. Те ще подпомогнат училищната му адаптация, като не допускат 
и незаинтересованост, нито подценяване на учебните занятия както в училището, 
така и в дома; да се избягват бележкарско поведенческите изисквания; да не 
допускат афекти и пристрастие към някои евентуални пропуски и несправедли-
вости в образованието; да се отнасят с подчертано уважение към учителя и 
училището изобщо. 

УЧИЛИЩНАТА КАРИЕРА НА ДЕТЕТО. Зависи много от неговото отношение 
към обществото. Канадският педагог Андре Пьотита разглежда четири типа 
ученически личности: рационална, ирационална, холистична и интерактивна. 

За рационалната личност училищната кариера е резултат от избор. Той 
зависи от пола, културната среда, възрастта, възможностите за получаване на 
дипломи и квалификация, възможните постижения след училище и пр. 

Ирационалната личност се ръководи от своите инстинкти и чувства. Ос-
новно значение за нея имат отношенията с учителите. 

Холистичната личност възприема света през призмата на монолитна 
по-широка система от категории, главно място в които играе дългът. Изборът 
се определя от ценностната система на етнос, партия, религия, организация, 
утопична група, морал и пр. 

Интерактивната личност е плуралистична. Нейният избор е мотивиран 
от най-различни аргументи, с рационален и ирационален характер. Огромно 
значение играят медиите и продуктите на масовата култура, които налагат 
определени модни културни модели. 
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4.4.3. СВОБОДНО ВРЕМЕ 
ПРИЯТЕЛСКИ ГРУПИ ОТ ВРЪСТНИЦИ. Това са приятелски обединения 

със специфична субкултура (нерядко дори банди с антикултура). Ценностите и 
нормите в тях често са в противоречие със семейните и училищните. Тези групи 
имат свои маркери за идентичност: жаргон, униформа. Тези групи обикновено 
са хомогенни и унифицирани и смазват индивидуалността на членовете си. 

Ролята на "света на съучениците" е от особено значение през време на 
юношеството, когато започва противопоставянето на авторитетите, раздвоение-
то между семейството и училищния дух, нуждата от себеутвърждаване. През 
юношеския период голямо значение има "взаимното образование", тъй като 
мнението на връстниците се цени далеч по-високо, отколкото мнението на 
възрастните. Поради това за социалното развитие образованието с помощта 
на колектива се явява изключително важен фактор. Изключително значение 
за социалната адаптация има и приятелската среда от жилищния блок, улицата, 
квартала и безспорно - на училището. Тук подчертано важен е половия му състав, 
като неблагоприятно е силното доминиране на другия пол. Тогава неусетно у 
момчето се формират някои "женски" черти на характера и обратно - "мъжки" 
- у момичето. Неправилно е също още, ако има и значителна разлика във възрас-
товия състав на интимната приятелска среда, защото тогава много често по-
малките копират от по-големите някои лоши думи и навици. 

РОЛЯ НА КУЛТУРНИТЕ ИНСТИТУТИ. В доклада на Комисията Делор на 
тях се възлага голяма надежда: "Разполагайки с повече свободно време, хората 
могат да отделят внимание на активната си почивка и на своето самоусъ-
вършенстване. Наблюдават се две взаимосвързани тенденции: образователната 
роля на културните институции, каквито са музеите и библиотеките, се увеличава 
все повече и вече не се ограничава само в изследвания и консервация; образо-
вателната система много по-често от преди сътрудничи с културните институции. 
Училището трябва да се възползва доколкото е възможно от телевизията и да 
засили ученическия интерес към музеите, театрите, киното, с една дума - към 
целия спектър на културния живот, за да възпита поколение с развито естети-
ческо чувство и желание да се следят културните новости." [48] 

4.4.4. СРЕДА 
СРЕДА И СОЦИАЛИЗАЦИЯ. Средата влияе много силно върху социали-

зацията. На първо място това е географската среда: има разлика в процесите 
на социализацията в града и селото. Тази в града е по-ранна, но тази в селото 
е по-стабилна (по-малко грешки и отклонения). Същото е положението и със 
социалната среда: има се предвид обществото като социално пространство. 
То въздейства със системата си от норми и ценности, със системата на разпреде-
ление на труда. То е факторът за изграждане на професионална идентичност и 
реализация. Трудът е другата основа на социализацията в широкото обществено 
пространство - професия, отношения на сътрудничество, на подчинение. Со-
циалната среда влияе и със своята диференциация - детето придобива своя 
хабитус в зависимост от социалната класа на семейството и приятелите си. 
Има много силна социална приемственост. 

Социализацията зависи силно от етническата среда: като механизъм, 
няма съществена разлика в социализацията при различните етноси. Разлика 
се появява при социализацията на етническото мнозинство и малцинство в 
дадена страна (доминантна и дефаворитизирана общности). Социализацията 

70 



зависи силно и от референтна среда: от хабитуса на средата, към която инди-
видът изпитва симпатии и се стреми. Тя не винаги е средата, в която живее. 

ОБЩНОСТТА. В доклада на Комисията Делор за нея се казва: "През целия 
си живот личността се възпитава и от социалната прослойка, формирана в 
рамките на общността, към която принадлежи. Тази общност е различна по 
един естествен начин не само по отношение на отделните хора, но и в рамките 
на един и същи човешки живот. Тук образованието произтича от желанието за 
съвместен живот и за установяване на групови взаимовръзки по повод редица 
общи инициативи, като например доброволни, религиозни или политически 
движения. Училището не е тясно свързано с различните общности, но, без да 
пренебрегва специфичните си функции, то всячески трябва да избягва загубата 
на връзка със социалната среда. Общността, към която всеки индивид принад-
лежи, е пълноценен образователен фактор, дори само заради възможността, 
която има, да сътрудничи и да се грижи, нерядко в твърде личен план, за придо-
биването на практически граждански опит. Общността като цяло би трябвало 
да проявява загриженост за образованието на своите членове както посредст-
вом постоянен диалог с училището, така и, в случай че училище няма, като 
поема частично грижата за неформалното образование." [48] 

РАБОТНО МЯСТО. В доклада на Комисията Делор е отбелязано: "Работ-
ното място също може да бъде отлична образователна среда. По начало 
работата налага усвояването на цяла серия умения и поради това формиращото 
значение на труда трябва да получи по-голямо признание в повечето общества 
и конкретно в образователната система... По-широко сътрудничество би тряб-
вало да се установи между образователните системи и фирмите, така че да се 
укрепи връзката между основното образование и по-нататъшното обучение. 
Курсовете за младежи, които съчетават обучението с труда, могат да допълнят 
или да коригират основното образование и така, чрез съгласуването на теорията 
с практиката, да улеснят започването на работа. Те могат да бъдат много по-
лезни и за запознаване на подрастващите с ограниченията и възможностите 
на трудовия живот, за по-доброто им самоопознаване и самоопределяне. И 
накрая, те могат да допринесат за процеса на съзряване и да бъдат сериозен 
фактор за улесняване на социализацията. [48] 

4.4.5. МЕДИИ 
МЯСТО НА МЕДИЯТА КАТО СОЦИАЛИЗАТОР. Количествено навсякъде по 

света медиите доминират над училището по времето на ангажиране на 
съзнанието на детето. Особено важна е телевизията - около 95% от децата 
гледат телевизия 5 и повече часа на ден (около 1200 часа годишно в Европа и 
почти двойно в САЩ, докато същите деца прекарват в училище около 1000 часа 
годишно). 

КОНЦЕПЦИЯ ЗА МАС-МЕДИЯТА. Познаването на масовата комуникация 
и използването й често се дефинира като изкуство за властване. Този, който 
може да управлява и да влияе на мненията на широката публика има 
възможност да властва над нея. 

Концепцията за мас-медията има три основни пункта: (1). Масата се 
разбира като съвкупност от изолирани в пространството хора и групи, до които 
може да се достигне чрез достъпните технически устройства - ТВ, радио, печат. 
(2). Съществува определена реална съвкупност (електорат), която е част от 
електоралната маса, интересува комуникатора и която трябва да бъде осведо-
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мена (манипулирана). (3). Мас-медията се занимава с хората, които са идентични 
на сечението на 1 и 2. 

Поради техническото си съвършенство, мас-медиите дават възможност 
за достигане на информация до огромно количество хора и оттам да им се 
влияе. Тяхната специфика е в следното: (1). Едностранна комуникация (излъч-
вател - приемник). (2). Опростен и много бърз достъп до огромен брой хора. (3). 
Въздействие върху стереотипите и емоциите, за да се получи ефект на съучастие 
на приемника (зрител, слушател, читател). Мас-медиите по принцип засягат 
крайни емоции - подбуждане към действие, състрадание, страх, гняв и пр. (4). 
Достигане до изолирани хора и адресиране към тях. (5). Внушение на защита 
на един висш морал и естетическа позиция. 

Еволюцията на мас-медиите е по линията на диференциацията (повече 
програми), при която се получава ефект "за всекиго по нещо", много различен 
от телевизията и радиото в 50-те години (1-2 канала). 

МЕДИИ И ЛИЧНОСТНИ ПОТРЕБНОСТИ. Мас-медиите задоволяват редица 
потребности на личността. 

Чрез мас-медиите се задават обществените норми за поведение. 
Те доближават човека до герои и събития. По този начин задоволяват 

потребността от осъзнаване и самоопределение. 
Задоволяват потребността от автономия и личностна сигурност -

определяща за цялостното им поведение. 
Мас-медиите създават усещането за принадлежност към една общност 

и по този начин задоволяват потребността от интеграция. 
Мас-медиите дават възможност за общуване на времево и териториално 

отдалечени субекти и така задоволяват потребността от знание и информация. 
Те подтикват и формират активност и по този начин задоволяват 

потребността от активност и реализация. 

МЕДИИ И ИНФОРМАЦИЯ. Информацията, която достига до човека няма 
еднакво значение за него. Тя се филтрира през филтри - стереотипи. Тя достига 
до хората съобразно положението им в обществото (лидер или не) и в съвре-
менни условия е основно зависима от мас-медиите. 

Влиянието на медиите върху общественото мнение е в следните насоки: 
Ефект на дневния ред - мас-медиите селекционират информацията: 

към кого, в кой момент, в какъв ред и пр. 
Идеологически ефект - мас-медиите провеждат идеологическа подго-

товка и обработка от позициите на господстващите класи. 
Структурен ефект - съвкупният им културен ефект (реално влияние и 

преобразуване на социума) е по-силен дори от откриването на книгопечатането. 
Информацията, предаване чрез медиите има някои особености: 
Информацията бързо старее и се разсейва, затова трябва да се поддържа 

в актуален вид. 
Селекцията се манипулира от т.н. "лидери на общественото мнение" (хора 

с престиж, авторитет, власт), които в условията на множественост на програмите 
сега имат огромно влияние. През 1940 г. Х.Ласуел разработва един елементарен 
модел за анализ: «предавател, който трансформира определено мнение до 
приемник». По-късно П.Лазарсфелд го доразвива с т.н. "Модел две стъпки в 
комуникацията": «предавател, който трансформира определено мнение до 
лидер на мненията, който прави селекция, свързана с нуждите на приемника». 
За образованието е много важно кои са "лидерите" и доколко сред тях присъстват 
родителите и учителите. 
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Всяко съобщение, което не е злободневно, остава неразбрано и няма 
ефект. 

Ефектът като цяло зависи от културният потенциал на личността - той е 
неравномерен. 

Закон за своеобразието на ефекта: едно влияние (съобщение) може да 
предизвика различни ефекти; може да се допълва с други ефекти; ефектът е 
също винаги резултат от едновременни влияния, като е възможно някои от тях 
да се намират в латентно състояние и да се провяват неочаквано. 

Ефект на потенциализацията на мненията и аспирациите. 
Инерция на масите - изразява се в необходимост да се положат значител-

ни усилия за да се раздвижат или пък да се спрат определени мнения или 
нагласи. 

Канализацията се изразява в лимитиране на мненията: симпатиите и 
антипатиите; официалното мнение, което става лично и пр. Всъщност това е 
основният фактор за манипулиране на масите. 

ФУНКЦИИ НА МЕДИЯТА КАТО СОЦИАЛИЗАТОР. Основното при медиите 
е моделирането на мнението чрез налагането на определени герои като модни 
в детското съзнание, идентификация с тях и с вложените в тях ценности. 

Мненията на хората не са независими едно от друго. Те са част и ефект от 
по-широкия феномен отношение (атитюд). Атитюдът е повече или по-малко 
устойчива диспозиция, която води до определено поведение или мнение по 
даден въпрос; той е резултат от възприемането на определен начин на живот 
и е също част от културния му универс. 

M.Rokeach развива концепция за разновидностите на мненията: 
Убеждение - фиксирана концепция (Напр.:"аз бях там и видях..."). Тя е 

напълно консолидирана и много трудно (или изобщо) може да се променя. 
Общо мнение - (Напр.: "Самолетите са опасни."). Мнението се консоли-

дира поради това, че е на мнозинството; промяната му е трудна, чрез терапия. 
Дедукция - (Напр.: "Във вестника пише."). Мнението се консолидира от 

изрази като: "Това е моят вестник." до: "Всички вестници лъжат..." 
Частни мнения - ("Зъболекарят Х е добър.") Консолидацията на мненията 

е на основата на сугестията: "Познавам го добре, така, че можеш да ми вярваш." 
Промяната е лесна. 

Мнението може да е индивидуално и обществено. Мнението на индивида 
е съвкупност от оценки, които той дава по икономически, политически, културни 
и др. въпроси. В традиционното общество всички хора са обе-динени около 
колективните ценности и индивидуалното мнение няма смисъл, то просто не 
съществува реално. 

Всяко общество (група) изгражда собствена субкултура като система от 
ценности, атитюди (нагласи), отношения, които са важни и служат за дифе-
ренциращ признак. Всеки индивид, който се ражда в него ги възприема и 
конструира своето лично мнение като синтез от груповото и своите виждания. 

МЕДИИ И ОБРАЗОВАНИЕ. Създали са се два подхода. Първият е на базата 
на "считания за непримирим антагонизъм между образованието и медиите. 
Образователните дейци често критикуват медиите и особено телевизията за 
насилственото налагане на до известна степен нисък общ културен знаменател, 
затова че съкращава времето за четене и размисъл, залива хората със сцени 
на насилие и, най-общо казано, си играе с емоциите. Защитниците на медиите 
от своя страна с готовност обвиняват училищата заради консерватизма им и 

73 



заради ненужните знания, които се преподават с отживели времето си методи 
и които отегчават учениците и ги карат да губят интерес към ученето." [48] 

Според Доклада на Комисията Делор, "медиите представляват нераз-
делна част от културната среда в най-широкия смисъл на думата. Техните цели 
не са непременно образователни, но тяхната огромна атрактивност не може 
да се пренебрегва. Поради това училищата и университетите трябва да имат 
предвид използването им за свои цели, като подготвят образователни радио- и 
телевизионни програми за училищата. 

Това е причина, поради която учителите трябва да развиват у учениците 
критично отношение към телевизията, което да им позволи да я използват 
като средство за обучение, отсявайки и степенувайки по важност огромното 
количество информация, което получават. Трябва винаги да помним основната 
цел на образованието, а тя е - да позволи на всеки да развива способността си 
за преценка и да действа по съответния начин. 

Освен това медиите са широко признато ефективно средство за нефор-
мално образование и за образование на възрастни. Свободните университети 
и проектите за дистанционно образование, например, вече доказаха своето 
значение за изготвянето на бъдеща образователна стратегия, която да включва 
информационните и комуникационните технологии." [Пак там] 

4.5. ОБРАЗОВАНИЕ И СОЦИАЛИЗАЦИЯ 
ВРЪЗКА НА СОЦИАЛИЗАЦИЯ И ОБРАЗОВАНИЕ. Основен педагогически 

проблем е отношението между социализация и образование. В чисто теоре-
тичен план има много опити за отъждествяването им и дискусии. Под образо-
вание обикновено се означават мерките и действията, чрез които се прави 
опит да се оказва съзнателно и планирано влияние върху социализацията на 
личността чрез други личности, за да бъде поощрена тази личност според опре-
делени ценностни мащаби. 

ТЕОРИЯ НЯ УЙЛЯМС. Основната теория за отношението образование-
социализация развива Раймонд Уйлямс ^ . W i ^ m s ) . Според него, има следните 
нива на социализация: глобална (general) социализация - формиране у чле-
новете на една група на доминиращ културен модел и доминиращ тип личност; 
специализирана (specialized) социализация - развиване на индивидуалните 
цели и компетентности за определена социална или професионална роля; 
образование (education general) - ансамбъл от знания и нагласи, детерминира-
ни от цивилизацията (културен модел, идеал). 

ОБРАЗОВАНИЕТО КАТО СОЦИАЛИЗАЦИЯ. 
Образованието чрез приноса си в социализацията на хората е само един 

от социокултурните механизми за социално саморазвитие. 
Образованието е социокултурна технология и в този смисъл има активна 

манипулираща роля. 
Образованието като осмислено, целенасочено, преднамерено социали-

зиране на човека става в съответствие с определен социално детерминиран 
идеал, със специфични цели и чрез специално съдържание и средства. 

Образованието се различава от стихийната социализация на първо мяс-
то поради това, че в основата му е социалното действие. Според Макс Вебер, 
социалното действие е насочено към разрешение на проблеми и е съзнателно 
ориентирано към ответно поведение на партньора. То предполага субективно 
осмисляне на възможни варианти на поведение на хората, с които човек си 
взаимодейства. 
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Стихийната социализация е непрекъснат процес - човек е в постоянно 
взаимодействие със социума. Образованието е дискретен процес, тъй като 
неговата осмисленост и целенасоченост е свързана с определена организация 
(време, място, методи, форми и пр.); освен това, отделните фактори за образо-
вание могат да имат различни цели и да не са задължително кохерентни. 

Образованието е относително социално-контролируема социализация. 
То е по-късен продукт на историческото развитие на процесите на социализация. 
То се е създало в рамките на исторически първичната стихийна социализация 
тогава, когато на определен етап от развитието на обществото подготовката за 
живота на неговите членове се обособява като относително самостоятелна 
сфера. Постепенно образованието става специфична социална институция. 

Относителният дял на образованието в социализацията непрекъснато 
нараства с модернизацията на обществото, с усложняването на социалната 
структура. Нараства значимостта на качеството на базовата личност, увеличават 
се количествените й характеристики. Образованието постепенно загубва ролята 
си да консервира социалната структура (в традиционните общества) и става все 
по-мощен фактор за хоризонтална и вертикална социална мобилност. То се 
превръща от приоритет на елитите в общо достояние и е символ на меритокра-
цията. 

Образованието има определени възможности да влияе на социализа-
цията на индивида: 

• образованието в определена мяра е гаранция за това, че социализи-
ращият се човек ще усвои просоциални, а не асоциални или антисо-
циални нормативно-ценностни нагласи и поведенчески сценарии; 

• образованието има определени възможности да създава условия 
за просоциална самореализация на човека като субект на социализа-
ция, за проявление и развития на неговата субектност и субективност 
в позитивен аспект (А.В.Мудрик); 

• в хода на образованието се усвояват само целесъобразни елементи 
на културата, поради това преминава в по-кратки срокове; 

• образованието има възможности да предпази човек от опасностите 
на стихийната социализация и да минимизира и отчасти да коригира 
последствията от нея - да минимизира степента на риск от превръ-
щането на човек в жертва на неблагоприятните условия на социализа-
цията. 

4.6. ОБРАЗОВАНИЕ И ЛИЧНОСТНО ФОРМИРАНЕ 

4.6.1. ТЕОРИИ ЗА СТРУКТУРАТА НА ЛИЧНОСТТА 
ПРОИЗХОД НА ПОНЯТИЕТО ЛИЧНОСТ. Предполага се, че понятието 

"личност" (лат. persona) произхожда от латинския израз "per sonare" - нещо, 
което звучи през друго нещо. По-интересно е предположението за произхода 
му от думата "prosopon" - маската, която се слага пред лицето на актьора в 
гръцкия театър. 

Основното разбиране за личност е, че тя характеризира индивида като 
представител на човешката общност, в аспекта на включването му в социума. 

ДЕФИНИЦИИ И АСПЕКТИ НА ИНТЕРПРЕТАЦИЯ. Понятието е многозначно. 
Още през 50-те години са изброени над 50 определения - философски, правни, 
социологически, биосоциални, психологически. Типове дефиниции: 

• Личността като сума, агрегат от различни черти и свойства. 
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• Личността като организиран агрегат от различни черти и свойства. 
• Личността като йерархично организиран агрегат от различни черти 

и свойства. 
• Личността като стил на приспособяване на индивида. 
• Личността като индивидуалност, различна от другите - социална 

детерминация, личността като субект на активност. 
• Личността като междуиндивидуална връзка - проявява се при общу-

ването на най-малко двама индивида (група). 
• Личността като идеална представеност в другите, като персонали-

зация, влог в другите. 

ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ЛИЧНОСТТА: 
• Личността е синтез на индивидуални и типични черти. 
• Всяка личност има относително устойчива структура. 
• Елементите на всяка личност се намират в единство, интегритет. 
• Елементите на структурата на личността са социално детерми-

нирани. 
• Всяка личност е активно цяло с динамична структура. 
• Всяка личност притежава определена насоченост, образувана в 

реалния й живот. 

АТОМИСТИЧНИ (АНАЛИТИЧНИ) ТЕОРИИ. Личността се разглежда като 
съвкупност от елементи (фактори, дименсии, черти), чрез изолираното позна-
ване на които се съставя цялостния й образ. 

КЕТЪЛ. Факторната теория на Р.Кетъл отразява преимуществено фор-
мално-динамични (темперамент, интелект) и устойчиви общокултурни 
особености на личността. 

АЙЗЕНК. Теорията на Ханс Айзенк се основава на предположението, че 
индивидуалността на човека може да се опише достатъчно пълно чрез две 
основни измерения: екстравертност - интравертност и емоционална стабилност 
(устойчивост) - лабилност (неустойчивост) и едно вторично - психотизъм. 

Екстравертност - Интравертност: общителност, комуникативност, 
отвореност, съответно некомуникативност, затвореност, необщителност. 

Емоционална неустойчивост (невротизъм, лабилност) — устойчи-
вост: невротична нагласа, дължаща се на наследствени, придобити или след-
ствие от вътрешни конфликти фактори. Фиксира нивото на личностна стабилност 
и емоционална чувствителност. Лабилният (неустойчив) човек е емоционално 
чувствителен, податлив на стрес. Стабилният (устойчив) човек е спокоен, невъз-
мутим, неподатлив на стрес. 

Психотизъм. Показва степента на себепогълнатост, беднота на чувства-
та, враждебност, жестокост, степента на "патологичност" на психиката. Пробле-
матична и спорна дименсия. Счита се, че комбинацията психотизъм-екстра-
вертност говори за склонност към истерия, а психотизъм-интравертност говори 
за склонност към маниакално-депресивни психози. 

Типоветеличности са: 
Меланхолик (неустойчив, интравертен) - раздразнителен, тревожен, 

непроменлив, подозрителен, сдържан, необщителен, сериозен. 
Холерик (неустойчив, екстравертен) - обидчив, неспокоен, агресивен, 

възбудим, активен, импулсивен, самоизтъкващ се. 
Флегматик (устойчив, интравертен) - пасивен, старателен, сдържан, ми-

ролюбив, настойчив, надежден, спокоен. 
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Сангвиник (неустойчив, екстравертен) - общителен, открит, сговорчив, 
безгрижен, обичащ удобствата, инициативен, оптимист. 

МАККРЕЕ И КОСТА. (McCrae & Costa). Продължителни теоретически и 
емпирични търсения са правени върху значимите черти на личността. Към 90-
те години на ХХ век се фиксират пет най-важни такива фактора: (1). Невро-
тизъм. (2). Екстравертност. (3). Откритост към опита. (4). Любезност (благо-
склонност). (5). Добросъвестност. 

Измененията в тези пет фактора са свързани с културното влияние (об-
разование), въпреки, че култура и личност са относително независими взаимо-
действащи си феномени. 

СИНТЕТИЧНИ (ЦЯЛОСТНИ, ХОЛИСТИЧНИ) ТЕОРИИ. Личността е изначално 
цялостна, при разлагането й би се загубило най-същественото. Изследват се 
качествата й като цялост - насоченост, ориентация, устойчивост. 

ПЛАТОНОВ. От този вид е популярната у нас теория на К. К. Платонов -
система от 4 подструктури, към които са присъединени обобщените свойства 
черти на характера и способности (психомоторни, музикални, артистични, 
художествени, технически, математически и пр.): 

1. Насоченост. Съдържание: убеждения, светоглед, идеали, склонности, 
интереси, желания. Съотношение социално-биологично: биологично почти 
няма. Връзка с активността: чрез убеждения. Формиране чрез възпитание. 

2. Опит. Съдържание: знания, умения, навици. Съотношение социално-
биологично: значително повече социално. Връзка с активността: чрез волеви 
навици. Формиране чрез обучение. 

3. Психични процеси. Съдържание: воля, чувства, възприятия, мислене, 
усещане, емоции, памет. Съотношение социално-биологично: приблизително 
равновесие. Връзка с активността чрез волята. Формиране чрез упражнение. 

4. Биопсихически свойства. Съдържание: темперамент, полови, възрас-
тови, патологични свойства. Съотношение социално-биологично: социално 
почти няма. Връзка с активността чрез силата и подвижността на нервните 
процеси. Формиране - чрез тренировка. 

КОВАЛЬОВ. Според А.Г.Ковалев, компонентите на структурата на лич-
ността са: (1). Насоченост. (2). Система от способности. (3). Характер (стил на 
поведение). (4). Система на управление (аз-концепция, самосъзнание). (5). 
Психични процеси и състояния. 

Личността се оценява по своите свойства (качества). От тях някои са 
социално значими и основни (интегрални): целеустременост, морална възпи-
таност, цялостност, активност, оригиналност, духовно богатство (разнообразие 
в духовните потребности и интереси, значителен обем знания, развити творчески 
способности). 

МЪРИ. Една от основните теории за човешката личност като съвкупност 
от потребности е тази на Х.А.Мъри (H.A.Murray). 

Основополагащата роля на потребностите в структурата на човешката 
личност е всеизвестна. Те са относително устойчиви особености на психиката и 
са неразривно свързани с насочеността на личността, нейните интереси, регула-
ция и саморегулация на поведението. 

Потребностите по Мъри са следните: (1). от достижения; (2). от учене; (3). 
от познание; (4). от създаване; (5). от безопасност като стремеж за избягване 
на порицанието от другите; (б). от безопасност като стремеж за избягване на 
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физически травми; (7). от безопасност като стремеж за избягване на неуспехите 
и падението в собствените очи; (8). от придобиване; (9). от общество (афилиа-
ция); (10). от уважение към другите; (11). от грижа и опека за другите; (12). от 
ред; (13). от игра (развлечения); (14) от приятни усещания; (15). от секс; (16). от 
изпитване грижа и опека от страна на другите; (17). от автономия; (18). от изо-
лация; (19). от агресия; (20). от признание и одобрение; (21). от доминиране; 
(22). от показност; (23). от отстъпване; (24). от компенсация; (25). от самооп-
равдание. 

ДЕЙНОСТНО-СИСТЕМНИ ТЕОРИИ. Преодолява се едностранният атоми-
зъм и недиференцирания холизъм. 

СМЕКАЛ. Словашкият психолог Владимир Смекал разглежда различните 
подсистеми на личността в отношение към дейността. 

Подсистема, регулираща протичането на дейността: конституционни 
особености, нерводинамика, темперамент, актуални функционални състояния, 
обем и равнище на съзнанието и вниманието. 

Подсистема, регулираща стимулацията на дейността (мотивация-
та): потребности, интереси, ценности, планове, идеали, тревоги и надежди, 
представи за бъдещето, комплекси от преживявания, афективни тенденции, 
Аз-концепция. 

Подсистема, регулираща адаптацията в хода на дейността: меха-
низми на адаптация (нападателни, защитни), волеви усилия (конструктивни, 
компенсаторни), фрустрационна устойчивост, морални принципи, адекватност 
на равнището на претенции. 

Подсистема, регулираща изпълнението на дейността: когнитивни 
схеми, системи от моторни умения, равнище и тип надареност, езиково развитие, 
специфика на познавателните психични процеси - възприятие, памет, представа 

Подсистема, регулираща качествата на структурата на личност-
та: хармония, консолидация на компонентите; степен на постоянство във вре-
мето; богатство; задълбоченост. 

4.6.2. ОБРАЗОВАНИЕ И ЛИЧНОСТ 
ИНДИВИДУАЛНОСТ. Индивидуалността (от лат. individuum - неделим) е 

неповторимото своеобразие на личността на всеки човек. То се определя от 
съвкупността от черти и свойства на неговата психика, формирани под въздей-
ствието на разнообразни фактори. 

Анатомо-физиопогичните особености се преобразуват в процеса на соци-
ализацията и образованието в черти на характера и поведението, пораждат 
вариативност на проявленията на индивидуалността, нейна неповторимост. 
Индивидуалността е обобщена характеристика на психологическите особености 
на човека, осигуряваща индивидуален стил на дейността като личностна харак-
теристика. 

Б. Г. Ананиев определя в човека четири съставящи: личност, индивид, 
субект на дейността и индивидуалност. Личността е социално-типичното, а ин-
дивидуалността - социално-особеното или индивидуално-особеното в човека. 
При това както личното, така и индивидуалното може да се приписват и на 
индивида (биологическо същество), и на субекта на дейността (социално съще-
ство). Параметри на индивидуалността: 

1. Уникалност, от една страна и тиражираност по образ и подобие - от 
друга. Индивидуалността е тъждествена на уникалността, тя отличава нещо 
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единично от всичко останало. В същото време, във всички антропологически 
доктрини понятието "човек" означава нещо общо. 

2. Непрекъснатост и дискретност на идентичността. Индивидуалността 
предполага идентичност на самия себе си през цялото време на съществуване 
на тази индивидуалност. 

3. Даденост, с помощта на която се обяснява не извършването на някакви 
действия (правя нещо не така, а по друг начин), а в същото време предмет на 
постоянни грижи във връзка с извършването на дейността (майсторство, профе-
сионализъм). 

ПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ (personalization). Понятие, отразяващо процеса на 
разграничаване на човека от другите хора и неговото обособяване като интег-
рална и развиваща се във времето оригинална цялостност. Тя е израз на непре-
къснатото натрупвания опит на личността за ефективно регулиране на индиви-
дуалния й живот (Л. Десев, 1999). 

Има разлика между потребност и способност на човек да се персонали-
зира (А.В.Петровски). Потребността от персонализация може да се разглежда 
като източник на многообразни мотиви на дейност: алтруизъм, стремеж към 
самоопределение и пр. Неудовлетворената потребност от персонализация 
може да служи като стимул за личностен ръст. Способността за персонализация 
представлява съвкупност от особености на психиката, които позволяват на човек 
да осъществява социално-значими действия, поддържащи или изменящи усло-
вията на съществуване на другите хора. 

В рамките на традиционната образователна парадигма понятието "пер-
сонализация" не се прилага. То е характерно за личностно-ориентираната пара-
дигма, която се базира на идеята за взаимоперсонализация на участниците -
учители и ученици (отразена субектност). 

ОТРАЗЕНА СУБЕКТНОСТ (reflected subjectivity). Идеална представеност 
(инобитие) на един човек в друг, динамичен резултат от персонализацията. 

Отразявайки се в другите хора, човек може да влияние на поведението и 
съзнанието им - фасилитация (повишаване на ефективността) и инхибиция 
(понижение); качествена промяна на мисленето (креативност); динамика на 
перцепцията (снижение прага на възникване на илюзии) ; емоционални 
изменения (усилване или отслабване на агресивността, тревожността и т.н.). 
Такъв човек се явява за тях значим друг, източник на нови личностни смисли. 

Има три форми на отразена субектност: 
1. Ситуативно значим друг. Актуален образ на друг човек, възникващ в 

условията на непосредствено взаимодействие с човек. Вътрешен диалог между 
индивида и значимия друг. 

2. Идеален друг ("интроект"). Образ в паметта или въображението. 
Диалог. 

3. Претворен друг. Субектността на значимия друг е неотделима от 
собственото Аз на индивида. 

СЪ-БИТИЙНА ОБЩНОСТ (coexistentcommunity). Една от фундаменталните 
категории на психологията и педагогиката. Основен фактор за развитие на субек-
тивността на човека. 

Съществуват два вида социални общности - структурирани, с ясни соци-
ални статуси и роли и неструктурирани (комунитас по Търнър). 

Комунитас винаги принадлежи на настоящето; структурата се корени в 
миналото и се проектира в бъдещето чрез езика, законите, обичаите. Социал-
ната организираност е винаги конкретна, оформя се в съвместната дейност и 
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има целева детерминация. Съ-битийната общност се конституира в съвместния 
живот, има за всички участници единни ценностни основания. Тя предполага 
изход извън рамките на самия себе си и разбиране на личността на другия, а 
също чувство за отговорност и преданост (и Аз, и Ти, и Ние). 

СУБЕКТИВНОСТ (subjectivity). Базова категория на психологията и педа-
гогиката, определяща общият принцип на съществуване на човека. Тя е родова 
специфика на човека, принципно отличаваща го от всяко друго живо същество, 
позволяваща му да стане действителен субект на собствения живот. Субектът е 
познаващо и действащо човешко същество, което противостои на външния свят 
и на самото себе си като обект на познание (Л.Десев, 1999) 

Развитието на субективността се осъществява отначало в процеса на 
образование, което е обществено зададената му културна форма. В европей-
ската образователна традиция това развитие е по посока на самостоятелността 
на индивида, към саморазвитие. 

СУБЕКТИВЕН ОПИТ (subjective experience). Жизненият опит на отделния 
човек, придобит и реализиран в хода на познанието на обкръжаващия го свят, 
в общуването, в различните видове дейности. В него се свързват резултатите от 
обучението (социокултурни образци на обществено ценен опит) и от стихийното 
взаимодействие със света. Тези два източника в хода на индивидуалното раз-
витие претърпяват изменения по съдържание и функции, но остават самосто-
ятелни. Съгласуването им е необходимо за образованието. 

В субективния опит се отразяват: биографията на човека, различни влия-
ния (семейни, етнически, социокултурни), резултати от ежедневните реални 
взаимоотношения със света. В него се фиксира ценностното отношение към 
света, което има емоционална окраска. 

4.7. ОБРАЗОВАНИЕ И ИНТЕЛЕКТУАЛНО ФОРМИРАНЕ 
ИНТЕЛЕКТ И ИНТЕЛИГЕНТНОСТ. Човекът винаги се е възприемал безус-

ловно за разумен. Психологическа основа на разумността е интелектът. Етимо-
логията на понятието интелект е от лат. - Intellectus - познание, разбиране, ум, 
способност за мислене и рационално познание в отличие от такива особености 
на психиката като чувства, воля, интуиция, въображение и т.н. Много често в 
теорията и практиката се употребява и понятието интелигентност. Раз-
личието е условно - интелектът е способност за обучение, за придобиване на 
опит, а интелигентността е някаква степен на развитието му 

ТЪЛКОВАНИЯ НА ИНТЕЛЕКТА. 
• Интелектът има адаптационно значения за човека и висшите жи-

вотни. Той е обща способност за приспособяване към новите жиз-
нени условия (В. Щерн). Той служи за достигане на "равновесие" на 
индивида със средата (Ж. Пиаже). 

• Интелектът е начин на придобиване на знания (Л. Полани), аси-
милация (Ж. Пиаже) при решение на жизнена задача, която има 
компонент на новина. 

• Интелектът е свързан със способността за "трансфер" - пренос на 
"знания - операции" от една ситуация в нова. 

• В основата на интелектуалния акт е умствената активност на су-
бекта, саморегулацията и трудоспособността. В него се съчетават 
съзнателни и подсъзнателни съставящи. 
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• Качеството на интелекта се определя от: (1). нивото на развитие 
на отделните когнитивни функции - вербални и невербални, (2). 
комбинаторните свойства - пространствено-времеви, причинно-
следствени, категориално-съдържателни, (3). процесуалните свой-
ства, (4). регулаторни свойства - координация, управление и контрол 
на психическата активност (М. А. Холодная). 

4.7.1. ТЕОРИИ ЗА ИНТЕЛЕКТА 

4.7.1.1. КЛАСИЧЕСКИ ТЕОРИИ 
ПРЕДИСТОРИЯ. До ХХ век думата "интелигентност' се употребява 

преди всичко от обикновените хора, за да опише техните и чужди умствени 
способности и в съвсем вариативен и неточен смисъл. В Западните култури 
това означава съобразителност, красноречивост, бързина на реакцията, про-
ницателност, мъдрост... В други култури означава покорност, послушание, 
възпитаност... 

Първият, който въвежда в строго научна употреба понятието "интели-
гентност" е Алфред Бине, който и за пръв път измерва неговите стойности. 

МОДЕЛИ НА ИНТЕЛЕКТА. Има множество теории за интелекта и съот-
ветно модели за неговата структура. Тук ще бъдат демонстрирани само най-
популярните. 

РАННИ ТЕОРИИ. Основоположник на изследванията на интелекта е 
англичанинът Ф. Галтън в началота на ХХ век. Той го изучава през призмата на 
индивидуалните различия и особености между хората. 

В. Щерн тълкува интелекта като способност за приспособяване на мис-
ленето към нови изисквания или като обща умствена способност за приспо-
собяване към нови задачи и условия на живот, за да може да се преодоляват 
трудности в нови ситуации. 

Уекслер определя интелекта като "общата и интегрална способност на 
индивида да действа целенасочено, да мисли разумно и успешно и целенасо-
чено да преобразява заобикалящата го действителност". 

БИНЕ-СИМОН. Основатели на измерванията на интелигентността са 
френският психолог Алфред Бине и лекаря Теодор Симон, които през 1905-
1908 г. създават първият тест (стълбица). Те считат, че интелектуалното развитие 
е процес, който почти не зависи от обучението, че съществува природен инте-
лект, които не включва в себе си усвоените знания, навици и умения. Умственото 
развитие се разглежда като процес на съзряване, за които са валидни общите 
закономерности на биологичното развитие. Установеният факт, че в дадена 
възраст децата не могат да решават определени задачи,че една част от тях 
решават задачи и за по-възрастни, а други не могат да решат задачи и за по-
малки, води до въвеждането на понятието умствена възраст. С теста на Бине и 
Симон се измерва т.н. интелектуален коефициент (IQ), който изразява сте-
пента на умствено развитие на детето. Той се изчислява по формулата: умст-
вена възраст разделена на календарната възраст, умножена по 100. 

СПИРМЪН. В началото на ХХ век се появява друга, широко разпростра-
нена в последствие идея за същността на интелекта — на английският психолог 
Чарлз Спирмън. Според него, успехът на всяка интелектуална дейност се 
определя от: (1). някаква обща надареност, генерален фактор, (2). фактор, 
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специфичен за съответната дейност. Общият (генерален) фактор е ядро на 
интелекта, една глобална биологична константа, участваща във всяка умствена 
дейност, както и при реализацията на всички специфични способности и 
действия. Специфичният фактор е интелектуална структура, формирана и раз-
вита в хода на усвояването на културата. 

КЕТЪЛ. Реймънд Кетъл доразвива идеите на Спирмън. Рационален мо-
мент е признаването на факта, че определени структури от интелекта се форми-
рат под въздействието на обучението и друг широк кръг от въздействия. Факто-
рите на интелекта са два: 

Флуиден (свободен, текущ) интелект — влиянието на биолоичния фактор 
в умственото развитие. 

Свързан (изкристализирал) интелект — резултат на уменията и поняти-
ята, които са създадени и установени чрез културни влияния, образование и 
опит (социализация). 

ТЪРНСТОУН. Луис Лиън Търстоун определя 7 първични фактора, 
свързани с интелекта: 

V - фактор (вербален) - способства за продуктивна преработка на ин-
формация, кодирана в думи, изречения и свързан текст за извличане на идеи 
и заключения от материал. Лежи в основата на семантичната интелигентност. 

N - фактор (цифров) - ръководи преобразуването на информация, зако-
дирана с цифри и абстрактни знаци. Осигурява лекота и успешни резултати при 
оперирането с числа и правила, чрез които те могат да бъдат свързани. Наличие 
за способност за смятане на различни равнища. Факторът лежи в основата на 
абстрактно-цифровата интелигентност. 

Р - фактор (перцептивен) - наличие на способности за анализ и позна-
ние на обекти в сетивен план, установяване на сходни и дискриминационни 
признаци. 

S - фактор (пространствен) - структурира възожностите за реализация 
на фантазната дейност, разбиране на пространствените отношения и оценка 
на техните параметри. Влияе силно върху развитието на образния интелект. 

W- плавност на речта - наличие на способности за гладко и непроти-
воречиво мислене, постигане на единство между вътрешна и външна реч, как-
то и "вербална дълбочина" на познанието. Стабилизира структурата на семан-
тичния интелект. 

М - памет - способност за задържане на знания преди всички в дълго-
трайното хранилище на паметта, развитие на възможностите за активни форми 
на възпроизвеждане. 

I - индукция - наличие на широки логически способности за организация 
на умствената дейност, умение за разкриване на взаимовръзките между еди-
ничното и общото. Влияе еднакво върху организацията на различните типове 
интелигентност. 

ПИАЖЕ. Жан Пиаже утвърждава гледната точка, че интелектът е адаптив-
но средство, висша психична организация, сложно структурно и функционално 
образование със специфична възрастова еволюция, със свои стадии и критерии. 
Развитието на интелекта се извежда не от наследствеността, не от автоматич-
ното влияние на средата, а от актовете на взаимодействието на субекта, в хода 
на които се постига адаптацията и равновесието. 

Пиаже различава следните етапи на развитие на интелекта с приблизи-
телни възрастови граници: (1). Сензомоторен интелект: 0 до 2 год. (2). Предпо-
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нятийно, символично мислене: 2 до 4 год. (3). Нагледно мислене: 4 до 6 год. (4). 
Мислене в конкретни операции: 6 до 12 год. (5). Мислене във формални опера-
ции: след 12 год. 

Отделните етапи се формират в течение на развитието и съществено 
зависят от влиянието на обучението и възпитанието. 

Пиаже защитава възгледа, че познавателните структури, формирани в 
хода на асимилативните и акомодационните процеси не са генетично зависими. 
Те са придобити в акт на действие с предметите и взаимодействията с хората. 
Пиаже открива общата стратегия в системното взаимодействие на субекта със 
средата в която живее. Само в хода на това взаимодействие се явяват и фор-
мират процесите на асимилация и акомодация, които осигуряват познавател-
ното равновесие на човека със средата. 

Съдържание на интелекта: 
Операции - те са основни клетки на умствените действия. Тава са тези 

идеални действия, които построяват нашата мисъл от изходните и моменти до 
заключителните. Едно от най-типичните свойства на операциите е тяхната об-
ратимост. Операциите осигуряват възможността на индивида да работи с про-
текла вече мисъл в различни моменти от дейното развитие. Операциите са 
специфичен план на умствените действия, при които ние можем да се върнем 
към ранните моменти, към това, което един път сме мислили и разсъждавали, 
благодарение на това, че сме съхранили формата на мисълта и нейното съ-
държание. 

Асимилация - изразява взаимодействието на субекта с нещата, с вещите 
и предметите, със средствата и явленията. Това е процес на вграждане, на 
приемане, на обектите в наличните вътрешни схеми и структури. Асимилацията 
е своеобразна систематизация на възприеманите идеи, вещи и знания в 
структурата на съществуващите интелектуални модели. 

Акомодация - стремеж за промяна на собствените мисли, обяснения, 
реакции и действия с цел да се постигне познавателно равновесие (разбиране), 
което да удовлетворява новите изисквания на средата. Акомодацията е възник-
ване на нови структури и операции с цел да се постигне познавателна адаптация 
със средата. Тя доразвива и компенсира асимилацията, когато е необходимо. 

Равновесие - Равновесието е резултат на асимилацията и акомодацията, 
на постигнатата познавателна и практическа адаптация със средата. 

ГИЛФОРД. Джеръм Гилфорд разработва кубичен модел на структу-
рата на интелекта. 

Основните фактори (компонент на интелекта, способност), които Гилфорд 
обосновава и свързва в една психологическа концепция за интелекта са три: 

• операции - познание, памет, дивергентно мислене (насоченост към 
единствен отговор), конвергентно мислене (множество възмож-
ности) и оценка. 

• съдържание - фигурално (образно), символно (абстрактно), семан-
тично, поведенческо. 

• продукти - единици, класове, отношения, системи, трансформации 
и импликации. 

Съществуват четири типа интелект: 
• образен, позволяващ с успех да се оперира, да се мисли и разсъж-

дава върху съдържание, което е кодирано преди всичко в сетивни 
образци от типа на представата и възприятието; 

• абстрактен, израз на развити способности за опериране и извли-
чане на информация от изкуствени знаци, символи, цифри или 
техните комбинации и зависимости; 
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• семантичен, изразяващ се в развита способност за извличане на 
информация от думи, изречения, тестове; 

• социален, свързан с поведенческите реакции и действия, със спо-
собността за оценка и извличане на информация от поведението 
на хората. 

АЙЗЕНК. Ханс Ю. Айзенк е представител на едномерния подход към 
интелекта. Той счита, че интелектът е фундаментално свойство, с разнообразни 
проявления: биологически, психометрически и социален. 

"Биологическият интелект" включва особености на функционирането на 
структурите на главния мозък, отговорни за познавателната активност. Те опре-
делят индивидуалните му измерения и са свързани с наследствеността. 

"Психометрическият интелект" се измерва с тестове и се определя в 70 
% от влиянието на генотипа, а в 30 % от средови фактори (култура, възпитание 
в семейството, образование, социоикономически статус). 

"Социалният интелект" се определя като възможност на индивида да 
използва психометрическия си интелект за адаптация към изискванията на 
обществото. 

Индикатор за нивото на интелекта е индивидуалната скорост на прера-
ботка на информация. 

4.7.1.2. СЪВРЕМЕННИ ТЕОРИИ 

ЩЕРНБЕРГ. Моделът на Роберт Щернберг (Robert Shternberg) се развива 
след 70-те години на ХХ век. Той е многообразен и сложен, наричан често 
"постмодернистки". 

ПАРАМЕТРИ. Интелектът може да бъде описан в три параметри (триум-
вират на Щернберг): 

1. Концептуален интелект - включва компоненти на обработката на инфор-
мация, използвана в мисленето. Това са: метакомпоненти - процеси, регули-
ращи преработката на информация: (а). признание на съществуването на проб-
лема; (б). осъзнаване на проблема и отбор на процеси, пригодни за решението 
му; (в). избор на стратегия; (г). избор на ментална репрезентация; (д). разпре-
деление на "умствените ресурси"; (е). контрол на хода на решение на проблема; 
(ж). оценка на ефективността на решението. Изпълнителски компоненти -
успешността им се определя от генералния фактор: кодиране, откриване на 
отношения, привеждане всъответствие, сравнения, обосноваване, отговор. Поз-
навателни компоненти: (а). избирателно кодиране; (б). избирателно комби-
ниране; (в). избирателно сравнение. 

2. Креативен интелект. Способност за решение на практически задачи 
(практичност, разумност, гъвкавост в приложението на знанията), вербални уме-
ния (ясност и скорост на речта). Интелектуална интеграция (способност за 
виждане на различия и съгласуване на различни гледни точки), целенасоченост 
(селективно търсене на информация, настойчивост). 

3. Практически интелект (мъдрост) - приложение на интелекта в кон-
текста на ежедневието. Трябва да се различават практически и академичен 
интелект, индивидите могат да имат високо развит практически интелект и ниско 
развит академичен и обратното. Контекстуален интелект (знание за света, 
умение да се ползва личния опит), текущо мислене (съобразителност, скорост 
на мислене, умение да се мисли абстрактно). 
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Главно в интелекта е умението да се отдели релевантната информация 
от нерелевантната и да се формира от тази информация непротиворечиво 
цяло. Щернберг отрича ролята на скоростта на преработката на информация 
за интелектуалната производителност. 

ТЕОРИЯ ЗА МЕНТАЛНОТО УПРАВЛЕНИЕ. Щернберг е автор и на екстра-
вагантната "теория за менталното управление" или "държавно управление в 
структурата на интелекта". 

Признаци на интелекта: 
Функции: законодателна; изпълнителска; съдебна (оценъчна). 
Форми: монархическа; йерархическа; олигархическа; анархическа. 
Нива: глобално; локално. 
Сфери: вътрешна; външна. 
Ориентация: консервативна; прогресивна. 
Комбинацията на тези признаци характеризира индивидуалния интелект. 

ТЕОРИЯ ЗА МНОЖЕСТВЕНАТА ИНТЕЛИГЕНТНОСТ. Една от най-новите 
теории за интелигентността е на Хоуард Гарднър (Howard Gardner, 1983). Той 
излиза от предпоставката, че "причина, интелект, логика и знание не са сино-
ними" и развива теорията за множествената интелигентност (Theory of Multiple 
Intelligences, MI). Понятието интелект, което традиционно се свързва с речевите 
и логическите функции се разширява и включва такива области като музика, 
пространствени отношения и междуличностно знание допълнително към мате-
матическите и лингвистически способности.[117] 

ОСНОВАНИЯ НА ИНТЕЛИГЕНТНОСТТА. Според Гарднър има както 
биологическа, така и културна основа за множествената интелигентност. 
Обществото оценява по различен начин различните типове интелигентност и 
умението да се изпълняват определени задачи и дейности е културна ценност. 
То, от своя страна обезпечава мотивация на хората да станат квалифицирани в 
точно тези области (обучение). По такъв начин, в една култура с течение на 
времето може да се появят много хора с развити специфични интелигентности, 
а в друга - обратното.[1Ь.] 

Теорията за множествената интелигентност е първата теория, която е 
конституирана на базата на това разбиране. Интелектът не може да се осмисли 
или да се измери с точност независимо от този културен контекст. Според 
Гарднър, интелектът е винаги взаимодействие между биологическите склон-
ности и възможностите за обучение в специфичния културен контекст. 

ПОПУЛЯРНОСТ. Теорията е изключително популярна, особено в педаго-
гическите среди, тъй като е пригодна за адаптиране към училищните условия 
(за образователни таксономии). Счита се, че повече от 75% от публикациите в 
областта на интелекта през 90-те години са в руслото на тази теория. Образо-
вателните среди са привлечени най-вече от възможностите за всестранност и 
хармоничност на образованието, съчетани с индивидуализация. 

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО НА ГАРДНЪР ЗА ИНТЕЛЕКТА. То е следното: "възмож-
ност за решаване на проблеми или за изработване на продукти, които се 
оценяват в една или повече културни мрежи". Според Гарднър, традиционното 
разбиране за интелект, свързвано с коефициента за умствено развитие (IQ), 
измерва тесен диапазон от логико-лингвистически способности. Той доказва, 
че хората всъщност притежават множество различни интелигентности, които 
се проявяват в различни ситуации. На базата на био-антропологически и култу-
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рологически изследвания той формулира списък от осем измерения на инте-
лекта. Тази нова гледна точка се различава съществено от традиционните, които 
обикновено се свеждат до два вида - вербален и изчислителен. [131] 

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ИНТЕЛЕКТА. Това е идея, тясно свързана с идеята 
за контекстуализацията. Гарднър счита, че съществени части от интелекта са 
разпределени, т.е. не целият интелект е "в главата", "в мозъка", дори "в човека". 
Много от тези части са извънчовешки ресурси, с които индивидът работи, в 
които живее и от които зависи неговата реализация (напр. книги, компютри, 
файлове и пр.). Такива са и другите хора, тъй като и трудът и другите видове 
дейности, в които човек встъпва много рядко са индивидуални, а почти винаги 
актове на комуникация (помощ от другите, реакции на другите). 

ОБРАЗОВАНИЕ И ИНТЕЛЕКТ. Интелектът може да се подлага на спе-
цифични образователни въздействия, свързани с педагогически стратегии и 
подпомагащи техники, в индивидуално центрирани, коннтекстуализирани и дист-
рибутирани форми. 

Човек е индивид и личност и е уникален като способности и възможности. 
Неговият интелект може да се прилага и за добро, и за зло. Задача на образо-
ванието е да направим така, че хората да използват интелекта си по морално 
отговорен начин. [155] 

ТИПОВЕ ИНТЕЛИГЕНТНОСТ. В първите му публикации са седем. В 
следващите присъства или не и осма - природонаучна интелигентност. 

1. Логико-математическа интелигентност (Logical-Mathematical 
Intelligence). Състои се от способност за разкриване на тенденции, дедуктивно 
разсъждаване и логично мислене. Този интелект най-често се свързва с научно 
и математическо мислене - способност за ефективно използване на числата 
(интелект на учения). 

2. Лингвистична интелигентност (Linguistic Intelligence). Включва 
езикови умения - способност за ефективно устно и писмено (риторическо или 
поетическо) изразяване и способност за използване на езика като средство за 
натрупване на информация (интелект на поета). 

3. Визуално-пространствена интелигентност (Visual/Spatial 
Intelligence). Включва способност за манипулиране и създаване на умствени 
образи, за решаване на проблеми, свързани с форма, място, цвят, линия; 
способност за разбиране и представяне на графично изобразени визуални и 
пространствени идеи. Не се ограничава само до визуални области (Гарднър 
отбелязва, че пространственият интелект се формира и при слепи деца) -
"интелект на скулптура или пилота". 

4. Музикална интелигентност (Musical Intelligence). Обхваща 
способността за разпознаване и композиране на музикални тонове, мелодии 
и ритми. (Слухът не е необходим за усещането на ритъма) - "интелект на 
композитора". 

5. Телесно-кинестетична интелигентност (Bodily-Kinesthetic 
Intelligence). Способност за из-полз-ване на тялото за изразяване на идеи и 
чувства и за решаване на проблеми (в т.ч. и за координирано придвижване на 
тялото в пространството). Това разбиране е против популярната теза, че интели-
гентността и физическите качества не са свързани (интелект на атлета или 
балерината). 

6. Природонаучна интелигентност (Naturalist Intelligence). 
Способност за познаване, класифициране и разбиране на минерали, растения 
и животни в естествената им среда: умение за сбор на данни, сбор на обекти, 
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разпознаване, наблюдение, експериментиране, фиксиране на промените в 
средата, категоризация, изучаване на названията, използване на уреди, полеви 
изследвания, озеленяване, грижа за домашни животни, защита на Природата, 
посещение на зоологически и ботанически градини и естественонаучни музеи, 
биографии на известни натуралисти (Дарвин и др.) - "интелект на учения". 

7. Интерперсонална интелигентност (interpersonal Intelligence). 
Способност за разбиране на междуличностните отношения, чувствата, мотивите 
и намеренията на другите и да им се дава ефективен отговор - "интелект на 
продавача или учителя". 

8. Интраперсонална интелигентност (Intrapersonal Intelligence). 
Способност за разбиране на собствените чувства и мотиви (самопознание); 
чувство за идентичност (подобие и различие с другите) "интелект на индивидуал-
ността". 

Последните два интелигентности са диференцирани, но в много култури 
се отъждествяват и се свързват една с друга. 

Макар, че тези различни измерения на интелекта са анатомично дифе-
ренцирани едно от друго, Гарднър отбелязва, че те много рядко действат неза-
висимо, а почти винаги паралелно и естествено допълващо се при решаване 
на проблеми.[117] 

4.7.2. ОБРАЗОВАНИЕ И ИНТЕЛЕКТ 

ЗНАНИЕ И ИНТЕЛЕКТ. Това е един от основните проблеми на теориите за 
интелекта. Павел Александров обобщава най-общо структурата на интелекта 
откъм нейните два полюса, синтезирани в понятията знание и мислене. Инте-
лектът е система от процеси и функции с познавателен характер, но и в същото 
време е комплекс от знания в хранилището на дълготрайната памет. Осново-
полагащи елементи в човешкия интелект са знанията и всички психични функции 
и процеси в единство със способностите. Интелектът има две страни. Първата 
е информационно-съдържателна, втората - функионално-оперативна или опе-
рационна, наречена още формална. 

Основна клетка на съдърателната страна на интелекта е знанието. Зна-
нията, са основна структура на съзнанието, подвижни модели на действител-
ността, реализирани от дейността на мозъка. Без знания, без образи, без по-
нятия, без знаци и значения не е възможна съзнателната интелектуална дей-
ност. Ето защо съдържателната страна на интелекта е образувана от всички 
знания, които притежава човек независимо от тяхната форма и модалност. 
Значението може да бъде емпирично и теоретично, конкретно и абстрактно, 
знание - факт, или знание - метод, знание от типа какво или от типа как, системно 
или несистемно, конкретно или обобщено. В зависимост от характера на зна-
нията, от тяхната обобщеност, сложност, абстрактност и дълбочина се постига 
разширяване или стесняване на вътрешната база на мисленето и въображе-
нието, на интелектуалните функции и способности. 

Тази теза се интерпретира и като различие между "потенциалния инте-
лект" - знание и "кинетическия интелект" - процес (Gregory, 1994). 

ДЕТЕ И ВЪЗРАСТЕН. Последните изследвания установяват, че има съ-
ществена разлика между интелекта на детето и възрастния и, че интелекта на 
възрастните не може да се измерва достатъчно ефективно чрез традиционния 
психологически, а трябва да се прави чрез педагогически подход. Това се дължи 
на факта, че при интелекта на възрастните предимство има съдържанието 
(знанието) пред процесите и че при възрастните изпълнението на задачата се 
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влияе съществено от предшестващите дейности и знанията в проблемната 
област. Разликата между експерта и новака е главно в опита и структурата на 
знанията, свързани с този опит, а не в интелектуалните процеси. 

Възрастният за разлика от детето много по-рядко изпада в ситуацията 
да решава напълно нови проблеми, за които няма никакво знание в областта 
на образованието или професията. Затова и интелектът на възрастния действа 
по-ефективно. [130] 

ОБРАЗОВАНИЕ И ИНТЕЛИГЕНТНОСТ. Гарднър посочва, че всичките осем 
интелекта са нужни на човек за продуктивно функциониране в обществото. Учи-
телите трябва да ги възприемат като еднакво важни и да им отделят еднакво 
внимание. Теорията на Гарднър е модерното основание за едно широко - все-
странно образование на децата. 

Другата импликация на тази теория е в необходимостта образователната 
технология да се свързва с всичките или с повечето интелигентности едновре-
менно (комплексно-интегрален подход). 

Гарднър акцентира и на индивидуалното развитие на интелигентността у 
учениците, тоест всеки ученик има специфични особености на интелекта (пре-
имущества и слабости), които са резултат както от биологичните предпоставки, 
така и от предишното обучение. Затова и всеки ученик има особен, собствен 
стил на учене, с който трябва да се съобразява учителя. 

Тезата на Гарднър е в контраст с традиционните образователни системи, 
които акцентират основно на първите два вида интелигентност - логико-мате-
матическата и лингвистичната. При тези системи децата, които ги имат развити 
в по-голяма степен имат и по-високи постижения и получават по-високо призна-
ние, а деца със силно развита музикална или телесно-кинестетична интели-
гентност най-често са недооценявани. Според Гарднър това е нечестно. Учите-
лите трябва да индивидуализират оценката на интелигентността на своите 
ученици. [118] 

ФОРМИРАНЕ НА ИНТЕЛЕКТА. Може да се определи като целенасочена 
дейност на образователните фактори, насочена към развитие на интелектуал-
ните сили на учениците, към формиране на култура на интелектуален труд, като 
цяло - към умствено развитие. 

В исторически план има два основни подхода - следствие от представата 
за съставките на интелекта знание и мислене: реално образование и формално 
образование. В съвременните теории за интелекта, концентрирани в когнитив-
ните таксономии се прави опит за съчетаването им. 

Чертите на развитият интелект, независимо от подхода са няколко: активно 
познавателно отношение към действителността, дисциплинираност, точност, 
гъвкавост, самостоятелност, творчество, самостоятелност. 

ОБРАЗОВАТЕЛНИ ЗАДАЧИ. 
Сензорно развитие - осигуряване на условия за нормално развитие на 

сетивните органи, формиране на сензорни еталони, извършване на умствени 
операции на сензорна основа. 

Развитие на интелектуалните качества - внимание, памет, въображение, 
реч. 

Овладяване на знания като съдържание на интелекта (фигуративно, сим-
волно, семантично, поведенческо). 

Развитие на уменията за разбиране - самостоятелно оценяване, интер-
претация, екстраполация, пренос в други условия, пренос в собствени думи, 
предаване чрез дефиниции, схеми и др. 
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Развитие на уменията за приложение при други условия, в нови ситуации, 
поставяне на проблеми. 

Развитие на уменията за анализ, синтез и оценяване. 
Формиране на интелектуални способности: интегрални (да знае, да раз-

бира понятия, отношения; да прилага понятия и структури; да интегрира); фунда-
ментални (факти, отношения, релации, понятия, структури, методи, отношения); 
общи (преследване на специфични цели чрез конкретна материя, преследване 
на цели, които изискват трансфер, общи цели и трансфер). 

ПЕДАГОГИЧЕСКИ СРЕДСТВА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНО РАЗВИТИЕ. Основно 
педагогическо средство за стимулиране и контрол на интелектуалното развитие 
е обучението, чрез учебното съдържание (нивото на абстрактност и трудност), 
натовареността на децата с интелектуални дейности, организацията на позна-
вателната дейност, индивидуализацията и диференциацията на обучението. 

Огромно значение имат методите за преподаване и свързаните с тях 
методи за учене. Значение имат репродуктивните методи, които основно са 
свързани с формирането на паметта и активните методи, които предлагат друго 
ниво на проблемност. 

Формата за организация на педагогическия процес влияят по свой начин. 
Това се отнася за класните и групови форми (последните свързани с активните 
методи на учене), извънкласните и извънучилищни (клубове, кръжоци по инте-
реси) форми. 

4.8. ОБРАЗОВАНИЕ И МОРАЛНО ФОРМИРАНЕ 

4.8.1. ОСНОВНИ ВЪПРОСИ 

СЪЩНОСТ НА МОРАЛА. Моралът (от лат. moralis - нравствен) е един от 
основните начини за регулация на човешките действия в обществото с помощта 
на нормите. За разлика от обичаите и традициите нравствените норми получават 
идейна обосновка въввид на идеал за добро и зло, дълг, справедливост и пр. За 
разлика от правото, изпълнението на изискванията на морала се санкциони-
рат само с форми на духовно въздействие (обществена оценка, одобрение или 
осъждане). В морала има общочовешки и исторически преходни елементи -
норми, принципи, идеали. 

Основните социални функции на морала са: регулативна, ценностно-ори-
ентационна и социализираща. 

Структурата на морала включва нравствени възгледи, жизнени ориента-
ции и идеали, нравствени чувства, традиции, норми, принципи, заповеди, мотиви, 
цели; отношения; постъпки; оценки; категории добро, зло, съвест, чест, справед-
ливост, щастие и пр.; нравствени качества на личността, добродетели. Всеки от 
тези елементи има противоположна категория. 

Основните нравствени ценности се усвояват от индивида в личностната 
социализация основно в процеса на моралното образование. 

МОРАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ. Употребява се широко терминът "нравствено 
възпитание", но поради понятни причини предпочитаме значително по-широ-
кият и по-точен термин "морално образование". 

Моралното образование е систематично въздействие върху съзнанието, 
чувствата и поведението посредством обучение и възпитание, с цел формиране 
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на нравствени качества на личността, съответни на обществения морал. Мора-
лът функционално се дефинира като интернализиран принцип на управление, 
който подлага егоистичното действие на определени ограничения в полза на 
обществения живот. Задачите (и етапи, през които се минава при формирането) 
са: (1). Усвояване на знания и формиране на понятия. (2). Формиране на морал-
ни убеждения. (3). Формиране на привички на поведение. (4). Формиране на 
активна жизнена позиция, разбирана като единство на нравствени знания, 
чувства и поведение. 

НЕОБХОДИМОСТ ОТ МОРАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ. Въпросът е бил актуален 
винаги. Още в древността се оспорва съществуването въобще на морал (цини-
ците). Платон се пита дали добродетелта може да се изучава или ако не може, 
не се ли постига само чрез жизнения опит? Дали не се намира естествено у 
хората? 

Въпреки тези въпроси, винаги социумът е прилагал натиск за формира-
нето на определени добродетели в хората. Макар и оспорвано, нравственото 
образование винаги е съществувало, но днес при реализацията му трябва да 
се вземат предвид някои съображения, свързани със ставащите промени в 
съвременността — основно преход от холистична към индивидуалистична 
парадигма. 

В началото на века основните търсения са в областта на концепциите и 
съдържанието на моралното образование. Старият морал е строг и авторита-
рен, с важни различия в акцентите - расови, етнически и класови. Конвенцио-
налните форми на морал, които се базират на вяра, авторитет и страх от наказа-
ния (в "този" или "онзи" свят) са се сменили след 60-те години на ХХ век с форми 
на постконвенционален морал, основани на интерсубективно споделяно убеж-
дение в действеността на нормите или на очакванията, че нормите във всеки 
момент ще бъдат обосновано узаконени. Кантовата етика на добродетелите е 
заменена с етиката на благоразумието, която се основава на рефлексия, дискурс 
и разбиране, а не на колективни непроверени указания за действие; изчезва 
консенсусът върху ценностите, настъпва нормативен плурализъм, подем на 
индивидуализма, главните модерни ценности са толерантност и зачитане на 
другия. [88] 

Сега се приема, че нравствеността принадлежи към най-интимната 
сфера, тя е част от най-индивидуалния човешки опит, поле на размисъл и реше-
ния — поради това постепенно се осъзна факта, че не бива да става предмет 
на учебен процес (както е било в миналото). 

В съвременното общество е слабо влиянието на религиозната вяра, тра-
диционните норми са дезинтегрирани, традиционните ценности се отричат, 
непреодолимо нараства присъствието на индивидуализма и прагматизма. 

В съвременното общество има ценностен плурализъм, няма универсално 
рационално определение на моралността, тя е въпрос на мнение (идеологи-
ческо, религиозно, философски мотивирано), няма "държавен" или "училищен" 
морал — училището не е място на нравствено възпитание, а само на интелек-
туално формиране. 

Ударението в новите програми за морално образование пада върху раз-
витието на откритост към другия и качество на междуличностните отношения. 
Вече не става дума за проповядване, поучаване, нито за предписания, а за 
заинтригуване на детето чрез индуктивен, конкретен, активен подход. Целта е 
то да се подготви за решаване в личен план на моралните проблеми, които 
среща в своя живот. 

Ако за холистичната парадигма е характерно прилагането на социален 
натиск с цел формиране на мотивация за съобразяване с нормите (външно 
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управление), то за индивидуалистичната парадигма е характерна манипулаци-
ята във вътрешен план — атитюди (нагласи), свързани с индивидуалната цен-
ност на резултатите от поведението, съчетани с мотивация за съобразяване 
(вътрешно управление). 

4.8.2. ОБРАЗОВАТЕЛНО СЪДЪРЖАНИЕ И МОРАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ 

СОЦИАЛЕН ГЕНЕЗИС НА КУРИКУЛУМА. Традиционно курикулумът (обра-
зователното съдържание) е разглеждан като неутрална и универсална конст-
рукция. В последните 4 десетилетия, обаче, той се възприема като механизъм 
за регулация, като процес на социална и интелектуална интеграция и като 
поле за борба на различните социални класи, групи и политически партии, като 
средство за власт (в т.ч. и политическа) и доминиране [142]. 

ФОРМИ НА КУРИКУЛУМ. Курикулумът съществува в две основни форми: 
(1). формален, официален и (2). скрит (паракурикулум). Той е една реалност. 
Учениците го усвояват активно в училище, но също така усвояват знания и в 
семейството, и от медиите. Освен това, училището дава възможност за включване 
в определени незадължителни дейности, които формират третата форма на 
курикулума - екстракурикулум. [105;142] 

РЕАЛЕН КУРИКУЛУМ. Включва знания, които са селектирани от позициите 
на определени образователни ценности и които трябва да дадат една сравни-
телно пълна картина на света. Той формира схеми на мислене, които се тренират 
след това в реалността. В него се съдържат определен речник и познавателни 
теми, характерни за културния хабитус на една епоха (Бурдийо). 

СКРИТ (ПАРА-) КУРИКУЛУМ. Обхваща елементите, чрез които училището 
формира нравствено индивида - чрез организационните си характеристики, 
косвени принуди, типове социално взаимодействие, които поощрява, критерии 
за оценка, които използва, традициите и ритуалите, които поддържа. Той включва 
имплицитни норми на поведение и ценности, както и определени указания за 
организация на труда и живота в класната стая, както и за материалната й 
организация. В учебния план са залегнали определени идеи за организацията 
на учебната година, ритмиката, разположението на дейностите, определена 
«училищна рационалност», определена от една друга, икономическа и полити-
ческа рационалност. 

Скритият курикулум е също концепцията за интелигентност и интелекту-
ален труд, която се съдържа в знанията, а и в принципите за техния подбор, 
както и в свързаните с тях методи на обучение. Те стимулират една или друга 
дейност и определят параметрите на училищната успеваемост. 

Скритият курикулум е и имплицитно заложената в методите на работа 
представа за идеалния ученик. В учебния план също е заложена концепция 
за важността на дисциплините. Това е също елемент на скрития курикулум. В 
плана е залегнало и противоречието между интелектуалния и физическия труд, 
което скрито винаги присъства. 

Училището формира нравствено чрез следните основни пара-курикулум-
ни особености: животът в общността, с всички произтичащи от това физически и 
психологически принуди; постоянното оценяване - поощряване или критика; 
подчиняването винаги на властта на възрастните [76] 
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ЕКСТРАКУРИКУЛУМ. Формира се от специфичните дейности в училището, 
които имат локална специфика. Учениците получават възможност за самоопре-
деление при включване в незадължителни дейности. Този тип занимания са 
много важни, тъй като за разлика от основните училищни дейности не се наблю-
дават стриктно от учителите и не се регламентират (самоуправление). Като 
цяло се получават разлики между учениците, които са активни в този екстраку-
рикулум и другите, които не са активни [105]. 

ЕВОЛЮЦИЯ НА МОРАЛА И СЕЛЕКЦИЯ НА КУРИКУЛУМ. Курикулумът може 
да еволюира като функция на социалните цели на един или друг сегмент на 
социалната система. 

Исторически са се формирали два модела на педагогическо влияние: 
«Продуктивен» (productif) - на педагогическия процес се гледа като про-

изводство, акултурация, окултуряване на детето, перфекционализиране на бъ-
дещата реализация. Основните ценности са внимание, чистота, прилежност, 
дисциплина, ученолюбие, приложение на знанията и пр. 

«Експресивен» (expresif) - доминират чувствените, душевните качества, 
естетически, творчески, оригиналност, впечатлителност, внимание, автономия 

Първият модел доминира като основен в периода до 60-те години на ХХ 
век, а вторият - след това, и особено след 80-те. Което е още по-важно, «експре-
сивният» модел започва да заема доминантно положение в социалната среда. 
Той започва да формира образа на «идеалното дете». 

«Продуктивният» модел е по-удобен и близък до очакванията на семей-
ството от народа, от работническите среди, които гледат на училището като на 
място за "правене" на хора, респективно на работници. «Експресивният» модел 
е по-приет в средите на семействата от по-висшите класи, особено на работе-
щите в областта на културата, просветата, здравеопазването, социалните дей-
ности. В очите на обществото, налагането на втория модел се отъждествява с 
един процес на «обуржоазяване» на училището и среща съпротивата на ле-вите 
партии. Той не се схваща като процес на развитие на персонализации на лич-
ността на детето. 

Традиционната педагогика възпроизвежда един свят на отношения меж-
ду работниците, свързан с дисциплина, ред, респект към правилата, оценяване 
високо на усилията, насочени към общото дело. Този модел е много приемлив 
за семейството и за децата от народа, където същите ценности са основни. 
Обратното, реформаторската педагогика акцентира много повече върху систе-
мата от ценности, характерна за висшите класи, за образованите и културни 
среди, и които са свързани с такъв социален модел, който поставя ударението 
върху работа и реализация в ситуацията на автономия. 

В крайна сметка, тенденцията е в низшите слоеве на образователната 
система да се запазва доминацията на «продуктивния» модел, а в горните - на 
«експресивния», което всъщност е един компромис между основните ценности 
на двата модела. 

Анализите на курикулума показват, че през периода 30-60-те години на 
ХХ век в САЩ и Европа (в т.ч. и у нас) моралните цели на занятията еволюират 
по посока на една по-голяма дискретност на морала. Намаляват темите, свър-
зани с глобални ценности (напр. патриотизъм), а се засилва присъствието на 
теми, свързани с личността (алкохолизъм, семейство, приятелство, труд...) Това 
е резултата от една глобална промяна в обществото - секуларизация (увелича-
ване на светското), саларизация (увеличаване на хората, живеещи от заплата и 
зависещи от пазара на труда и от образованието), развитие на семейния бизнес. 
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ЕВОЛЮЦИЯ НА ИДЕАЛА ЗА УЧЕНИК. Една образователна система не 
може да бъде разбрана, ако не бъде опознат нейният идеал за ученик - модел 
за превъзходна успеваемост и реализация. Този идеал определя в много голяма 
степен оценките на учителите. Този въпрос засяга и курикулума, както и осно-
ванията на институцията като цяло. 

На първо място, въпросът за идеалният ученик е легитимиран от медико-
хигиенни съображения (психо-физическо здраве и облик). Това важи в същата 
степен и за учителя. 

На второ място, едни или други понятия имат различен конкретен смисъл 
в различните етажи на училището - например, «добре владеещ български език». 
Идеята е, че винаги идеалният образ е конкретен. 

На трето място, не бива да се забравя, че категорията «идеален ученик» 
има относителна независимост и универсалност в някои свои страни. Но също 
така, някои черти са специфични. В началното училище са много значими доб-
рите маниери, което не е така на ниво университет, където водещи са уменията 
за изразяване чрез слово (реч, текст)... 

Чертите на «идеалния ученик» отразяват една йерархическа идеална 
конструкция на важността на дисциплините в курикулума. Така например, ако 
се ценят високо чувствителността, впечатлителността и вербалния израз, това 
означава абсолютно доминиране на предметите, свързани с езика. 

Еволюцията на представите е по посока от «продуктивен» към «експре-
сивен» модел. В началото на ХХ век, ученикът трябва да внимателен, грижлив, 
старателен, ученолюбив... При едно изследване на Gilli през 60-те години при 
обсъждането от учителите на първите места, дори преди интелектуалните 
качества, са поставени такива като: конформизъм, дисциплинираност, вни-
мание, прилежност, интерес към работата, кооперация с учителя... Всъщност 
от учениците се изисква непрекъснато доказателство, че те владеят нормите, 
влизащи в представата за «идеален ученик». Тук ситуацията за неравенство на 
възможностите и влияние на семейната среда нямат никакво значение. 

В края на века на преден план излизат качества, свързани с автономията 
и творчеството. 

4.8.3. ТЕОРИИ ЗА МОРАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ 

4.8.3.1. ЕМИЛ ДЮРКЕМ 

Емил Дюркем (20-те години на ХХ в.) е основоположник на теорията на 
моралното образование. 

ТЕОРИЯ ЗА МОРАЛА. Моралът няма нужда да бъде анализиран или кон-
струиран, той реално съществува като емпирически наблюдаван факт в живот 
на обществото, поради това, че всяка група се ръководи от правила, които огра-
ничават разрешеното и забраненото. 

Моралните основания се налагат на индивида преди всичко под формата 
на правила и то със силата на необходимост (повелителност, императивност). 
Те са факти от социалния живот, възприемани като естествени феномени. Мора-
лът има социална природа поради няколко обстоятелства: 

1. Варира със социалния контекст (епохи, типове общества, институции, 
групи, ситуации) в пространството и времето. Тази вариативност е доказателство 
за социалната природа и на възпитанието. 

2. Социалното съществуване е условие за нравствено съществуване — 
"моралът започва там, където започва животът в група". 
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3. Едно действие не може да се нарече морално, ако не преследва 
социална цел (колективен интерес). 

4. Едно действие е морално, ако е мотивирано от социални чувства — 
по-скоро алтруистично, отколкото егоистично. Алтруизмът е първостепенна и 
трайна антропологическа даденост. 

5. Взаимно допълване, а не противопоставяне на "моралът на дълга" 
(деонтологически) и "моралът на доброто, ценното" (аксиологически) - произ-
тичат от същността на социалното. 

6. Едно действие може да се счита за нравствено в степента, в която 
съответства на нравствените ценности и идеали, които преобладават в общест-
вото в този момент. (С годините Дюркем се отказва на практика от тази теза и 
постепенно налага разбирането за чистота и общовалидност на нравствените 
норми). 

Моралът съдържа три основни елемента: 
1. Чувство за дисциплина - идея за порядък (навици) и идеята за влияни-

ето - упражняване на авторитета от инстанция, чувствана като висша - модерна 
светска версия на абсолютното (Бог, "обществения глас"). 

2. Привързаност и преданост към социалната група - семейство, отечест-
во, човечество. 

3. Автономия на волята. Разбира се не като принцип на свободния арби-
тър (Кант) или самоопределение (Пиаже), а като способност за анализиране, 
разбиране и интелигентно приемане на реалността, за действие в съответствие 
с опознатите правила. 

МОРАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ. Дюркем счита, че много от чертите на детето 
предразполагат към нравственост: нужда от порядък и редовност (чувство за 
дисциплина); възприемчивостта към внушаване; спонтанен алтруизъм. 

Училищната дисциплина е нещо много повече от инструмент за регули-
ране на дейността или техника за поддържане на реда. Тя има директен въз-
питателен аспект, представлява незаменима подкрепа за конструиране на нрав-
ствената индивидуалност на детето, тъй като почива на интериоризацията на 
правилата и нейният истински двигател не е страхът от учителя, а зачитането 
на законите. Училищната дисциплина е по-безлична, по-малко натоварена с 
чувства от семейната, но и по-малко строга и по-малко абстрактна от гражданска-
та (морал и право). 

Училището въвлича детето в групов, колективен живот, различен от домаш-
ния - развива чувство за приобщеност във времето, когато отслабват междулич-
ностните връзки и триумфира индивидуализмът. Учителят допринася за един-
ство и стабилност чрез колективни насърчения или санкции, периодичен колек-
тивен "нравствен отчет", традиции и др. 

4.8.3.2. ЖАН ПИАЖЕ 

МОРАЛНО РАЗВИТИЕ НА ДЕТЕТО. Според теорията на Жан Пиаже (30-
60-те години на ХХ в.), детето се развива по свои собствени вътрешни пътища. 
Има два стадия в моралното развитие на детето, които са тясно свър-зани с 
интелектуалното и социалното му развитие: 

1. Хетерономен морал (нравствен реализъм, нравственост на принудата. 
Заема възрастта до 10 г. Формира се при неравностойното взаимодействие на 
деца и възрастни. Детето е низшестоящо, подчинено. Развива се разбирането 
за нравствените норми като абсолютни, не променящи се, строги и сурови. 
Параметри: морален абсолютизъм, представа за неизменност на правилата, 
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идея за иманентната справедливост (съдба), оценяване на резултата, а не на 
намеренията. 

2. Автономен морал (нравственост на сътрудничеството). Заема въз-
растта над 10 г. Формира се при равностойното взаимодействие на връстници. 
Отслабена власт на възрастните. Рационален и гъвкав морал. Справедливост. 
Сътрудничество. Егалитарност. 

Според Пиаже, много съществен е периодът на коопериране на дейст-
вията, когато всъщност става преход от принудителното подчинение (родители, 
учители) към свободно и доброволно съучастие и съдействие с другите възрастни 
и деца. Преди това детето е преминало през две фази на развитие на нормите, 
които ръководят неговото поведение - моторни и индивидуални (0-2) и егоцент-
рични (2-5). В периода 6-12 г. се ражда умението на детето да кооперира дейст-
вията си с другите (една от страните на социализацията). Предстои му заклю-
чителният етап - на кодификация на правилата (след 12 г.). 

На тази основа стават трансформации в хода на процеса на социализа-
ция на детето: преход от абсолютен респект (спрямо родителите) към взаимен 
респект (деца-възрастни и деца около тях); преход от персонализирано под-
чинение към съзнание за ред (усещане за взаимно съгласие, за «договор»); 
преход от тотална хетерономия към реципрочна приложна автономия, фикса-
ция на чувства за честност, другарство, феър-плей, справедливост; преход от 
енергия към желания и воля за «активно регулиране на енергията» (йерархи-
зиране на задълженията и удоволствията); преход от "обективна" концепция 
за виновност (измерва важността на направената грешка) към "субективна" 
(ударение по-скоро върху намерението, отколкото върху резултата); преход от 
"изкупителна" концепция за наказанието (накажете виновния с всички средства) 
към "мотивирана и реципрочна" (наказанието трябва да отговаря на престъп-
лението). 

МОРАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ. Според Пиаже, основното, с което трябва да 
се съобразява педагогът е естественото морално развитие на детето. Най-
добрата подкрепа за нравственото развитие са "активните методи" и самоуп-
равлението - стимулиращи любознателността, общителността, нуждата да се 
изразява и кооперира. Авторитарните и корективни методи поддържат състо-
янието на незрялост и безотговорност. Особено значение имат детските игри, 
където става комплексна тренировка на поведението. 

4.8.3.3. ЛОРЪНС КОЛБЪРГ 

МОРАЛНО РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕКА. Теорията на Лорънс Колбърг (70-те 
години на ХХ в.) е значително по-сложна. Има четири нива и седем стадия в 
нравственото развитие на човека. 

Нулевото ниво е наречено предморално (от 2 до 5-6 г) Моралните потреб-
ности произтичат от базалните потребности на индивида. Усвоява се добро и 
зло (приятно и болезнено). 

Първото ниво - предконвенционално (доусловно) ниво е свързано с цент-
риране върху индивида. Оценка се дава изхождайки от последствията на дейст-
вията. 10-20% от възрастните остават и по-късно на това ниво. Стадии: 

(1). Ориентация към подчинение и наказание — "стадий на страха от 
полицая" (от 5-6 до 7-8 г.) Подчинение на конкретен авторитет или външна 
сила с цел избягване на наказание. Няма интернализация на нравствените 
стандарти. Физическите последствия определят кое е добро и зло. Егоцентрична 
гл. т. и смесване на перспективата на конкретния авторитет със своя собствена. 
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(2). Наивно хедонистична и инструментална ориентация — "стадий 
на наивния използвач", морал на интереса (от 7-8 до 10 г.) Конкретен реци-
прочен обмен между хората (аз на тебе, ти на мене). Инструментален егоизъм. 
Желание за получаване на награди и печалби. Всеки е прав да прави това, 
стига да е "честно". 

Второто ниво е конвенционално (традиционна нравственост). Внима-
ние към традиционните нужди и ценности на референтни групи, доминиращи 
над личните интереси. 60-75 % от възрастните. Стадиите са: 

(3). Ориентация към одобрение от другите — морал на "доброто малко 
дете" (10-12 г.). Стремеж към одобрение и избягване на неодобрението в 
чуждите и своите собствени очи. Конформиране към очакванията на значими 
други. Потребност от взаимност, кооперация и одобрение. Възможност и жела-
ние за реципрочно поемане на роли и перспективи. 

(4). Ориентация към социални авторитети — "морал на дисциплина-
та" (12-15 г.) Ориентация към "ред и законност", към генерализирания "друг" и 
болшинството. Сляпо приемане на нормите и правилата. Дълг, уважение към 
властта, ред заради самия ред. Култ към социалното. Приемане на формални 
роли и статуси. 

Третото ниво е постконвенционално (посттрадиционно). Концентра-
ция върху абстрактни ценности и принципи. 10-15 % от възрастните. Стадии:; 

(5). Социетарен консенсус и контракт — "морал на договореността" 
(над 15 г.) Ориентация към социално договаряне. Нравственост на основата 
на взаимното съгласие за благото на общността. Признаване и възпроизводство 
на социален ред. Стремеж за промяна с оглед по-доброто функциониране на 
обществото. 

(6). Ориентация към универсални морални принципи — "стадий на пер-
фектния морал" (младежка възраст). Самостоятелно следване на абстрактни 
общочовешки и духовно-религиозни морални норми (справедливост, равенство, 
любов, уважение, власт). Несъблюдаване на закони, които не се основават на 
тях. Чрез механизма на съвестта се избягва самообвинението. 

МОРАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ. Изразява се в стимулиране на детето да се 
развива в правилната насока, като не се прескачат стадии и не се форсират 
темповете. Основният път е поставянето на нравствени дилеми. Пример (по 
Колберг): Трябва ли едно дете да каже на родителите си за случай на непос-
лушание на неговия брат? 

Детето се стимулира за изразяване, а не да се спори с него; да се променя 
гледната му точка само ако е изостанало от същностното му ниво. Да се стиму-
лира за изразяване на тези, които надвишават нивото му но са разбираеми за 
него (зона на най-близкото развитие). 

Да се създават "открити нравствени общности" в училище — училищният 
(класен) живот се организира на базата на демократичните правила, основен 
принцип е на справедливостта. 

4.8.3.4. ПОЛОВО ОПРЕДЕЛЕНИ ТЕОРИИ 

Разглеждат мъжът и жената от различни позиции — половата страти-
фикация е определящ фактор за нравствено възпитание. 

ИМАНЕНТНАТА ПОЛОВА СТРАТИФИКАЦИЯ. Карол Гилиган (80-те години 
на ХХ в.) активно разработва концепция (теория за иманентната полова 
стратификация) за съотношението феминност-маскулинност у човека, което 
е определящо за взаимоотношенията и в крайна сметка за ролите, които един 
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човек изпълнява в живота. Тя представя в съвременен вариант един от най-
старите модели (Платон) — дихотомическият (човек е или мъж, или жена). 
Счита се, че мъжете са насочени към инструментални, а жените - към експре-
сивни роли. Оттам има и два вида морал - мъжки и женски със съответни линии 
на развитие.Типична за мъжа е насочеността към бъдещето и обществената 
сфера, работата за обмен на блага. За жената - насоченост към настоящето и 
личната, семейната сфера, работата в семейството. 

Основните съдържателни характеристики на стиловете са: 
ФЕМИНЕН СТИЛ: грижа, отговорност, привързаност, потапяне в социума, 

внушаемост, социалност, стандартност, подчиняемост, тревожност, емпатия, им-
пулсивност, негативизъм, стремеж към интрагрупово общуване, експресивност, 
комуникативност, емоционалност, избухливост, изменчивост, миролюбивост. 

МАСКУЛИНЕН СТИЛ: обособяване, право, справедливост, индивидуа-
лизация, агресивност, нестандартност, откритост, доминантност, самоутвърж-
даване, съревнователност, авторитарност, утилитарност, предметност, инстру-
менталност, властност, сдържаност, увереност, постоянство, разсъдливост. 

АНДРОГИННОСТТА. Сандра Бьом и други автори (И.Бенойст, Дж.Бютчер, 
Б.Майор, Дж. Хейлбрун, Б.Алфред) разработват ортогонално-андрогинен мо-
дел на човешката сексуалност. Човек е андрогинно (двуполово) същество, 
като терминът "пол" има преди всичко социална същност. Маскулинността и 
феминността са независими измерения на човека, а индивидите с достатъчно 
силно изразеност едновременно на мъжественост и женственост са андро-
гинни. 

Човек изпълнява в обществото и "мъжки" и "женски" роли, които според 
случая изискват реализация и на феминност, и на маскулинност. Оптималната 
андрогиния дава възможност за социална гъвкавост и адаптивност, докато 
изразената феминност или маскулинност водят до психически дискомфорт и 
дезадаптация, до тревожност, пасивност и ниска самооценка при изпълнение 
на дейности или встъпване в отношения, свойствени за другия пол. 

Андрогиният тип равномерно съчетава двата други стила, без осезате-
лен превес на единия или на другия. в резултат например, андрогинните жени 
са по-ориентирани към успех и са по-доминантни, с по-силно изразена лич-
ностна защита, а андрогинните мъже са с по-високо социално познание с произ-
тичащите от това последици. 

В рамките на своя социален пол и на свързания с него статус, всеки 
човек изпълнява и присъщи на другия пол роли (или се реализира в дейности, 
изискващи изява на противоположни качества), като съхранява винаги опре-
делен стил на работа и поведение - предимно феминен, или маскулинен, или 
пък андрогинен. 

4.8.3.5. ДЖОН УИЛСЪН 

Английският философ Джон Уилсън и психолога Бари Сюгарман разви-
ват много популярната теория за морално образование - рационален утили-
таризъм. (1967) 

Моралът е форма на познание, на логическо и научно мислене. Проце-
дурите на разрешаване на конфликти, методите на работа, научният език, съдър-
жанието на морала са определени и уточнени. Съществуват рационални про-
цедури, методи на разсъждаване, критерии за приемане на аргументи и начини 
за постигане на консенсус. Тези формални и универсални аспекти трябва непре-
менно да бъдат обект на обучение в училище. 
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В основата на всяко морално действие е причината, основанието. То 
трябва да е добро (възприемано от всички разумни хора като нравствено). Не 
е такова например действие, на основата на егоистична мотивация или приспо-
собяване към изказано вече мнение. Нравствеността предполага осъзнаване, 
личен опит за преценяване, но в полза на ближния или по отношение на това, 
което е важно за ближния. 

Определението на нравствеността е "процедурно" и включва обикновен 
разбираем от всич-ки език, способност да се гледа на другите като на равни с 
нас, да се различават техните чувства, да си внимателен към реалностите на 
света, способност да се действа, както и да размишляваш логически и да не 
злоупотребяваш с думите. 

Целите на моралното образование са свързани със съставките на нрав-
ствеността: 

PHL — грижа, респект към другия, съобразяване с неговите нужди и 
интереси; 

AUTEMP — доверие към собствените чувства; 
ALLTEMP — доверие към чувствата на другия; 
GIG — овладяване на фактически знания, които позволяват да се предот-

вратят възможни последствия от нашите действия; 
DIK — способност да се превеждат предшестващите елементи под фор-

мата на правила или принципи на действие; 
PHRON — грижа за собствените интереси (предпазливост, здрав разум); 
KRAT — способност за осъществяване на принципите си в практиката, за 

извършване на действително нравствени постъпки. 

4.8.3.6. ЦЕННОСТНО ОБРАЗОВАНИЕ 

ТЕОРИЯ. Теорията за ценностното образование (moral/values education) 
се свързва с имената на Херш, Милър, Фиелдинг и др. 

Под ценност се разбира всичко, което искаме, което можем да обичаме 
и желаем, което може да ни мобилизира, заслужава нашето внимание и на 
което посвещаваме нещо. 

Измеренията на моралността са 3: грижи за ближния (caring); способност 
за преценка (judging); способност за действия (acting). 

ПОДХОДИ. Подходите са различни: 
"Набор от ценности" (Set-of-values) — търси се възможност ученикът 

да се включи чрез учебното съдържание и организацията на училищния живот 
(курикулум и паракурикулум) в комплекса от ценности, които общността на въз-
растните счита за основни. 

"Анализ на ценности" (value analysis) — педагогика на нравствено раз-
съждаване и обяснение (дилеми, последствия, избори). 

"Изясняване на ценностите" (value clarification) — най-влиятелното 
течение. Основна идея е за радикалния плурализъм на вероизповедания и 
ценности в съвременния свят и грижата да се помогне на детето да изясни и 
развие личния избор възможно най-задълбочено в контекста на толерантност 
и диалог. Ролята на учителя не е да налага своите ценности или да е модел за 
подражание, а да организира ситуации, в които да подпомага учениците да 
осъзнават ясно своите индивидуални ценности. 

Процесът на изясняване на ценности почива върху следните способности 
или основни операции: да се избира свободно (choosing); да се оценява, да се 
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доказва изборът (prizing); да се действа според избора (acting); да се мисли 
(thimjing); да се чувства (feeling); да се действа (acting). 

4.9. ОБРАЗОВАНИЕ И СОЦИАЛНО ФОРМИРАНЕ 

4.9.1. ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ 

СЪЩНОСТ НА ГРАЖДАНСКОТО ОБРАЗОВАНИЕ. Най-простото опреде-
ление на гражданското образование е, че е систематична институционално-
политическа социализация на подрастващите. То подготвя хората за съвме-
стен живот, като ги запознава с техните права и задължения и като развива 
техните социални умения. То формира в личността определен тип гражданска 
култура: съзнание, умения, компетентност, за да изпълнява социалната си роля 
на гражданин. Гражданското образование е свързано и с идентичностите на 
човека — групова, етнокултурна, национална, планетарна и решава проблемите, 
породени от различията между тях и идентичностите на другите хора. 

СОЦИАЛНИ ФУНКЦИИ. Гражданското образование изпълнява две ос-
новни социални функции: (1). Репродуктивна (стабилизираща, консерва-
тивна) — възпроизводство и утвърждаване на съществуващите социални отно-
шения, приемственост в областта на културата и морала. Свързано с формиране 
на репродуктивно-изпълнителски качества на личността; внедряване на съще-
ствуващите социални норми в практиката на младото поколение; гражданско 
формиране с цел укрепване на политическата власт и конституционен строй. 
(2). Конструктивна (променяща) — пряк или косвен принос на подрастващите 
за утвърждаване на новото в политиката, производството, начина на живот, 
обновление на културата и морала. Иновационна насоченост. 

ПАРАДИГМИ. Образованието, отнесено към релацията личност—обще-
ство има личностен и социален аспект. Доминантата определя съществуването 
на три педагогически парадигми: 

Колективистичната (холистична, обективистична) парадигма раз-
глежда образованието като средство за формиране в младото поколение на 
социално ценни граждански качества и добродетели, които подпомагат елита 
при управлението на държавата. Това е линията на Демокрит, Конфуций, Платон, 
Томас Хобс, Лок, Коменски, Хелвеций, Хегел, Дюркем, Наторп, Дюи. 

Теоретична основа е разбирането за гражданин-републиканец. Свързана 
е с опита на Елада и Рим, но е актуална в много страни на света и до днес. 
Очертава характеристиките на индивида като член на политическото общество: 
чувство за принадлежност към определена общност, където гражданското об-
щество е средището на гражданския живот; лоялност към родината (закона, 
конституцията, съществуващото управление); предимство на гражданските за-
дължение пред личните интереси (личните права са подчинени на граждан-
ския дълг). 

Индивидуалистичната (атомистична, субективистична) пара-
дигма разглежда образованието като средство за развитие на индивидуалните 
заложби — Русо, Кант, Песталоци. Теоретичната основа е идеята за либералния 
гражданин. Първообраз са идеите на Дж.Лок и Т. Джеферсън. Дава приоритет 
на индивидуалните права и свободи, на равенството между всички хора, незави-
симост от задълженията и обстоятелствата; на признаването на основните 
различия между тях. 
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Медианна, срединна, основана на идеята за "разумния егоизъм" и 
хармоничното съчетание на личния и обществен интерес — Аристотел, Хербарт, 
Белински, Маркс. 

ИСТОРИЯ. В исторически план може да се отбележи, че гражданска насо-
ка в образованието на младото поколение е съществувала много отдавна — 
още Демокрит, Конфуций, Аристотел имат ясно разбиране за неговата същност 
и необходимост. Особено силна тя става през Х1Х век, свързана с просветната 
практика на националната държава. Основните понятия са демокрация и на-
ционална държава; основното съдържание — граждански и нравствени знания, 
история, национален език; а учебните предмети — история, роден език, поли-
тология, право, гражданско учение. Цялостна концепция в този дух разработва 
Г.Керщерщайнер (1914), който пръв въвежда самото понятие "гражданско об-
разование". Така е до втората половина на ХХ век. 

През ХХ век постепенно набира сила индивидуалистично-прагматичното 
разбиране за гражданско образование, основано на либерализма и на 
съчетаването на личния и обществен интерес. Започват да доминират темите: 
универсалност на човешките права, околна среда, миграция, отслабване на 
националната държава в резултат на развитие на наднационалните структури, 
идеологически плурализъм, глобализъм и пр. Учебното съдържание не се 
локализира, а пронизва всички предмети. 

Да се изложат всички понятия, които влизат в обхвата на гражданското 
образование е практически невъзможно. Някои от тях, обаче е необходимо да 
бъдат дефинирани, тъй като съставят съдържателните му рамки. 

ГРАЖДАНИН. Човек, който е роден, живее или се натурализира в опре-
делена държава или нация, притежаващ определени човешки, граждански, 
политически и социално-икономически права и свободи, задължения и отго-
ворности, които са защитени, гарантирани и регламентирани в и чрез закона. 
Той е противоположен на чужденец и емигрант и се отличава с по-висш статус 
от поданик. Статусът му се определя с понятието гражданство. Той изразява 
принадлежност към определена политическа общност. 

ГРАЖДАНСКО ОБЩЕСТВО (civil society). Обхваща обществените отноше-
ния, намиращи се извън областта на правителството (гласуване, плащане на 
данъци, участие в съда като заседатели и пр.) и пазара (работа, покупки...). 
Това са областите на религиозния живот, доброволните обществени дейности, 
граждански обединения, благотворителност и пр. Те се различават от дейностите 
на правителството (в тях хората участват доброволно и се ръководят от интере-
сите си) и от частните дейности (нямат комерсиални цели, последствията са 
обществено полезни, преследват общото благо). Тази сфера често се описва 
като "трети сектор" (област, между държавния и частния сектор). В демокра-
тичните общества то обезпечава връзката между гражданите и държавата. 

Гражданското общество предлагаща възможност за дейност, която е 
едновременно доброволна и обществена. Тя съчетава основните ценности на 
частния сектор - свободата и на обществения - грижата за общото благо. Поради 
тези причини, гражданското общество е критерий за истинската демокрация. 

4.9.2. ВАРИАЦИИ НА ГРАЖДАНСКОТО ОБРАЗОВАНИЕ 

НЕПРЕКЪСНАТО ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ. В Доклада на Комисия-
та Делор се казва следното: "Не само всеки трябва да бъде обучаван да упраж-
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нява своите права и да изпълнява своите задължения, а трябва да се научим 
да извличаме полза от непрекъснатото образование, така че да изградим едно 
дейно гражданско общество, което служи като връзка между отделните инди-
види и политическата власт и което позволява на всеки да поеме солидарно 
своя дял от отговорности към обществото. По този начин образованието на 
всеки гражданин трябва да продължи през целия му живот и да стане част от 
системата на гражданското общество и на демокрацията. Изискването всеки 
да играе роля в създаването на отговорно и взаимно подпомагащо се общество, 
което да осигурява фундаменталните права на всеки, се превръща в неотделима 
част от понятието за демокрация." [48] 

ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ДЕЦА И МЛАДЕЖИ. Гражданското об-
разование трябва да започне в ранна възраст, от детските градини и да про-
дължи през целия училищен период. В повечето страни са приети Национални 
стандарти по гражданско образование 

Стандартите са организирани в няколко съдържателни направления: 
личностно развитие, себепознаване, развитие на междуличностна чувствител-
ност на умения за общуване и диалог с другите хора; разбирателство и мир; 
човешки права, свободи, задължения и отговорности; демокрация, държавност, 
власт, институции и управление; граждански общество, социално единство и 
стратификация, установените правила в обществото, ролята на гражданина; 
национална идентичност и национална комуникация и толерантност; изграж-
дане на хармонични отношения с природата; семейни отношения. 

ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ВЪЗРАСТНИ. То се налага поради дина-
миката на обществения живот и сблъсъка на интересите на хората. Цели да 
формира разбиране и чувствителност към обществените въпроси и да се участва 
чрез компетентни решения и действия чрез съждение, обществен разговор и 
диалог - динамично и ефективно гражданство. 

ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ГЛОБАЛНО РАЗБИРАНЕ. Това е граж-
данско образование при условията на глобалния свят, мултикултурализма, 
интеркултурни тенденции в образованието. 

ОБРАЗОВАНИЕ ЗА МИР. Програмите обикновено включват обучение в 
разрешаване на противоречия; сътрудничество и взаимозависимост; осведо-
меност по глобалните въпроси на човечеството и обществена и екологическа 
отговорност. 

ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ ЧРЕЗ СОЦИАЛНИ ДЕНОСТИ. Ефективната 
демокрация изисква баланс между гражданските права и задължения. 
Социалните дейности (надхвърлящи тесните користни индивидуални интереси), 
службата за обществото и родината са граждански задължения, необходими 
за функционирането на обществото. 

Постоянното гражданско участие има огромно значение за създаване 
на обществен капитал, който поддържа жив обществения живот и икономиката. 
Чрез доброволно участие в свободно сформирани граждански асоциации (не-
правителствени организации), гражданите реализират индивидуалните си 
интереси. Чрез тях те усвояват знания и формират навици и отношения, които 
са същността на демокрацията. Този тип участие включва участие в правител-
ството, асоциации (милосърдни, религиозни, спортни, екологични артистични) 
и в общественото и икономическо развитие. 
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Гражданската отговорност води до готовност за извършване на услуги на 
обществото, а също политическа активност. На тази основа са разработени 
програми за планирано включване на младите хора в обществени дейности, 
като то е координирано между училището и съответните институции. 

Втова русло е и работата за формиране на лидери. Традиционният 
харизматичен или директивен (авторитарен) лидер не отговаря на изискванията 
на теорията и практиката на демократичното гражданско общество, което 
изисква децентрализирано и участващо, свързано с конкретни компетенции 
лидерство, насочено към структуриране и ръководство на дейностите, които 
гражданите трябва да изпълняват, ако групата трябва да се самоорганизира, 
да си поставя цели и приоритети, да приема решения, да решава конфликти, и 
да изпълнява тези цели. 

ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ ПО ХУМАНИТАРНИ 
ПРЕДМЕТИ. Езиковото и литературно образование също дават съществен 
принос в гражданското образование — те формират гражданската идентичност 
и характер (character education). 

Учениците трябва да се запознаят с исторически значими литературни 
произведения, които осветяват националната културна история и ценности. Те 
трябва да им позволят да изграждат гражданска идентичност. Учениците трябва 
четейки да изпитват национална гордост, но и да разберат, че историческият 
път не е лишен от грешки. Добрата литературна програма дава в балансиран 
вид националния обществен и политически опит. 

Литературният анализ трябва да провокира в учениците изграждането 
на характер с ясни морални и интелектуални ценностни измерения чрез запоз-
наването им със съответни литературни примери — символи. Добрата програма 
трябва да дава примери за такива добродетели на гражданина като свободен 
избор, индивидуална отговорност и съвест, смелост, надежда, оптимизъм, амби-
ция, индивидуална инициатива, патриотизъм, любов към семейството, само-
критичност, безпокойство за екологичното състояние на страната, възмущение 
от обществената несправедливост. [207] 

ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ДЕЦА ОТ МАЛЦИНСТВАТА. Те навлизат 
в училище с културни сценарии, моделирани в тяхната семейна среда. Усвоените 
от тях основни норми на поведение са живи и често влизат в конфликт с новата 
за тях училищна среда. 

Училището е гражданска институция. Условията в него (училищна култура, 
закони, ученически и граждански права и задължения) са различни от тези в 
техните семейства. Затова потребността от гражданско образование е неотлож-
на за тях в новата култура, за да живеят в хармония с гражданските учреждения. 
Ключ в това отношение е придобиването на знания, отношения и навици, необхо-
дими за ефективно демократично гражданство. 

Изучаването на български език е съществена част от процеса на граж-
данско образование. Езикът е основно изразно средство и най-дълбока същност 
на културата. Учениците достигат определени нива на езикова готовност, изуча-
вайки определено съдържание, свързано с разбирането на политическите 
принципи и методи и усвоявайки ценности и навици, необходими за ефективно 
гражданско участие. 
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5. ЦЕЛИ НА ОБРАЗОВАНИЕТО 

5.1. ПРОБЛЕМЪТ ЗА ЦЕЛИТЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО 

ПРОБЛЕМЪТ ЗА ЦЕЛИТЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО. Това е един от основните 
проблеми за педагогиката, доколкото нито една дейност не може да се мисли 
извън целеполагането. И да сега няма единна и непротиворечива концепция 
за целите, конкретното им съдържание, йерархизация. 

Няма образование без образователни цели. Те, разбирани като идеали 
и норми са културни и институционални факти (въведени и признати за валидни). 
Те са резултат от подбор на повече възможности, оценки и решения. Техните 
основи са познавателни, но и емоционални (вяра, религия, философия). 

ДЕФИНИЦИЯ ЗА ЦЕЛ. Идеално предвижване на резултата от дейността, 
породено от определени обективни условия. Главната направляваща в дей-
ността на човека. Отнесено към педагогическата реалност, това е формирана в 
съответствие с определени и осъзнавани социални условия и изисквания (соци-
ална поръчка) личност, разбирана като набор от присъщи типични качества. 

Смисълът на образованието е да помогне на човек да формира у себе 
си такива качества на личността, които му дават възможност да живее самосто-
ятелно и свободно в определено общество. Тези качества ("базова личност") 
зависят от културата на обществото. Със сложността на обществените дейности 
нараства и количеството на възможните образователни цели (за всички, за 
някои групи, за някои хора). 

Преди всичко образователните цели са индивидуални, групови или об-
ществени личностни идеали, които се свързват с всички хора, които са в подобно 
положение или изпълняват подобни задачи, изискващи определени личностни 
качества (свързват се с представата за "добро", в смисъл правилно). Тези идеали 
са съставна част от нормативната култура на обществото и стават образователни 
цели, когато се установи, че са валидни и за следващото младо поколение. 

Целите са предвиждани качества на личността или идеални психически 
диспозиции, които трябва да могат да се изразят в приложими понятия. Те не 
трябва да означават процес, а резултат (напр. самоосъществяване, развитие 
на заложбите, всестранно развитие). Колкото по-малко абстрактна е една цел, 
толкова по-удобна за педагогическа операционализация (таксономии) е тя. 

В реалната педагогическа практика целите често изобщо не се рефлек-
сират и не се описват или се формулират твърде общи и неопределени цели. 

ОТНОШЕНИЕ ЦЕЛ-СРЕДСТВА-УСЛОВИЯ. Целите на образованието 
изпълняват системообразуваща функция в педагогическата дейност. Именно 
от избора на целите в най-голяма степен зависи изборът на съдържание, 
методи и средства на обучение и възпитание. 

Целта е в сложни взаимоотношения със средствата и условията. 
Тази връзка е двустранна - няма цел без средства и обратното. Нарушаването 
на правилото води до лично нещастие или до обществени проблеми. 
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Взаимоотношението на цели и средства е важен методологически проб-
лем. Много често историята дава примери на игнориране на едното или другото 
и уклон в едната или другата посока. Много често средствата на педагогическата 
дейност се разглеждат без отношение към педагогическите цели и се заменят 
с методи, техники, видове дейности, които имат относителна самостоятелност. 

Целта в дейността на човека е основен компонент, поради което и връз-
ката с променящите се условия е задължителна. 

5.2. ТЕОРИИ ЗА ЦЕЛИТЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО 
Съществуват няколко обособени подхода при интерпретацията на целите 

на образованието. 

АРИСТОТЕЛ. Аристотел излага сбито своето разбиране за образование 
в "Политиката", но свързани с темата мисли могат да се открият в много други 
негови трудове, главно етически. Не всичките му мисли са напълно последова-
телни и съзвучни една с друга, но като цяло имат фундаментално значение. 

Цел на образованието е изграждането на добродетели - морални (мъд-
рост, храброст, самообладание и справедливост - Платон) и интелектуални (худо-
жествено знание, научно знание, практическа мъдрост, философска мъдрост и 
интуиция), необходими за правилно действие. Първите представляват морал-
ната основа на човешкото съществувание, а вторите - осигуряват интелектуалната 
основа за избора на правилно поведение. Те не се дават на човек по рождение, 
те се формират в последствие. [227] 

ДЮИ. Основният труд на Джон Дюи по темата е "Демокрация и образо-
вание" (1916). Цел на образованието е да позволи на индивидите да продължат 
своето образование - или продължителен капацитет за ръст. Това е възможно 
само в демократичното общество, където общуването на човек с човека е взаим-
но и където има адекватни условия за реконструкция на социалните институции 
и хабитуси, резултат от справедливо разпределение на интересите. 

Целта определя насоката на дейността по три начина: (1). дава представа 
за средствата, необходими за достигането на крайното състояние; (2). дава 
представа за необходимата последователност, за да се достигне крайното със-
тояние; (3). дава представа за алтернативните възможности. 

Критерии за добри цели. Дюи посочва три характеристики. Целта трябва 
да е естествен резултат от съществуващите условия. Много често моралните и 
образователни цели нарушават този принцип, тъй като отразяват резултати, 
които са извън сферата на техните действия. Целите трябва да се формират в 
процеса на разбирането им - започва се с предварителен ескиз и с развитието 
на ситуацията целта става по-определена и ясна. Целта трябва винаги да 
представлява обзор на различни действия, които следват едно след друго като 
част от дейността. 

Всяка цел е временна, както и свързаните с нея средства. Всяка достиг-
ната цел става средство за пренос на дейността по-нататък. Всяка цел произтича 
от контекста на текущата дейност. 

За всяка образователна цел се отнасят следните три характеристики. 
(1). трябва да е основана на свойствените действия и потребности (включително 
първоначалните инстинкти и придобитите навици) на индивида, който ще бъде 
образован; (2). трябва да подбужда учителя и ученика към сътрудничество; (3). 
да не е обща и окончателна. [lb.] 
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БЕРНФЕЛД. Зигфрид Бернфелд (S.Bernfeld, 1920) отхвърля подхода на 
Дюи: "повече образование е по-добре" и дефинира някои от основните проблеми 
на образованието, които не могат да се преодолеят на ниво концепция и систе-
ма от цели, независимо от техните идеализъм или оптимизъм. Основният тезис 
на Бернфелд е, че ситуацията в училище дублира ситуацията в семейството. 
Това се отразява на целите на образованието. 

1. Учителите главно обучават и нямат съзнанието (цели), че възпитават. 
2. Обосновката на целите на образованието се прави на базата на санти-

ментални идеали, които нямат никакъв сериозен шанс да бъдат реализирани. 
3. Педагогическите теории имат почти изцяло наивна концепция за детст-

вото, тъй като педагозите мислят за детството и детето в термините на собстве-
ните им съзнателни спомени от миналото. 

4. Педагогическата теория в частта й за целите на образованието е на-
воднена от априорни положения. Описва се детското поведение, но не и детс-
ките чувства. Великите педагози от историята се интересуват от това какво чувст-
ват самите те към децата - любов, жалост, надежда, отвращение, ужас и в същото 
време не виждат детето, а виждат само отношенията, които съществуват между 
детето и самите тях. Детето ги интересува само в аспекта на преобразованието 
- какво да го направят. Детето за тях е само средство за достигането на някаква 
теологическа, етическа или утопическа цел. 

5. Педагозите не са склонни да приемат като цел на образованието нищо 
друго, освен най-висш идеал - морален, социален, религиозен или интелектуа-
лен. Той съществува за тях до и независимо от опита. Това прави педагогическата 
теория непроверима емпирично в практиката. Целта на образованието трябва 
да се формира в опита. [Ib.] 

СУПЕС. Патрик Супес (P. Suppes) е съвременен американски автор, който 
без да има претенции за изчерпателност, формулира основните насоки на 
целите на образованието. 

Образователно съдържание. Всяко общество и конкретно всички образо-
вателни институции формират повече или по-малко съгласувано мнение от-
носно приоритета на основните знания и умения, формирани в обучението. В 
световен мащаб съществува пълно единодушие само за четенето, писането и 
елементарната математика. 

Образованието трябва да формира теория и практика за рационално 
действие, която е първична цел на образованието. Тя се отнася не само за 
морала, но и изобщо за поведението на хората. Още Аристотел пише: "има три 
неща в душата, които управляват действията и мисълта - усещане, причина, 
желание". В съвременната теория за приемане на решения на усещането съот-
ветства убеждението в устойчивото състояние на нещата; на желанието - оцен-
ката на последствията; на причината - избор на действия или решения, които 
максимизират очакваната ценност. 

Само част от образованието на детето е отговорност на учили-
щето и институционалното образование има ограничени цели в рамките на 
необходимото за регулиране на крайния резултат. Не трябва да се забравя, че 
детето постъпва в училище не в началото на своя живот, а вече достатъчно 
стабилно образовано в семейството, както и известния факт, че завършващият 
средно училище прекарва повече време пред телевизора, отколкото в класната 
стая. 

Целите на образованието не могат да се формулират достатъчно точно, 
ако няма адекватна психологическа теория за функционирането на индивида, 
и младия, и стария - характер, желания, действия. Те трябва да се съобразяват 
с особеностите и ограниченията на човека. [Ib.] 
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НОДИНГС. Според Нел Нодингс (N.Noddings), целите на образованието 
трябва да се осмислят от позициите на днешния ден. В това отношение истори-
ческите подходи не са особено ползотворни. Целите се различават не само по 
отношение на времето и културите, но и според индивидите, дори в рамките на 
един и същ индивид. Опитът, отражението на действителността и въображението 
стимулират измененията. 

Определянето на някого за "най-великия" или на определен принцип, 
добродетел или на образователна цел за "най-важните" се сблъсква с плура-
листичния подход на постмодернизма. Съвременността все още отдава дан на 
рационализма на Просвещението. Добродетелите не са качества на хората, а 
по-скоро на отношенията и взаимодействията. Оттам и различията в интерпре-
тацията им водят до различия в образователните цели. [206] 

АНТИНОМИИ В ОБРАЗОВАНИЕТО. Супес разглежда четири тясно свър-
зани образователни антиномии (противоречия), определени с термин, който 
се отнася по-скоро за "детската" страна на антиномията, отколкото за "учител-
ската". 

"Приспособяване". От една страна училището, особено началното, тряб-
ва така да е организирано, че максимално да се приспособява към личностната 
и социална индивидуалност на детето. От друга страна, училището трябва да 
обезпечава максимални възможности за достижения на всяко дете. 

"Метод". В обучението трябва да се прилагат активни методи за учене и 
решаване на проблеми, независимо от учебното съдържание, за да се оптими-
зира ученическата мотивация и участие. В същото време, трябва да се оптимизи-
ра курикулума, за да готви учениците за определени работни места с определени 
умения в специфичен исторически и културен фон. 

"Дете". Училището, особено началното трябва да е съсредоточено из-
ключително върху детето, а не върху учебния план. От друга страна, училището 
е зад учебния план, тъй като обучението е неговата основна функция, докато за 
индивидуалното развитие на детето имат отговорност и други социални агенти, 
особено родителите. 

"Свобода". Училището трябва със всички сили и средства да развива 
свободата на словото, мисълта и избора. От друга страна, училището трябва да 
развива по всякакъв начин дисциплината и критиката по възможно най-високите 
интелектуални стандарти. 

Съществуването на тези противоречия прави образованието трудно, тъй 
като неговите цели са предмет на непрекъснати дискусии. Много често пробле-
мите са решавани алтернативно, както и чрез компромис. Конфликтите в обра-
зованието са неизбежни, при това на различни нива - между администратори, 
родители и ученици. [227] 

ПЕДАГОГИЧЕСКИ ИДЕАЛИ ЗА РАЗВИТИЕТО И РЕАЛИЗАЦИЯТА НА 
ЛИЧНОСТТА. В многовековното си развитие човечеството е създало няколко 
идеални представи за развитието и реализацията на личността. 

МОНОФУНКЦИОНАЛИЗЪМ. Едностранна прагматична функционалност 
в дадена професия или жизнена сфера. Класически вид има в кастовите системи 
на древните цивилизации. Философска обосновка получава в "Държавата" на 
Платон. 

ВСЕСТРАННОСТ. Предполага обогатяване на цялата социална структура 
на личността - дейност, обществени отношения, реален начин на живот, духовен 
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свят. Този процес не е едновременен, преминава през ред стадии, винаги е 
опосредстван от нивото на развитие на личността. 

Този вечен идеал на човечеството се е зародил в древна Елада. Има 
множество варианти през Ренесанса и в по-ново време. 

Обикновено в педагогиката грешно се отъждествява с: (1). всестранна 
функционалност; (2). разностранност на духовния облик, получен чрез образо-
вание; (3). абстрактен идеал (на тази основа се употребява и "по-реалистичното", 
но не-по-малко аморфно определенотопонятие многостранност). 

Двата най-приемливи подхода са синтетично определени от Коменски: 
"Homo universalis" - човек на своето време; а в наше време в САЩ в доктрината 
за "всестранна компетентност" - компетентен гражданин, семеен човек, 
работник, потребител на свободно време. 

Водещи идеи: 
• Човек сам създава своята среда. 
• Начинът на живот на подготвения човек е въпрос на избор, а не на 

случайност. 
• Без информация човек е безсилен и лесно манипулируем. Трябва 

да е всестранно образован - знание за себе си (способности, въз-
можности, интереси, ценности, слабости); за другите (възможности, 
ценности, намерения); за света (знания, технологии, продукти, идеи) 

• Автономност и толерантност - умение за самостоятелна реализа-
ция в живота. 

Основният конфликт е между развитие и реализация. Има разлика 
между всестранно развитие (респ. образованост) и реализация, която може да 
е винаги само конкретна (професия). 

ХАРМОНИЧНОСТ. Предполага се от всестранността, но не се свежда до 
нея. Означава особени отношения между личност и общество, между подструк-
турите на личността, между различните аспакти на битието и развитието й -
стройност, съразмерност на частите, оптимално съотношение развитие-реали-
зация, външна и вътрешна съгласуваност, съответствие на форма и съдържание, 
биологично и социално. 

5.3. ЦЕЛЕПОЛАГАНЕ В ОБРАЗОВАНИЕТО 

СЪЩНОСТ НА ЦЕЛЕПОЛАГАНЕТО. Целта се формира постепенно — пре-
минава процес на целеполагане. Той включва два взаимно свързани момента: 

1. Формиране: осъзнаване на вътрешната и външна необходимост; опре-
деляне на началните условия за удовлетворяване. 

2. Конкретизация - прилагане в конкретни ситуации: 
• определяне на абстрактни цели - идеали (goal) 
• уточнение с оглед на конкретните достъпни средства за достигане 

(aim) - конкретно-исторически тип личност; 
• разчленение на подцели, задачи (objective), свързани с конкретни 

социални роли, ценностни ориентации, дейности, възпитаност. [143] 

ПРИНЦИПИ НА ЦЕЛЕПОЛАГАНЕ. Те са: 
1. Съответствие на структурата на целта на структурата на средствата 

(на обр. система, на обучението - курикулум) 
2. Съответствие на съдържанието на целите на възможностите на 

средствата (личности, институции, технологии) 

107 



3. Неопределеност на един от трите компонента: цел, време, 
средства. 

4. Съответствие на частните цели на общите цели - съподчинение на 
нивата. 

5. Алтернативност - алтернативно построение на живота, в т.ч. дърво-
то на целите [47]. 

6. Антиномичност - В системата от възможни цели присъстват обосно-
вани, но логически несъвместими предположения за индивидуал-
ното съществувание [Пак там]. 

7. Случайност, неоптималност на избора поради вътрешната динами-
ка на мотивите и претенциите. [Пак там]. 

8. Свободно структуриране и интерпретация (обективна и субективна) 
на времето — свързаност с настоящето или бъдещето [Пак там]. 

ВАРИАНТИ НА ЦЕЛЕПОЛАГАНЕ. Л.А.Беляева определя няколко нива на 
целите: (1). Цел-идеал. (2). Конкретно-историческа модификация на личността. 
(3). Система от социални роли, които трябва да се овладеят от личността. (4). 
Система от социално необходими ценностни ориентации. [3;31] 

ДЕТЕРМИНАНТИ НА ЦЕЛИТЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО. Целеполагането е 
сложен и продължителен процес, който е детерминиран от много фактори. 
Основните детерминанти на целеполагането са (Н.Ф.Наумова) [47]: 

• детерминация, ограничение от миналото (причини); 
• телеологичност, ограничение от бъдещето (цел); 
• необратимост, ограничение от миналото (действие); 
• непротиворечивост, ограничение от логиката; 
• йерархичност, ограничение от ресурсите (приоритети); 
• несравнимост, ограничение от качествата, качественост. 

ПОСТОЯНСТВО НА ОБРАЗОВАТЕЛНИТЕ ЦЕЛИ. В.Брезинка посочва три 
комплекса образователни цели, които са с най-голяма степен на постоянство 
и универсалност [4]. 

1. Схващания, известни от античността като идеал на формалното образо-
вание — идеал за функционалната способност за ориентиране и действие (като 
възприятийна, мисловна и волева способност) - "насочващи диспозиции". 

2. Комплекс, който може да се опише с понятието "самодисциплина", 
разбирано като способност за само-дисциплинираност и готовност, свързвано 
с исторически променящи се предпоставки. 

3. Комплекс, описван с понятието "способност за солидарност", "социална 
компетентност", "готовност за просоциално поведение", който е генетично про-
грамиран, а конкретните му форми на проява са зависими от културата (вари-
ативни). 

ПРОМЕНЛИВОСТ НА ОБРАЗОВАТЕЛНИТЕ ЦЕЛИ. През последните десети-
летия в световен мащаб изследванията на ценностите доказа промяната в 
ценностните ориентации [Пак там]. Тази промяна може да се дефинира като: 

• преход от "ценности на задължението и одобрението" към "цен-
ности за самостоятелно разгръщане"; 

• преход от "нормативно ориентиращо" към "аз-ориентиращо" раз-
биране за себе си и света; 

• индивидуализиране или субективизиране на стиловете на живот; 
• плурализиране и релативизиране на религията и морала; 
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• отно-сително обезценяване на целите без тотално отклонение от 
тях (преоценка на традиционните - напр. образование); 

• промяна в манталитета: обедняване на връзките, скептичност по 
отношение на институции и авторитети; гъвкавост; откритост; нагаж-
дане; висока стойност на автономията, самоопределянето и само-
отговорността; оттам и предпочитане на съответните образова-
телни цели — "способност за самоопределяне", "критична рацио-
налност", "аз-автономия" 

5.4. ЦЕННОСТИ, ОБРАЗОВАНИЕ, ЦЕЛИ 

5.4.1. ЛОКАЛНИ ЦЕННОСТНИ ЙЕРАРХИИ 
Изследванията на ценностите, които доминират в съвременната истори-

ческа епоха дават основание да се говори за плурализъм на ценностите и 
нееднаква ценностна йерархия вразличните общества. Така например в едно 
изследване на ЮНЕСКО (54 въпроса към 1125 експерта от целия свят) дава 
следната картина на първите 5 ценности [139]: 

Източна Европа: (1). мир; (2). социална справедливост; (3). кариера, 
работа; (4). качество на живота; (5). семейство. 

Западна Европа: (1). индивидуална свобода; (2). кариера, работа; (3). 
мир; (4). възможност за материален просперитет; (5). здраве. 

Северна Америка: (1 ). възможност за материален просперитет; (2). 
здраве; (3). кариера, работа; (4). индивидуална свобода; (5). социална спра-
ведливост. 

Латинска Америка: (1). живот, оцеляване; (2). демокрация; (3). практи-
ческа ефективност на знанието; (4). индивидуална свобода; (5). възможност за 
материален просперитет. 

Арабски свят: (1). социална справедливост; (2). индивидуална свобода; 
(3). здраве; (4). образование; (5). закон, ред. 

Африка: (1). мир; (2). кариера, работа; (3). склонност към риск; (4). 
политическа независимост; (5). закон, ред. 

Азия и Океания: (1). възможност за материален просперитет; (2). демо-
крация; (3). мир; (4). образование; (5). качество на живота. 

5.4.2. ТЕОРИЯТА НА РОКИЧ 
Един от най-известните специалисти в областта на ценностните ориен-

тации е Милтън Рокич (M.Rokeach) (1973). 

ДЕФИНИЦИЯ ЗА ЦЕННОСТ. Рокич разглежда ценността като разновид-
ност на убеждението - "...устойчиво убеждение в това, че определен начин на 
поведение или крайна цел на съществуването е по-предпочитана от личностна 
или социална гледна точка, отколкото противоположна или друга гледна точка 
или крайна цел..." Според него, общият брой ценности, които са достояние на 
човека са сравнително малко. Всички хора ги споделят, макар и в различна 
степен. Ценностите са организирани в система. Техните основания могат да се 
проследят в културата, обществото, неговите институти и личности. Влиянието 
на ценностите може да се установи практически във всички социални феномени, 
заслужаващи изучаване. 
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Според Рокич, има два класа ценности - терминални (Т) и инструментални 
(И). Терминалните ценности са ценности-цели, а инструменталните се отнасят 
до начин на действие или личностна черта (практически са ценности-средства). 

След огромен по обема си труд, Рокич достига до два списъка от по 18 
ценности. 

ТЕРМИНАЛНИ ЦЕННОСТИ. Активен живот (пълнота и емоционална наси-
теност на живота); житейска мъдрост (зрелост на съжденията и здрав смисъл, 
достигани с опита); здраве (физическо и психическо); интересна работа; красота 
на природата и изкуството (преживяване на прекрасното в природата и изкуст-
вото); любов (духовна и физическа близост с любимия човек); материално обез-
печен живот (отсъствие на материални затруднения); наличие на добри и верни 
приятели; обществено признание (уважение от обкръжаващите); познание (въз-
можности за разширение на образованието, знанията); продуктивен живот 
(максимално пълно използване на своите възможности); развитие (работа над 
себе си, самоусъвършенстване); развлечения (приятно прекарване на свобод-
ното време, отсъствие на задължения); свобода (самостоятелност, независи-
мост на съжденията и постъпките); творчество (възможност за творческа дей-
ност); увереност в себе си (вътрешна хармония, свобода от вътрешни противо-
речия и съмнения); щастлив семеен живот; щастие за другите (благополучие на 
другите, народа, човечеството). 

ИНСТРУМЕНТАЛНИ ЦЕННОСТИ. Акуратност, чистоплътност (умение за 
подреждане на вещите, подреденост в делата); възпитаност (добри маниери); 
високи изисквания (високи изисквания към живота и високи претенции); ефек-
тивност в работата (трудолюбие, продуктивност в работата); жизнерадостност 
(чувство за хумор); изпълнителност (дисциплинираност); независимост (способ-
ност за самостоятелно и решително действие); непримиримост към недостатъ-
ците (свои и чужди); образованост (широта на знанията, висока обща култура); 
отговорност (чувство за дълг, умение да държи на думата си); рационализъм 
(умение за логично мислене, приемане на обмислени решения); самоконтрол 
(сдържаност, самодисциплина); смелост в отстояването на своето мнение; твъ-
рда воля (умение да настоява на своето, да не отстъпва пред трудностите); 
търпимост (към възгледите на другите, прощаване на грешки и заблуждения); 
честност (правдивост, искреност); чувствителност (грижовност за другите); 
широта на възгледите (умение да се приеме друга гледна точка, да се уважават 
други вкусове и привички). 

5.4.3. ЖАК ДЕЛОР И "ЧЕТИРИТЕ СТЪЛБА НА ОБРАЗОВАНИЕТО" 

КОНЦЕПЦИЯ. В «Образованието - скритото съкровище» [48] бяха фор-
мулирани четири фундаментални цели на образованието през нашия век (стъл-
бове на образованието): 

• да се научим да знаем, което означава да овладеем способността 
да разбираме; 

• да се научим да правим, така че да успяваме да бъдем градивни 
при всякакви условия; 

• да се научим да живеем заедно, така че да участваме и да сътруд-
ничим с останалите хора във всички човешки дейности; 

• да се научим да бъдем, а това означава да се движим напред и се 
обуславя от предишните три принципа. 
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Разбира се, тези четири принципа на знанието формират едно цяло, тъй 
като между тях има много допирни или пресечни точки. 

Образованието трябва да се приема като цялостен жизнен опит, да се 
свързва не само с усвояването, но и с прилагането на наученото и да се фокусира 
както върху индивида, така и върху неговото място в обществото. 

1. ДА СЕ НАУЧИМ ДА ЗНАЕМ. Това означава овладяване на класифици-
рана и систематизирана информация и на методите на познание. Като средство 
то помага на всеки да разбере напълно своята среда, за да живее достойно, да 
развива професионалните си умения и да контактува с другите. Като цел то се 
основава на удоволствието да разбираш, да знаеш и да откриваш. 

Тъй като знанието е всеобхватно и многообразно и при това постоянно 
се мени, все по-безсмислено е да се опитваме да знаем всичко - след периода 
на основното образование многодисциплинността се превръща в илюзия. Общо-
то образование дава възможност за контакт с други езици и области на знанието 
и, най-вече, прави възможна комуникацията. Специалистите, затворени само 
в собствените си научни области, са изложени на опасността да загубят интерес 
към всичко, което правят другите хора и може да се окаже, че изпитват затрудне-
ния в общуването. Не по-маловажен е фактът, че общото образование свързва 
обществото във времето и пространството и усилва възприемчивостта към други 
области на знанието и по този начин подпомага синхрона и взаимодопълня-
емостта в развитието на различните дисциплини. 

Да се научим да знаем предполага да се научим да учим с помощта на 
концентрацията, паметта и мисленето. 

Усвояването на знания е един безкраен процес, който може да бъде 
обогатен от всички форми на практически опит. В този смисъл то все повече е 
обвързано с трудовия опит. Първоначалното образование може да се счита за 
успешно, ако осигури стремеж и база, които да позволят обучението да про-
дължи през целия живот, наред с работата, но също извън нея. 

2. ДА СЕ НАУЧИМ ДА ПРАВИМ. Способността да знаем и способността 
да правим са до голяма степен неотделими, но умението да правим е по-тясно 
свързано с въпроса за професионалната подготовка. 

Трудът в промишлеността, особено този на хората, които обслужват ма-
шини и на техниците, при които се изискват интелектуални познания и инфор-
мация, дава преднина на личните качества и компетентност и прави професио-
налната рутина остаряло понятие. Вместо практически умения работодателите 
търсят у всекиго компетентността и специфичното съчетание от придобитите 
чрез техническо или професионално образование навици, социалния опит, 
умението да се работи в екип, инициативността и готовността да се поемат 
рискове, лична ангажираност на работника, като фактор за промените, става 
ясно, че изискваната компетентност е съчетание от силни лични качества, 
вродени или придобити. 

Много видове услуги могат по принцип да бъдат определени по междулич-
ностните взаимоотношения, които се изискват за тях (експерти от всякакъв тип, 
технологичен мониторинг, консултантски, финансово-счетоводни и администра-
тивни услуги и др.; социални услуги, образование, здравеопазване и др.). 
Информацията и комуникацията са от пределна важност, акцентът пада върху 
персонализираната заинтересованост и обработката на специфична информа-
ция за специфични цели. 

3. ДА СЕ НАУЧИМ ДА ЖИВЕЕМ ЗАЕДНО. Образованието посредством 
възпитаване на уважение към другите хора, към тяхната култура и духовни 

111 



ценности, може да направи невъзможни конфликтите или да помогне за тяхното 
мирно разрешаване. В такъв случай образованието би трябвало да се движи 
едновременно в две взаимодопълващи се посоки: от една страна - постепенно 
откриване на "другите" и от друга, споделяне на общи цели. 

4. ДА СЕ НАУЧИМ ДА БЪДЕМ. Образованието трябва да допринася за 
цялостното развитие на личността - за развитието на интелекта и физиката, на 
интелигентността, емоционалността, естетическото чувство, личната отговорност 
и духовните ценности. Всички човешки същества трябва да имат възможност да 
развиват своята независимост, критично мислене и да формират своя собствена 
преценка, така че да бъдат в състояние да определят поведението си в различни 
житейски ситуации и обстоятелства. 

Образованието трябва да подготви всеки да решава собствените си проб-
леми, да взима самостоятелни решения и да поема отговорности. 

Целта на развитието е пълната реализация на човека, на цялото богат-
ство на неговата личност, на всички форми на изразяване и на всички възможни 
негови предназначения - като индивид, като член на семейството и на общест-
вото, като гражданин и работник, като изобретател и като творец-мечтател. 
Индивидуалното развитие, което започва с раждането и продължава през целия 
живот, е диалектически процес, чието начало се поставя със самоопознаването 
и продължава с установяването на взаимоотношения с другите хора. В този 
смисъл образованието е преди всичко едно пътуване към себе си и неговите 
степени отговарят на степените на непрекъснатото съзряване на личността. 
По този начин образованието като средство за постигане на успешен трудов 
живот е напълно личен процес и едновременно с това процес на социално 
взаимодействие. [Пак там] 

5.5. ТАКСОНОМИИ НА ОБРАЗОВАТЕЛНИТЕ ЦЕЛИ 

ТАКСОНОМИЯ. Понятието «таксономия» се въвежда в педагогиката от 
Бенджамин Блум (B. S. Bloom) в началото на 50-те години на ХХ век. Смисълът 
му е (от гр. taxis - разположение, строй, ред и nomos - закон), теория за 
класификация и систематизация на сложноорганизирани области на действи-
телността, имащи обикновено йерархичен строеж. Таксономиите са определяни 
като раздел на систематиката, като учение за системата от таксономически 
категории, обозначаващи съподчинени групи обекти - таксони. Значението им 
е многостранно - облекчават планирането, избора на дейност, оценяването. 
Критикувани са за схематизъм и опростенчество. [168] 

ТАКСОНОМИЯ НА ОБРАЗОВАТЕЛНИТЕ ЦЕЛИ. Това понятие означава схема 
за класификация на образователните цели и стандарти. Това осигурява орга-
низационна структура. 

Съществуват различни групи таксономии и множество конкретни разра-
ботки: когнитивни, афективни, психомоторни, смесени (интегрирани), опера-
ционални. Тук ще бъдат представени избирателно някои от по-приложимите 
за целеполагане на ниво образование. 

5.5.1. ТАКСОНОМИИ, СВЪРЗАНИ С ТЕОРИЯТА НА БЕНДЖАМИН БЛУМ 

Най-голямо приложение в световната практика има когнитивната так-
сономия на Блум, публикуване през 1956 г. С нея са свързани множество реви-
зирани варианти. 
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ОРИГИНАЛНА ТАКСОНОМИЯ НА БЛУМ (BLOOM'S TAXONOMY). Включва 6 
категории: 

1. Знание (Knowledge) за: (10). специфични особености, (11). термино-
логия, (12). факти, (22). тенденции и последователности, (20). пътища и средства 
за разкриване на специфични особености (21). конвенции, (23). класификации 
и теории, (24). критерии, (25). методологии. 

2. Разбиране (Comprehension): (1). превод, (2). интерпретация, (3). 
екстраполация. 

3. Приложение (Application). 
4. Анализ (Analysis) на: (1). елементи, (2). отношения, (3). организационни 

принципи. 
5. Синтез (Synthesis): (1). производство на уникални връзки, (2). планиране 

или предлагане на набор от действия, (3). съставяне на мрежа от абстрактни 
отношения. 

6. Оценяване (Evaluation): (1). чрез вътрешни (очевидност) и (2). външни 
критерии. [187] 

Блум по начало е разглеждал своята таксономия като нещо повече от 
инструмент за измерване на резултатите от образованието, а именно като ин-
струмент за планиране на курикулума, за стандартизация, като общ език в теори-
ята за образованието. 

Категориите са замислени в комплекс и йерархия от простото към слож-
ното. 

РЕВИЗИРАНА ТАКСОНОМИЯ НА БЛУМ ОТ ДЕЙВИД КРАТУЛ. (D. Krathwohl). 
Още в първите години на съществуването на таксономията се установила биди-
менсионалността на първата категория - знания: целите, свързани с нея се 
описват чрез съществително (съдържание) и глагол. Всички останали катего-
рии са унидименсионални. Тази аномалия е отстранена в ревизиите на таксо-
номията в последствие, като тези два аспекта, съществително и глагол формират 
отделни измерения - основание за измерване на съдържанието на знанията и 
основание за измерване на процеса на познание. В ревизията категорията 
"знание" съдържа четири вместо три главни подкатегории: трите в първоначал-
ната структура, но реорганизирани според промените в когнитивната психоло-
гия; като четвърта подкатегория е включено метакогнитивното знание - знание 
за собственото познание. Значително са променени и категориите, свързани с 
процеса на познание. [97;187] 

ИЗМЕРЕНИЕ"ЗНАНИЕ" 
1. Фактическо знание - основни елементи, които учениците трябва да 

знаят, за да се запознати с дисциплината или да решават такива проблеми. 
(1a). знание на терминология (1b). знание на определени детайли и елементи 

2. Концептуално знание - взаимовръзка на основните елементи в рам-
ките на по-големи структури, които им позволяват да функционират съвместно. 
(2a). знание на класификации и категории, (2b). знание на принципи и обобще-
ния, (2c). знание на теории, модели и структури. 

3. Процедурно знание - как да се направи нещо; методи за изследване и 
критерии за използване на умения, алгоритми, методи и техники. (3a). знание 
за конкретни умения и алгоритми, (3b). знание за конкретни методи и техники, 
(3c). знание за критерии за определянето кога се използват съответните проце-
дури. 

4. Метакогнитивно знание - знание за познанието изобщо и за собстве-
ното познание конкретно. (4a). стратегическо знание, (4b). знание за познава-
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телните задачи, включително и контекстуално и условно знание, (4c). знание за 
собствените когнитивни особености. 

ИЗМЕРЕНИЕ "ПОЗНАВАТЕЛНИ ПРОЦЕСИ" 
1. Припомняне (Remember) - възстановяване на релевантно знание от 

дългосрочната памет. (1a). разпознаване, (1b). спомняне. 
2. Разбиране (Understand) - определяне на значенията на учебни 

съобщения, включително устни, писмени и графически. (2a). интерпретиране, 
(2b). илюстриране, (2c). класифициране, (2d). сумиране, (2e). правене на изводи, 
(2f). сравнение, (2g). обяснение. 

3. Приложение (Apply) - изпълнение или използване на процедура в 
дадената ситуация. (3a). изпълнение, (3b). допълване. 

4. Анализиране (Analyze) - разделяне на материала на съставни части и 
установяване как частите се свързват една с друга в пълна структура или цел. 
(4a). диференциация, (4b). организация, (4c). приписване. 

5. Оценяване (Evaluate) - създаване на съждения, основани на критерии 
и стандарти. (5a). проверка (5b). критикуване. 

6. Създаване (Create) - събиране на елементите заедно, за да се фор-
мира нова цялост или създаване на оригинален продукт. (6a). зараждане, (6b). 
планиране, (6c). производство. 

ТАКСОНОМИЧНА ТАБЛИЦА. В ревизираната таксономия всяка цел е 
представена в две измерения - "таксономична таблица". Измерението "знания" 
формира вертикалната ос, а измерението "познавателни процеси" - хоризон-
талната ос. Всяка цел може да се класифицира в таблицата в една или повече 
клетки. 

5.5.2. ДРУГИ ПОПУЛЯРНИ ТАКСОНОМИИ 

ТАКСОНОМИЯ НА СТАЙНАКЕР И БЕЛ (ЕТ). Таксономията на Стайнакер и 
Бел (N.W.Steinaker & M.R.Bell, 1979) се нарича "опитна (experiential) таксономия" 
(ЕТ). [177] Тя е интегрирана структура, свързана с фактическия образователен 
опит и неговите когнитивни, емоционални и психомоторни съставящи. Тя излага 
образователните цели във връзка със следните стадии на развитие на опита 
(категории): експониране; участие; идентификация; интернализация; разпро-
странение. Таксономията е развита в няколко глави: развитие на курикулума; 
принципи на обучение; ролеви модел за учителя; креативност, критично мислене 
и решаване на проблеми; стратегии на преподаване; оценяване на достиже-
нията; обучение на учители. 

КОГНИТИВНА ТАКСОНОМИЯ НА ДЕ БЛОК. Представя се като куб (тримерен 
модел). Включва 3 компонента: 

1. Формиране на интегрални способности: да знае, да разбира поня-
тия, отношения, да прилага понятия и структури, да интегрира. 

2. Формиране на фундаментални способности: факти, отношения, 
релации, понятия, структури, методи, отношения. 

3. Формиране на общи способности: преследване на специфични цели 
чрез конкретна материя, преследване на цели, които изискват трансфер, общи 
цели и трансфер. 

ОБРАЗОВАТЕЛНА ТАКСОНОМИЯ НА Д'ЕНО. Целите са формулирани като 
способи на действие в следните сфери: личен и семеен живот, обществено-
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политически живот, професионална дейност и по-нататъшно обучение, културен 
живот, развлечения и спорт. 

I. ИНТЕЛЕКТУАЛНИ ПРОЦЕДУРИ: (1) да придобива информация, (2) да 
възприема съобщения, (3) да предава съобщения, (4) да превежда от един код 
в друг, (5) да намира релации, (6) да предвижда, (7) да се адаптира, (8) да се 
учи, (9) да взема рационални решения, (10) да избира, (11) да оценява или 
измерва, (12) да разработва план за действие или стратегии,(13) да изпълнява 
възприетия план, (14) да въздейства върху средата, (15) да прилага знанията 
си в практиката, (16) да решава проблеми, (17) да изобретява, (18) да трансфор-
мира понятия и обекти, (19) да организира, (20) да обяснява, (21) да доказва. 

II. СОЦИАЛНО-АФЕКТИВНИ ОТНОШЕНИЯ: (1) да чувства и възприема; 
(2) да избира ценности, да обяснява собственото си поведение; (3) да обяснява 
поведението на другите, да вярва и да допуска; (4) да избира в съответствие със 
собствените си ценностни ориентации; (5) да избира в съответствие с ценност-
ните ориентации на другите; (6) да чувства и разбира чувствата и мненията на 
другите; (7) да действа съобразно направените избори; (8) да накара другите 
да почувстват и разберат неговите преживявания и мнения; (9) да накара другите 
да разберат чувствата на трети лица; (10) да се самооценява; (11) да оценява 
други предмети или идеи; (12) да степенува ценностните си ориентации. (13) да 
възприема линия на поведение; (14) да накара други да възприемат определена 
линия на поведение; (15) да разрешава своите афективни конфликти; (16) да 
предвижда и отговаря за последствията на своите действия; (17) да предвижда 
и отговаря за последствията на действията на другите; (18) да желае и да от-
хвърля; (19) да се подчинява; (20) да накара другите за уважават неговата лич-
ност, чувства и мнения; (21) да възприема и уважава личността, чувствата и 
мненията на другите; (22) да се самоутвърждава, да подпомага или да ръководи 
другите; (23) да се вдъхновява, ангажира и бори; (24) да увлича другите; (25) да 
ги убеждава; (26) да мечтае; (27) да се надява и страхува; (28) да се надява и 
страхува за другите; (29) да се приспособява. 

5.5.3. ПЕДАГОГИКА НА ЦЕЛИТЕ 

СЪЩНОСТ. "Педагогиката на целите" се развива през 70-те години като 
реакция на емпиризма, който доминира в педагогиката [138; 139]. Търси се 
истинска форма на рационализма и ефективността. 

Изходна точка е понятието "училищни успехи - неуспехи" — стремеж да 
се намери успешната формула за всяко дете. Основен елемент е системата от 
индивидуални цели за всяко дете — тип постижение, което то трябва да достигне 
за де се счита компетентен в дадена област (R.F.Mager). Представлява стремеж 
за индивидуализация на таксономиите. 

ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ ЦЕЛТА. Те са три: (1). Да е обяснима в термините на 
поведението (операционализирана), прецизно и непосредствено наблюдаема. 
(2). Да е дефинирана независимо от очакванията за достижения. (3). Да е 
достъпна за оценяване. 

ПРОЦЕДУРА. Етапите на работата се следните: (1). Изграждане на мрежа 
(решетка) от цели. (2). Планиране на тези цели в индивидуална йерархия, адап-
тирана към възможностите на детето. (3). Дефиниране на стратегия за обучение. 
(4). Конструиране и утилизация на инструментариум за реализация на целите. 
(5). Намиране на интердисциплинарни образователни активности за конструи-
ране на трансверсални цели и за продължителна работа. (6). Изработване на 
система и процедури за оценяване на достижението на целите. 
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6. ОБРАЗОВАНИЕТО КАТО СИСТЕМА И ОРГАНИЗАЦИЯ 

6.1. ОБРАЗОВАНИЕТО КАТО СИСТЕМА 

СИСТЕМА НА ОБРАЗОВАНИЕТО. Образованието като възпроизводство 
на културата и като социален институт се е формирало като сложна система, 
включваща различни елементи и връзки между тях: подсистеми, управление, 
организация, кадри и т.н. Тази система се характеризира с цели, съдържание, 
структурирани учебни планове и програми, в които се отчитат предишните нива 
на образование и се прогнозират следващите. 

Системообразуващ фактор за образователната система е целта на обра-
зованието, която винаги е конкретна исторически. В системата на образование 
се диференцират (в зависимост от възрастта на учениците, целите на образо-
ванието, отношението към църквата, към държавата) разни подсистеми - обра-
зованието може да е светско или клерикално, държавно, частно, муниципално 
или федерално. Най-важната особеност на системата на образование е това, 
че тя има различни нива, в основата на които е възрастта като критерий. Всяка 
степен има специфични типове образователни учреждения и форми за орга-
низация на обучението и контрола. Между степените съществува приемственост. 

Качествени характеристики на образователната система са управляемост, 
ефективност, насоченост. 

ОБРАЗОВАНИЕТО КАТО СЛОЖНА САМООРГАНИЗИРАЩА СЕ СИСТЕМА. 
Традиционната философия се базира на причинната връзка като доминиращ 
обяснителен принцип: събитията се случват, защото някаква причина ги заставя 
да се случат. Но в сложните системи това обяснение е твърде нерационално, 
защото те се състоят от множество взаимодействащи си части, всяка от които 
от своя страна са състои от други съставки. Нито една част не управлява само-
стоятелно цялото и нито една част не е извън влиянието на останалите части. 
Такива системи се наричат "самоорганизиращи се" и поведението им е неочак-
вано. Такива са живите организми, екосистемите и социалните (екосоциални) 
системи. Те нямат строга йерархия на елементите. 

ЛИНЕЙНА ТЕОРИЯ. Линейната системна теория доминира над образова-
телната теория и практика в течение на много време. Такова е например раз-
бирането, че учениците трябва да преминават през едни и същи последова-
телни стадии в своето прогресивно образователно развитие. Не се предвижда 
вариант на повторение, отклонение или връщане назад. Такава е например 
теорията на Пиаже или особено бихевиоризмът на Скинър, при който има 
пряка връзка между стимул и реакция. В съвременното училище такъв характер 
имат приетите повсеместно стандарти за образование. Всички деца, които не 
влизат в схемата се дефинират по друг от "нормалния" начин. 

НЕЛИНЕЙНА ТЕОРИЯ (ТЕОРИЯ ЗА ХАОСА). Нелинейната динамична тео-
рия за системата (Nonlinear dynamical system theory) се означава и като теория 
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за хаоса (chaos theory, Gleick, 1987), теория за сложността (complexity theory, 
Butz, 1997), теория за катастрофата (catastrophe theory, Brown, 1995) и др. 

ХАРАКТЕРИСТИКИ НА НЕЛИНЕЙНИТЕ СИСТЕМИ. Нелинейните системи 
демонстрират нерегулярно и колебателно поведение. Има три основни техни 
характеристики: (1). нерегулярна периодичност; (2). чувствителност към начал-
ните условия и измененията; (3). недостатъчна предсказуемост. Те взаимодей-
стват в хаотична обкръжаваща среда, за да произведат сложен и постоянно 
изменящ се набор поведения (Brown, 1995). 

Има няколко важни понятия при нелинейните системи. 
"Точки на раздвоение" (bifurcation points) - момент, който системата или 

компонент на системата има възможност да вземе решение за едно или друго 
поведение. 

"Атрактор" (attractor) - поведение, в случай, че системата е привлечена от 
нещо или някой и което в последствие става доминиращо поведение за сис-
темата (Briggs, Peat, 1989). Има три типа атрактори: "състояние - атрактор" -
ограничения на поведението на системата, с цел равновесие; "лимит-цикъл 
атрактор" - повторни или циклични поведения; "странен атрактор" - тласка 
системата в посока, различна от другите две, създава непредсказуемост на 
поведението. 

РАЗЛИЧИЯ МЕЖДУ ЛИНЕЙНИТЕ И НЕЛИНЕЙНИТЕ СИСТЕМИ. Динамичните 
нелинейни системи имат някои важни характеристики и могат да бъдат дифе-
ренцирани от линейните системи по няколко измерения, някои от които са 
критични за разбиране на образователните системи. 

Начални състояния. В линейните системи началните различия не са 
важни и нямат значение за ефекта (съществени резултати) върху крайните 
резултати. В нелинейните системи съществува т.н. "бътерфлай-ефект" - разли-
чията в началните условия (състояния) на системата могат да имат съществено 
влияние на последващите признаци и действия на системата. В този смисъл 
индивидуалното развитие на хората е много различно и непредсказуемо, даже 
ако им се осигурят подобни ресурси, учебни планове и пр. 

Детерминираност. Линейните системи са детерминирани. Резултатите 
са предсказуеми, оттам и възможностите за управление на променливите и 
процесите са големи. В нелинейните системи, резултатите са случайни, непред-
сказуеми, хаотични. Детерминацията е по-сложна, многокомпонентна и неедно-
значна. Случаят играе много важна роля, дори критична в определянето на 
реакциите на системата. Предсказването е съмнително, тъй като резултатът 
на изхода не е пропорционален на входа (достижения, производителност). 

Равновесие (хомеостазис). В линейните системи стремежът за не или 
възстановяване на равновесието след нарушаването му е много силно. Потреб-
ността да се възстанови стабилността на системата е основана на отрицателна 
обратна връзка. В нелинейните системи, усилващата отклоненията обратна 
връзка (положителна) усилва различията между първоначалното състояние 
на системата и състоянията, предизвикани от разрушенията и води до хаос. 
Нелинейната система може при някои условия да се реорганизира в нова сис-
тема, като се приспособи към средата по по-производителен начин. 

Обратна връзка. Отрицателната обратна връзка в линейните системи 
има за цел да коригира системата и да възстанови хомеостазиса. В нелинейните 
системи, обратната връзка е положителна и е механизъм за разширение на 
различието между началното състояние на системата и крайното. Това разли-
чие може да е основание за формиране на нова системна организация и уста-
новяване на операционни параметри. 
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Философска основа. За линейните системи това е редукционизмът -
системите мога най-добре да се изучат чрез редукция (опростяване, модели-
ране). В нелинейните системи, философската основа е творческият потенциал 
и разширението - системата най-добре може да бъде изучена в термините на 
взаимовръзките на различните компоненти. Точно в този смисъл, според Wert-
heimer и Zinga (1997) нелинейната теория е в най-голяма степен приложима в 
образованието. Изолираното развитие на един елемент на образователната 
система (например учебния план) може да доведе до неочаквани изменения в 
други части на системата (например поведение на учителя, разпределение на 
ресурсите и пр.). 

КОНТИНУУМЪТ ЛИНЕЙНИ-НЕЛИНЕЙНИ СИСТЕМИ. Има четири стадия в 
континуума от линейност и предсказуемост, през смесена линейност и нели-
нейност до хаоса, в т.ч. и в човешкото поведение и образованието (Merry, 1995). 

1. Равновесие, в което цел на системата е да поддържа стабилността. 
Поведението е повторение на предишното поведение и съхраняване на статус-
ните позиции. Усилията са основани на отрицателна обратна връзка и съпро-
тивление на измененията. 

2. "Близко до равновесието"- поведението се изменя леко, по предсказу-
емост от предишното поведение. Целта все още е съхранението на съществу-
ващата организационна структура и административно лидерство. 

3. "Далеч от равновесието" - включват се нови поведения, и предска-
зуеми и непредсказуеми, които са отговор на стремежа за приспособяване 
към изменящите се обстоятелства по начин, който не е експериментиран преди. 

4. Хаотично поведение, което води до нова, по-сложна организационна 
структура и отговори на промените на средата. Новото поведение и резултатите 
са непредсказуеми (Merry, 1995). 

НЕЛИНЕЙНАТА ТЕОРИЯ В ОБРАЗОВАНИЕТО. През последните десетиле-
тия нелинейната системна динамична теория намира все по-голямо приложе-
ние в социалните науки - семейната терапия, обучението, психологията, психо-
логията на развитието, психологическата оценка. 

Guess и Sailer (1993) разработват приложението на теорията за хаоса 
към човешкото поведение изобщо и специално в образованието. Подобни раз-
работки се правят в областта на образователните реформи (Snyder, 1995; Garm-
ston, Wellman, 1995; Wertheimer, Zinga, 1997); учителското образование (Benson, 
Hunter, 1993); образователната администрация (Blair, 1993), преподаването и 
ученето (Reilly, 1998; Trygestad, 1997; Loree, Stupka, 1993), изследванията в 
образованието (Bobner, 1989; Lindsay, 1989), проектирането на учебни системи 
(You, 1993); курикулум - теорията (Iseke-Barnes, 1997). 

Една от трудностите в изследванията на образователните системи е това, 
че в различно време и в зависимост от обстоятелствата, те могат да демонстри-
рат характеристики или на линейни или на нелинейни системи. Ако системата 
се разглежда като линейна, а в същото време фактически работи при нелинейни 
условия, може лесно да се получат грешки при предвиждането на резултатите, 
да се увеличат проблемите. Едно и също действие в две очевидно съпоставими 
системи може да доведе до съвсем различни резултати. В хаотична ситуация, 
това, което е ефективно в една система, не може да е успешно в друга. [213] 

ПРИНЦИПИ НА ФУНКЦИОНИРАНЕ НА СИСТЕМАТА ОБРАЗОВАНИЕ. 
Принцип на ентропията - порядъкът винаги се стреми да отстъпи място 

на хаоса (перманентност на образованието). 
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Принцип на антиентропията - хаосът в системата може да се отслаби 
или намали само чрез привнасяне на порядък отвън. Дейността на ученика е 
контролируема и целесъобразно организирана, а дейността на учителя е ста-
билна, съзнателна и целенасочена в рамките на определения локален процес. 
Позицията на учителя е непременно активна по отношение на ученика и средата, 
в която протича образованието. 

Принцип на взаимодействието - нито един обект не може да избегне 
взаимодействието си с другите. Дейността на учителя се осъществява в граници, 
определени от много фактори и от направлението на активността на ученика. 

Принцип на адекватността - мярата на съхранимост на обектите (лич-
ности) при взаимодействие със средата зависи от степента на адекватност на 
структурата им със структурата на средата (обществото). 

Принцип на обратната връзка - субектът на управление на системата 
(учителят) взема управленчески решения само на основата на непрекъсната 
информация за обекта на управление (ученика). 

Принцип на "черната кутия" - за да се реализира управленчески акт не 
е необходимо пълното познаване на структурата на обекта (ученика). Достатъчно 
е да има данни за поведението на обекта като реакция на управленчески 
решения. Това е принцип на непълното знание - прилага се докато се достигне 
до достатъчно значими знания за обекта. 

Принцип на "бялата кутия" - управление само след пълно опознаване 
на качествата на обекта (ученика). 

Принцип на оптималното управление - под въздействието на управлени-
ето, обектът (ученика) преминава от едно състояние в друго, като постепенно 
се доближава до желаното състояние - оптимум. Образованието е процес, 
водещ към определен резултат - социализация и контрол над развитието на 
генетичните дадености на ученика. 

Принцип на необходимото разнообразие - субектът (учителят) трябва да 
превъзхожда обекта (ученика) по броя на състоянията, които може да заеме, 
по действията, компетентността, устойчивостта и пр.: "само разнообразието 
може да победи разнообразието..." (У.Р.Ешби) 

Принцип на информационното обезпечение - в основата на образова-
нието е информационното взаимодействие: изпращане, приемане, прекоди-
ране, обработка, съхранение на информация. Процесът не може да се развива 
без непрекъснато увеличаване на информацията, получавана от обекта (уче-
ника) и от системата като цяло от околната среда. Предаването на информация 
става в адаптиран вид, съобразен с възможностите на учениците и чрез педа-
гогическа обработка на средствата за предаването й . Съответствие на структу-
рата на целта на структурата на средствата. 

Принцип на интегралното качество - системата придобива нови свойства, 
неприсъщи на компонентите й. Цялостното поведение на системата не може 
да бъде изучено пълноценно само на базата на свойствата на отделните еле-
менти. Образованието е социален процес, осъществяван от индивидуално свое-
образни хора. В качествата на носители на функции и изпълнители на свързани 
с образованието роли могат да са отделни хора или групи (общности). Ролите 
на участниците са поляризирани и асиметрични (власт-подчинение), като при 
определена зрелост на ученика, той съчетава в себе си двете функции (самообра-
зование). 

Принцип на моделирането - субектът (учителят) изгражда модел (цел, 
целеполагане) на обекта (ученика) и избира реакция според съотношението 
модел - актуално състояние. 
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Принцип на самонастройката - субектът (учителят) търси възможност да 
реши проблемите на системата вътре в нея. Само при невъзможност се търси 
помощ отвън (право, медицина). 

Принцип на непосредственост на връзките - при невъзможност или 
нецелесъобразност на трансформирането на информацията, тя се предава 
непосредствено между елементите. В екстрени ситуации по-висшите нива на 
субекта могат да осъществят пряка регулация, без посредничество. 

Принцип на функционалното съответствие - ефектът от работата на 
субекта зависи само от изпълнението на присъщите му функции, докато 
изпълнението на други функции само го намалява. 

6.2. НИВА И ОБЛАСТИ НА ОБРАЗОВАНИЕТО 

6.2.1. МЕЖДУНАРОДНА СТАНДАРТНА КЛАСИФИКАЦИЯ НА 
ОБРАЗОВАНИЕТО (ISCED'97) 

ИСТОРИЯ. Система за класификация, разработена като инструмент за 
сбор, анализ и презентациия на съпоставими показатели и статистически данни 
по образованието, както в отделните страни, така и на международно ниво. 
Въведена е в 1976 г. и коригирана в 1997 г. Класифицира образователните 
програми в зависимост от съдържанието им по две главни направления: ниво 
и област на образование. 

(0, ISCED'97) ПРЕДУЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ. Първоначален етап на 
организирано обучение, предназначен преди всичко за подготовка на малки 
деца за училище. Провежда се в учебен център или в училище, в съответствие 
с потребностите на образованието и развитието на деца над 3 г. при наличие 
на съответно подготвени (квалифицирани) сътрудници, способни да обучават 
деца по образователната програма. 

Предучилищното възпитание (у нас се предпочита този термин) в Бълга-
рия включва деца от 3 до 6/7 годишна възраст. Посещението на детски градини 
е по желание. 

(1, ISCED'97) НАЧАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ. Предоставя на учащите се основно 
базово образование по четене, писане и математика. Начало на систематични 
занятия по четене, писане и математика в национални начални учебни заведе-
ния или програми. Занятията само по четене са недостатъчно условие. 

(2, ISCED'97) ПЪРВИ ЕТАП НА СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ. Продължава базо-
вите програми на начално ниво, като правило, обучението е съсредоточено на 
отделни дисциплини, преподавани от специализирани преподаватели. Обуче-
нието се съсредоточава върху отделни предмети и се води от специализирани 
преподаватели. 

Основното образование (от 1 до 8 кл.) в България обхваща началното 
училище - от 1 до 4 кл. и основното училище - от 5 до 8 кл. Може да се получи в 
държавни, общински и частни училища. В рамките на същото образователно 
равнище може да бъде осигурена и допълнителна професионална квалифика-
ция чрез професионално-технически програми при завършване на 6, 7 и 8 кл. 
След успешно завършване на 4 клас се издава Свидетелство за начално обра-
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зование, а след успешно завършване на 8 клас се издава Свидетелство за 
завършено основно образование. 

(3, ISCED'97) ВТОРИ ЕТАП НА СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ. Завършващ етап 
на средно образование. Обучението в по-голяма степен е съсредоточено в 
отделни дисциплини, отколкото на ниво 2, като преподавателите обикновено 
имат по-висока квалификация и специализация. Основен фактор за разделение 
на 2 и 3 нива са националните рамки на непълното и пълно средно образо-
вание. 

Средното образование в България може да се раздели на общо средно 
(с общообразователни и профилирани училища) и професионално. 

Образованието в България е задължително до 16 год. възраст. Учебната 
година обхваща два срока. Започва на 15 септември и завършва май - юни. 

Основните цели на средното образование са: да формира българския 
гражданин като гражданин на демократично общество - българско и европей-
ско; като свободна, морална и инициативна личност с широка обща култура, 
уважаваща законите, правата на другите, техния език, религия и култура, позна-
ваща и зачитаща националните и общочовешките ценности; да развива инте-
лектуалните възможности и комуникативните способности на личността, 
нейната индивидуалност и самостоятелност; да изгражда физически и морално 
здрави и дееспособни личности, готови да поемат граждански отговорности; 
да формира национално самосъзнание, да възпитава в родолюбие, в обич и 
уважение към родния край и в съпричастност към глобалните проблеми на 
човечеството; да формира потребности, интереси и нагласи за учене, обучение 
и самоусъвършенстване през целия живот; да осигури необходимото равнище 
на общообразователна и професионална подготовка на личността, позволяващо 
й непрекъснато да се образова и самообразова. [66] 

Учениците в средните общообразователни училища полагат зрелостни 
изпити по: (1). Български език и литература; (2). Общообразователен предмет 
по техен избор (без български език и литература), който е част от задължител-
ната подготовка в последния училищен клас. Учениците в профилираните средни 
училища полагат втори зрелостен изпит по основния предмет, който дава про-
фила на съответното училище. 

Общото средно образование (горен курс) се постига в общообразова-
телни училища (учебен процес от 3-4 години) и профилирани училища ( 4- 5 
години). Учениците могат да влязат в профилираните училища след като са 
завършили 7 или 8 клас, преминавайки приемни изпити, които съответстват на 
профила на съответното училище. 

Средното образование може да се получи и в технически училища, след 
завършване на 8 клас и 4 години обучение, или, след завършване на 7 клас и 5 
години обучение. То се осигурява също и от професионални технически училища 
с тригодишна образователна програма. 

Образователни програми за професионални технически училища (3С, 
ISCED' 97) се предлагат, след завършване на основното образование, с продъл-
жителност 2 години. Добитата професионална квалификация дава достъп до 
пазара на работна ръка. 

(4, ISCED'97) СЛЕДСРЕДНО, НЕВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ. Разширяват зна-
нията на учащите се, които вече са завършили програма на 3 ниво. Обикновено 
траят от 6 мес. до 2 години. Като правило, учащите се са завършили ниво 3. 

Средното образование, в по-горен курс, но не като трето следващо рав-
нище - у нас "допълнително образование" (4В), се придобива, най-вече, в рам-
ките на средната образователна система. Образователни програми с продъл-
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жителност 2 години се провеждат и в държавните и в частните училища. Държав-
ните училища предлагат бизнес обучение, както и обучение в сферата на третия 
сектор, банкерство, счетоводство и финансови услуги, промишленост, селско 
стопанство, електроника, транспорт. Що се отнася до програмите на частните 
училища, те са ориентирани главно към областта на услугите, туризма и банкер-
ството. Получената като краен резултат квалификация дава право на притежа-
ващия да упражнява своята професия, но не и да продължи образованието си 
във висше училище. 

5. ПЪРВИ ЕТАП НА ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ. Програми за висше образо-
вание със съдържание по-сложно от това в ниво 3 и 4. Учащите се трябва да са 
завършили ниво 3. 

5A. Програми, които имат основно теоретичен характер и са предназна-
чени за квалификация, достатъчна за достъп до научноизследователски 
програми и професии с високи изисквания за квалификация. Минималната 
продължителност е 3 г. Завършват с издаване на диплом. Може да са свързани 
със завършване на научен проект или написване на дисертация. Дава се 
образование, изисквано за работа по професии с висока квалификация или 
достъп до програми за научни изследвания. 

Висше образование от тип 5А в България се получава в университетите и 
специализираните висши училища - академии, институти. То покрива следните 
степени: Първа степен - най-малко 4 г. програма, завършваща с придобиването 
на степен Бакалавър. Втора степен - най-малко 5 г. учебна програма, или 1 г. 
след бакалавърска степен, като при завършването се получава степен Магистър. 
Бакалавърският и магистърски курс завършват с държавен изпит или защита 
на дипломна работа. 

5B. Програми като цяло с по-практическа (техническа) професионална 
насоченост. Ориентирани са повече към практическа и професионална дейност, 
отколкото програмите 5А, и не дават непосредствен достъп до програми за 
научни изследвания. Минимална продължителност 2 г. Предназначени са за 
подготовка на студенти за определен тип професионална дейност. 

Колежите в България дават възможност за придобиване на не-универси-
тетско образование от тип 5В. Завършилите колеж получават квалификационна 
и образователна степен "Специалист п о . " , която им позволява да практикуват 
професията си. Те могат и да продължат във висше учебно заведение, на основа 
на квалификацията, която имат от средното училище. 

6. ВТОРИ ЕТАП НА ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ (водещ до придобиване на 
научна квалификация). Програмите от това ниво водят до придобиване на квали-
фикация в областта на научните изследвания. Програмите са разчетени към 
специални самостоятелни изследователски работи. Изискват защита на ди-
сертация, написана на основата на самостоятелно изследване и представля-
ваща съществен принос в развитието на знанията. Основават се не само на 
взети изпити. Готвят за преподаване в учебни заведения по програми 5А, а 
също на длъжности за научноизследователски работници в правителствени 
учреждения и промишлеността. 

Трета степен на висше образование в България - обучение от три години 
след получаването на магистърската степен покрива изискванията за степента 
"Доктор". Докторската степен предполага защита на докторска дисертация. 
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ДЪРЖАВНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ. Определят равнищата на 
необходимата общообразователна и професионална подготовка и създават 
условия за: изграждане на свободна, морална и инициативна личност, която 
като български гражданин уважава законите, правата на другите, техния език, 
религия и култура; задоволяване на индивидуалните интереси и потребности и 
придобиване на широка обща култура; усвояване на основни научни понятия и 
принципи за интегриране на минал опит с нови знания от различни области на 
науката и практиката; избор на варианти за подготовка и професионална ква-
лификация според възможностите на учениците и избраното от тях училище; 
развитие на материалната, културната и екологичната среда на детските гра-
дини, училищата и обслужващите звена. 

6.2.3. ОБЛАСТИ НА ОБРАЗОВАНИЕ 

Според Закона за народната просвета (ДВ, бр. 86 /1991 г.; изм. бр. 90/ 
1996; 36/1998; 124/1998; 153/1998; 67/1999, 68/1999; 90/2002; 95/2002), действащ 
в момента, училищното образование осигурява обучението и възпитанието на 
учениците в съответствие с обществените потребности и индивидуалните им 
способности и очаквания за успешна реализация в гражданското общество. 

Училищното образование според степента е основно и средно, а според 
съдържанието на подготовката е общо и професионално. 

Училищата са образователно-възпитателни институции в системата на 
народната просвета, които осигуряват завършването на клас, придобиването 
на степен на образование и/или на професионална квалификация. 

6.2.3.1. ОБЩО ОБРАЗОВАНИЕ 

ОБЩО ОБРАЗОВАНИЕ. То осигурява усвояването на общообразователния 
минимум и, при възможност, профилирана подготовка съгласно държавните 
образователни изисквания. 

Общото образование се осъществява чрез общообразователна подго-
товка. 

Общообразователната подготовка е задължителна, задължителноизби-
раема, профилирана и свободноизбираема и се осъществява чрез учебни пред-
мети, групирани в културно-образователни области, както и в други области и 
дейности. 

Учебното съдържание, чрез което се осигурява общо образование, се 
определя съгласно държавните образователни изисквания за степента на 
образование, общообразователния минимум и учебния план и за учебното 
съдържание. 

ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПОДГОТОВКА. Осигурява постигането на общообра-
зователния минимум в зависимост от степента на образование. Общообразо-
вателният минимум по учебните предмети от културно-образователните области 
включва задължителните знания, умения и компетенции, гарантиращи еднаква 
за всички ученици подготовка. 

ЗАДЪЛЖИТЕЛНОИЗБИРАЕМА ПОДГОТОВКА. Осигурява усвояването на 
знания и умения на по-високо равнище по учебните предмети от културно-
образователните области съобразно интересите и индивидуалните възмож-
ности на учениците. 
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ПРОФИЛИРАНА ПОДГОТОВКА. Осигурява усвояването на знания и уме-
ния на по-високо равнище по група учебни предмети от културно-образо-
вателните области. Профилираната подготовка започва от IX клас и продължава 
до XII клас съгласно училищния учебен план. 

СВОБОДНОИЗБИРАЕМА ПОДГОТОВКА. Осигурява обучение освен по 
учебните предмети от културно-образователните области и по други области и 
дейности, предложени на учениците за избор, и се провежда извън задължи-
телните учебни часове. 

ОБЩООБРАЗОВАТЕЛЕН МИНИМУМ. За пръв път у нас се формулира ясно 
и конкретно в Закона за степента на образование, общообразователния мини-
мум и учебния план (ДВ,№67/27.07.1999), който урежда държавното образова-
телно изискване за степента на образование, общообразователния минимум 
и учебния план в системата на народната просвета, условията и реда за завърш-
ване на една степен на образование и преминаване в следващата степен, 
както и характеристиките на общообразователния минимум и на учебния план. 
За учебната 1999-2000 г. общообразователният минимум се въвежда от IX клас. 

ЦЕЛИ И СЪДЪРЖАНИЕ НА ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНАТА ПОДГОТОВКА. 
Общообразователната подготовка се определя от предназначението на българ-
ското училище да осигури на всеки български гражданин възможността да се 
развива. Тя се изгражда върху принципите на зачитане на: (1) основните човешки 
права; (2). правата на детето; (3). традициите на българската култура и образо-
вание; (4). постиженията на световната култура; (5). ценностите на гражданското 
общество; (6). свободата на съвестта и свободата на мисълта. 

Основните цели на общообразователната подготовка са: (1). да съдейства 
за физическото и духовното развитие на ученика, за успешното му ориентиране, 
адаптиране и реализиране в обществото; (2). да създаде условия за формиране 
на ценностни ориентации, свързани с чувството за българската национална 
идентичност, уважение към другия, съпричастност и гражданска отговорност; 
(3). да създаде условия за развитие на потребности, интереси и нагласи за 
учене и за обучение и самоусъвършенстване през целия живот. 

Общообразователната подготовка в българското училище се осъществява 
чрез изучаването на учебни предмети, групирани в следните културно-образо-
вателни области: (1). български език и литература; (2). чужди езици; (3). мате-
матика, информатика и информационни технологии; (4). обществени науки и 
гражданско образование; (5). природни науки и екология; (6). изкуства; (7). бит 
и технологии; (8). физическа култура и спорт. 

Културно-образователните области съответстват на формулираните цели 
на общообразователната подготовка и създават възможност за избор в рамките 
на училищния учебен план. Всяка културно-образователна област осигурява 
взаимна връзка между отделните учебни предмети. 

ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНИЯ МИНИМУМ. Общообра-
зователният минимум е основата на общообразователната подготовка. Той 
включва задължителни знания и умения, необходими за успешната реализация 
на учениците в следващата степен на образование. Той е задължителен за 
всички училища. 

Разпределението на учебното време по учебните предмети за достигане 
на общообразователния минимум по класове, етапи и степени се определя с 
наредба на министъра на образованието и науката. Съдържанието на общо-
образователния минимум може да се актуализира на всеки 4 години. 
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Постигането на общообразователния минимум се осигурява от задъл-
жителната подготовка, залегнала в учебния план. Относителният дял на задъл-
жителната подготовка зависи от етапа и степента на образованието. Тя е: (1). 
за началния етап - 90 на сто от задължителните учебни часове, които са 22 ч. 
седмично в 1 и 2 клас и 25 ч. в 3 и 4 клас; (2). за прогимназиалния етап - от 80 до 
90 на сто от задължителните учебни часове, които са 30 ч. седмично; (3). за 
гимназиалния етап - от 45 до 80 на сто от задължителните учебни часове, които 
са 32 ч. седмично. Остатъкът от часовете се дава за задължителноизбираемата 
подготовка (допълнително обучение в рамките на учебни предмети от общооб-
разователните културно-образователни области, съответстващи на интересите 
и индивидуалните възможности на учениците) и свободноизбираема подготовка 
(обучение в области и дейности, предложени от училището и избрани от учени-
ците, които могат да бъдат и извън културно-образователните области, с продъл-
жителност до четири учебни часа седмично за всички класове съгласно училищ-
ния учебен план и не задължителна за учениците). 

6.2.3.2. СПЕЦИАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ 

ТЕРМИНОЛОГИЯ. Образованието на деца, които имат някакви отклоне-
ния от нормата, т.н. "handicap" - деца в неизгодно положение; "I'enfant sauvage" 
- дивак, диво дете и др. подобни названия, винаги е представлявало проблем 
за училището и за учителите. Едва в последните 2-3 века, обаче може да се 
говори за някакви теоретични и по-късно практически подходи. 

ИСТОРИЯ. Основоположници на работата с деца с умствена недостатъч-
ност (идиоти) са монасите от Ордена на Светия дух (L'Orde du Saint-Esprit) в 
Ги, близо до Монпелие, които от създаването на ордена в 1160 г. се занимават 
активно с педагогическа дейност, включително и с такива деца. 

През XVI век каталунецът Жан-Луи Виве реформира създаващата се вече 
система за специално образование. 

През XVII-XVIII век най-ярките представители на това течение са бене-
диктинският монах Жан-Пол Боне, Винсент Де Пол, Абат Де Л'Епе, Абат Си-кард, 
Валентин Хаюи, Филип Пинел, Йохан Песталоци, Жан-Марк-Гаспар Итард. Тех-
ните усилия са насочени главно към диагностиката на състоянието, особеностите 
на психиката на това дете, възможностите за морално развитие, възможностите 
за корекция, мето-диката на обучение. 

Значителен принос в развитието на специалната педагогика има Едуард 
Сегуин (1812-1880), който първо в Европа, а след това и в САЩ създава мрежа 
от специални учебни заведения и клиники за "идиоти". Той се насочва към 
създаването на медицински и педагогически условия за стимулиране на морал-
ните и афективни тенденции, регулация на инстинктите, условия за ориентация 
в обществото и за социализация, както и за индивидуализация на обучението. 

Сегуин формулира 4 аксиоми на образованието на тези деца, които и до 
днес имат осново-полагащ статут в специалната педагогика: (1). Не обучавай 
вътре (в стая), ако можеш да обучаваш навън. (2). Не обучавай по книга (учебник), 
ако можеш да обучаваш чрез природата (естест-ве-ни обекти). (3). Не обучавай 
чрез мъртви обекти, ако можеш да обучаваш чрез живи обекти. (4). Ако приро-
дата е класната стая и учебника, няма да има непреодолими трудности. 

Друг основоположник на специалната педагогика е Дезире-Маглоар 
Бурневил (1840-1909). Той възприема идеите на Сегуин и организира мрежа 
от заведения за лечение и подготовка на анормални деца (медико-педагогичес-
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ки). Бори се против фатализма на диагнозата, застъпва се за възможността за 
социалната и професионалната им автономия. Създава система за диагностика. 
Много се занимава с по-леките степени (дебили) и за развитието на специална 
педагогика за тях. 

Мария Монтесори (1870-1952) е първата жена-лекар в Италия. Работи 
при Бурневил, където приема идеите на Итард-Сегуин-Бурневил като последо-
вателно развиваща се цялост. Става техен изразител и оригинален продъл-
жител. Разработва педагогическа концепция в духа на свободното възпитание 
на Русо, оказала огромно влияние върху педагогиката на ХХ век - както на 
общата, така и на специалната. 

ФАЗИ В РАЗВИТИЕТО НА СПЕЦИАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ. Самото специ-
ално образование преминава три фази в своето развитие: 

1. Частично образование - експерименти, налагане на терминология 
и класификационни схеми, изследователски инструментариум, 
разработване на методически подходи и пр. Разкриване на отделни 
класове и училища. 

2. Пре-интегративна фаза - въвеждане на теориите за интелекта като 
основа на класификациите и практиката, преоценка на интелектуал-
ната недостатъчност и възможностите за корекция; раждане на 
системите за превантивна работа и за интеграция и реинтеграция. 

3. Интегративна фаза - основните търсения са по линията на термина 
"норма" и "ненорма"; социокултурно определени разбирания за инте-
лекта; диференцирани педагогически подходи; нови търсения в 
областта на учебното съдържание; обхващане на цялата популация, 
подлежаща на сколаризация в превантивна система; генерализация 
на теорията за децата в неизгодно положение ("handicap"). 

СЪВРЕМЕННИ ПРАКТИКИ. От 60-те години може да се говори за цялостна 
национална политика в повечето страни на Европа по отношение на социалната 
интеграция на децата в неизгодно положение ("handicap"). Международната 
класификация от 1980 г. включва следните групи: 

• недостатъчност (deficience), която може да се определи като 
загуба на цялостна структура или функция - психологическа, физио-
логическа или анатомическа; подлежи на медицинска терапия. 

• непълноценност (incapacite) - всяко съкращаване на възможнос-
тите за нормално реализиране на която и да е човешка дейност -
определя се като функционална и про-фесионална недостатъч-
ност, подлежаща на корекция чрез преподготовка и реадаптация. 

• вреда (desavantage) - резултата от дефицит или непълноценност, 
които възпрепятстват нормалното изпълнение на определена 
роля - свързана с възраст, пол, социални и културни фактори. 

Развитата система включва учебни заведения, медико-социални, реха-
билитационни, квалификационни и пр., които обхващат трите нива. 

СЪВРЕМЕННАТА БЪЛГАРСКА ПРАКТИКА. Според Закона за народната 
просвета, децата със специални образователни потребности и/или с хро-
нични заболявания постъпват в детските градини. За тях могат да се създават и 
специални детски градини и обслужващи звена. 

Децата със специални образователни потребности и/или с хронични забо-
лявания се обучават интегрирано в училищата. За тях могат да се създават и 
специални училища и обслужващи звена. 
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В специалните училища се обучават ученици, за които са необходими 
специални грижи, помощ и закрила от държавата и обществото. 

Специалните училища са от интернатен и полуинтернатен тип. Подборът, 
насочването, приемането и обучението на учениците в специалните училища 
се осъществява съгласно държавното образователно изискване за обучението 
на деца с хронични заболявания и/или със специфични образователни потреб-
ности, чрез подбор от специална диагностична комисия. 

Специалните училища са за ученици: с хронични заболявания - оздрави-
телни, санаториални и болнични; със сензорни увреждания - с увреден слух, с 
нарушено зрение; с езиково-говорни нарушения - логопедични; с умствена изо-
станалост - помощни; с множество увреждания; с девиантно поведение - възпи-
тателни училища - интернати и социалнопедагогически интернати. 

Паралелки за ученици с хронични заболявания и със сензорни уврежда-
ния и с умствена изостаналост могат да се откриват в начални, прогимназиални, 
основни и средни общообразователни училища. 

Специалните училища за ученици с хронични заболявания са оздрави-
телни (от интернатен тип, за обучение на ученици от I до XII клас, само за ученици, 
боледуващи от заболявания на дихателната, сърдечно-съдовата, храносмила-
телната и пикочно-половата, костно-мускулната и/или нервната система, и/или 
на ендокринните жлези и обмяната), санаториални (към санаториумите) и бол-
нични (към болниците). В тях се организира учебно-възпитателна и лечебна 
работа. 

Специалните училища за обучение на ученици от I до VIII клас с умствена 
изостаналост са помощни училища и са от полуинтернатен или от интернатен 
тип. В тези училища може да се организира професионално обучение. 

Специалните училища за обучение на ученици с девиантно поведение са 
възпитателни училища - интернати и социалнопедагогически интернати. 

За лица, лишени от свобода, се организира обучение в училище в затвор 
или в поправителен дом. В тези училища се осигурява възможност за придоби-
ване на основно или средно образование и/или за професионално обучение. 

6.2.3.3. ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ 

ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ. (vocationaleducation) Овладяване на 
определени знания и умения и придобиване на компетентност по конкретна 
професия и специалност. 

НАЧИНИ НА ПРИДОБИВАНЕ. В исторически план са се формирали ня-
колко подхода. Традиционен е пътят "чирак" - "калфа" - "майстор". В съвременни 
условия основен път за професионално образование е обучението в професио-
нално-технически средни специални учебни заведения (на базата на пълно 
или непълно средно образование) и във висши учебни заведения (на базата на 
пълно средно образование). Практикува се подготовка на работници в производ-
ството, а също и курсово обучение. Работниците и специалистите опресняват 
професионалните си знания и умения в учреждения за преподготовка и 
повишаване на квалификацията. 

БЪЛГАРИЯ: ВАРИАНТИ НА ПОЛУЧАВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГО-
ТОВКА. В действащото в момента законодателство е регламентиран начина на 
получаване на професионална подготовка. Учениците, завършили основно обра-
зование, могат да продължат обучението си в IX клас на професионални гим-

127 



назии, професионални училища или в паралелки за професионално обучение 
в средни общообразователни училища и в специални училища. 

ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ. То осигурява усвояването на общо-
образователния минимум и придобиването на квалификация по професия съг-
ласно държавните образователни изисквания за степента на образование, 
общообразователния минимум и учебния план, за учебното съдържание, за 
професионалното образование и обучение и за придобиването на квалифика-
ция по професии. 

Завършено професионално образование се удостоверява с диплома за 
завършено средно образование и със свидетелство за професионална квалифи-
кация и/или свидетелство за правоспособност, издавано за професии, упражня-
ването на които изисква правоспособност. 

ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ. Осигурява придобиване на квалификация 
по професия съгласно държавните образователни изисквания за професио-
налното образование и обучение и за придобиването на квалификация по 
професии. В професионалните училища и паралелките за професионално 
обучение в основни, прогимназиални, средни общообразователни и в специални 
училища могат да постъпят ученици в VI или в VII клас. 

Завършено професионално обучение се удостоверява със свидетелство 
за основно образование и/или свидeтелство за професионална квалификация, 
свидетелство за правоспособност, удостоверение за професионално обучение. 
Документите не дават право за продължаване на образованието. 

УЧЕБНО СЪДЪРЖАНИЕ. Учебното съдържание, чрез което се осигурява 
професионално образование или обучение, се определя съгласно държавните 
образователни изисквания за степента на образование, общообразователния 
минимум и учебния план, за професионалното образование и обучение, за 
учебното съдържание и за придобиването на квалификация по професии. Гру-
пира се в общообразователна подготовка и в професионална подготовка. 

За професионалното образование професионалната подготовка е за-
дължителна - обща, отраслова и специфична за всяка професия (теоретична и 
практическа), задължителна чуждоезикова подготовка по професията (специ-
фична терминология) и избираема - задължителноизбираема и свободноиз-
бираема. 

Задължителноизбираемата професионална подготовка осигурява раз-
ширяване на знанията, уменията и професионалните компетенции по съответ-
ната професия. 

Свободноизбираемата професионална подготовка осигурява обучение 
освен по съответната професия и по други професии от съответното професи-
онално направление. 

За професионалното обучение професионалната подготовка е задъл-
жителна и избираема. 

Задължителната професионална подготовка осигурява необходимите 
знания, умения и професионални компетенции за придобиване на квалифика-
ция по професията и включва теоретично обучение и практическо обучение. 

Избираемата професионална подготовка осигурява разширяване на зна-
нията, уменията и професионалните компетенции по съответната професия. 
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7. КАЧЕСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО 

7.1. РАЗБИРАНИЯ ЗА КАЧЕСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО 

ДЕФИНИЦИЯ. Качеството е философска категория, изразяваща същест-
вената определеност на обекта, благодарение на която той е именно такъв, а 
не друг. Качеството е характеристика на обектите, свързана със съвкупност от 
свойства. То се свързва с отговора на въпроса "Какво?", за разлика от количест-
вото - свързано с въпроса "Колко?" 

За пръв път качеството като философска категория е анализирана от 
Аристотел. Той му приписва четири възможни контекста: (1). наличие или отсъст-
вие на вродени, изходни способности и характеристики; (2). наличие както на 
преходни, така и на стабилни свойства; (3). свойства и състояния, присъщи на 
вещите и явленията в процеса на тяхното съществуване; (4). външен облик на 
вещи или явления. Количеството е свързано с "множество" и "величина" в посока 
на изясняване на "равенство" или "неравенство". Синтез на качество и коли-
чество е мярата (Хегел). 

ОБРАЗОВАНИЕТО КАТО ПРОДУКЦИЯ. Качеството на продукцията се 
определя като съвкупност от свойства и характеристики (в т.ч. полезност) на 
продукцията (услугите), свързани със способността им да задоволяват опре-
делени установени или предполагаеми обществени и лични потребности. 

ДЕБАТИ. Отдавна се водят дебати за качеството в образованието. Обсъж-
дат се теми като "гаранция за качество", "оценка на качеството", "управление 
на качеството", и т.н. Понятието качество е свързано с други понятия като ефек-
тивност, стандарти, превъзходство и отговорност. Не е лесно да се идентифи-
цират явленията, към които терминът "качество" може да се отнесе - училището, 
образователната система, обучението, работата на учениците в различни 
ситуации... 

Няма обща теория за качеството на образованието. 

ВЪНШЕН ПОДХОД. Има два набора критерии, в съответствие с които 
обикновено се оценява качеството на образованието (Carr, 1995). Едните са 
инструментални критерии, свързани с изпълнението на дейностите в образо-
ванието. Те се използват от политическите дейци, икономисти и бизнесмени, 
но често и от родителите и учениците. Образованието с високо качество е това, 
което осигурява на човек някои персонални или позиционни преимущества 
(Winch, 1996). 

Съгласно Питърс (Peters, 1969), качеството в образованието е дефини-
рано традиционно в термините на стандартите за превъзходство; свързвано е 
не само с качества и способности, които се считат за ценни, но и преимущества 
в тях пред другите хора (ученици). Този смисъл на "качество на образованието" 
се свързва с действията и достиженията на учениците. 

Уинч (Winch,1996) развива т.н. подход, основан на потребителя, в който 
качеството на нещо е оценено според това, дали задоволява потребностите и 
желанията на потребителя. Не е ясно обаче кои са потребителите на образо-
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ванието или по-правилно е да се каже,че има много социални групи и актьори, 
с различни интереси и оттам изисквания относно качеството в образованието. 
Освен това, тези интереси са динамични и се променят с времето и в индивиду-
ален, и в социален план, напр. на учениците, родителите, държавата. 

Почти аналогично звучи и теорията на Шишов и Калней, че качество на 
образованието е степента на удовлетворение на очакванията на различните 
участници в образователния процес от предоставяните им образователни услу-
ги. Качеството в образователния контекст може да бъде използвано като 
абсолютно (връзка с някои характеристики на престижност и статусност) и като 
относително понятие. В този случай то трябва да отговаря на изискванията на 
съответните стандарти или спецификации или на изисквенията на потребителя 
(С.Е. Шишов, В.А.Кальней, 2000) 

ДЪРЖАВАТА КАТО ПОТРЕБИТЕЛ НА ОБРАЗОВАНИЕ. Държавата има 
тенденция да фаворитизира подход, свързан с "коефициент на полезно дейст-
вие" към качеството (Barnett,1992). Високото качество се свързва с ефективност. 
Има и подход, основан на ценността в пари (value for money) - по-високо качество 
означава повече завършили ученици за по-малко финансови разходи. Индика-
тори за качество са: (1). обхват на учениците (сколаризация); (2). съотношени-
ето завършващи - незавършващи даден клас; (3). относителният дял на дипло-
мираните специалисти с високи оценки, номера(числа) от всички дипломирани. 

Те се изразяват в цифрова форма и имат излъчване на обективност и 
неутралитет, поради разбирането, че най-важните аспекти на образованието 
могат да бъдат идентифицирани и определени количествено, както и да бъдат 
сравнявани на базата на национални стандарти. 

Този подход, обаче се критикува от позициите, че е външен, или подход 
на "черната кутия" - оценката е на входа и изхода, без да се държи сметка на 
това, което става вътре в системата. 

ВЪТРЕШЕН ПОДХОД. Вътрешният подход акцентира върху психо-социал-
ните процеси в класната стая, "тук и сега". Такава оценка е извънредно трудна. 
Качеството се свързва с това, което учителят и учениците създават заедно (вза-
имодействие, комуникация), в момента и което е много неуловимо и неиз-
меримо. Проблемът е в параметрите за ефективно учене и в критерии, свързани 
с моралната оценка на ценността на образованието. Оценката става силно 
зависима от индивидуалните ценности на актьорите. [203] Тези критерии обик-
новено се определят като допълнителни: репутация на училището, специал-
ността, програмата; степента, в която обучението е повлияло на ученическите 
знания, нагласи, ценности и поведение. [96] 

7.2. КРИТЕРИИ ЗА КАЧЕСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО 
ПАРАМЕТРИ НА КАЧЕСТВОТО. Според Джуран, съществуват 5 измерения 

на качеството, които са валидни за всяка организация и върху които трябва да 
се работи: (1). Качество на проектирането. (2). Качество за потребителя, клиента. 
(3). Качество на наличието (необходими престои, достъп). (4). Качество на без-
опасността, надеждността. (5). Качество на мястото на използване. [11] 

ГЛОБАЛНИ КРИТЕРИИ ЗА КАЧЕСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО 
Вход: брой учители, квалификация на учителите, брой учебници. 
Процес: количество заето учебно време, степен на активност при ученето. 
Изход: оценки от изпити, процент дипломирани, заетост след изхода [96] 
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КРИТЕРИИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ. Генералният директорат по обра-
зование и култура към Европейската комисия [147] оценява качеството на обра-
зованието като приоритетно условие за качество на живота. Високото ниво на 
знания, компетентности и умения се разглежда като основно условие за активно 
гражданство, заетост и социална реализация. 

Качеството на образованието се измерва с 16 индикатора, групирани в 
четири области: 

A. ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ: (1). Математика (2). Четене (3). Природонаучни 
дисциплини (4). Информационни и комуникационни технологии (5). Чужди езици 
(6). Умения за учене (7). Граждански знания и умения 

Б. УСПЕХ И ПРЕХОД: (8). Отпаднали от училище (9). Завършващи горна 
степен на средно образование (10). Участие в третично образование 

B. КОНТРОЛ НА УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ: (11). Оценка и регулира-
не на училищното образование (12). Родителско участие (13). Образование и 
квалификация на учители 

Г. РЕСУРСИ И СТРУКТУРИ: (14). Обхват в предучилищно образование 
(15). Брой ученици на компютър (16). Образователни разходи на ученик 

Тези 16 индикатора идентифицират 5 ключови предизвикателства за 
бъдещето: на знанията и уменията, на децентрализацията, на ресурсите, на 
социалното включване, на сравнимостта на данните. 

1. Знания и умения. Качеството на училищното образование се определя 
от релацията му с пазара на труда, социалния живот и уменията за образование 
през целия живот. 

2. Децентрализация. През последните десетилетия във всички Евро-
пейски образователни системи нараства количеството на автономия и отго-
ворност на училището. Степента на децентрализация става критерий за качество. 

3. Ресурси. Образованието все повече се разглежда като инвестиция. 
По-високопроизводителните технологии изискват по-високо образование, с по-
висока цена. 

4. Социално включване. Образователната система трябва да предлага 
на хората изгода и да ги готви за живот след училището. 

5. Сравнимост на данните. Страните в Европа не живеят в изолация и 
затова трябва да имат обективни еталон за сравнение на данните от отделните 
индикатори. 

КРИТЕРИИ НА ЮНЕСКО. В идеологията на ЮНЕСКО «Образование за 
всички» се отделя особено място на гарантирането на качеството на об-
разованието за всички хора. Качеството на образователния процес се дефини-
ра като това, което удовлетворява основните потребности на обучението. [18] 

По-долу следват дефиниции на основните понятия и критериите за 
оценка на образованието. 

РАЗХОДИ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ. Общи разходи за образование. Сума 
разходи за образованието на местните, регионални и централни /федерални 
органи на властта. Сума от текущи и капитални разходи. 

Текущи разходи за образование. Разходи за образователни стоки и услуги, 
в хода на текущата година - заплати и пособия на персонала, услуги, други 
ресурси, вкл. учебници и учебни материали, битови услуги, мебели, оборудване, 
гориво, текущ ремонт. 

Капитални разходи за образование. Разходи, свързани с основни фон-
дове, предназначени за използване в течение на няколко години - строителство, 
основен ремонт, покупка на основно оборудване и транспортни средства. 
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Текущи разходи за образование в процентно отношение към общите 
разходи за образование. 

Разпределение на текущите разходи за образование от общата сума 
разходи за образование по нива на образованието. 

Разходи за образование в процентно отношение към брутния обществен 
продукт. 

Разходи за образование в процентно отношение към общите държавни 
разходи за образование. 

ОБЛАСТИ НА ОБРАЗОВАНИЕ. Общи програми. Образование на учители. 
Хуманитарни науки и изкуство. Обществени науки, бизнес и право. Инженерно 
дело, производство и строителство. Селско стопанство. Здравеопазване и 
социално осигуряване. Сфера на услугите. 

ОРИЕНТАЦИЯ НА ОБРАЗОВАТЕЛНИТЕ ПРОГРАМИ. Общо образование. 
Техническо и професионално образование. 

УЧЕНИЦИ. Ученик / Студент. Човек, регистриран в курс на обучение по 
образователна програма. 

Регистрация. Брой учащи се или студенти, официално регистрирани в 
дадения клас или ниво на образование, независимо от възрастта. 

Постъпващ за пръв път. Учащ се или студент, започващ обучение на 
определено ниво на образование. 

Второгодник. Учащ се, регистриран в този клас за втора година. 
Население на училищна възраст. Население от възрастови групи, съот-

ветстващи на теоретично на даденото ниво на образование. 
Ученик (студент), обучаващ се на пълно учебно време. 
Ученик (студент), обучаващ се на непълно учебно време. 
Eквивалент на броя ученици (студенти), обучаващи се на пълно учебно 

време. Показател, изразяващ се в "човекогодини". Единица за измерване е 
ученик, обучаващ се пълно учебно време, за останалите - процент от това. 

Процент учащи се, преминали в следващ клас. 
Общ показател за набора. Брой учащи се, постъпили в първи клас на 

началното училище и достигнали официалната възраст за постъпване в училище, 
в процентно отношение към населението, достигнало официалната възраст на 
постъпване в начално училище. 

Общ показател за набора в последния клас на началното училище. 
Брой учащи се, постъпили в последния клас на началното училище и достигнали 
официалната възраст за постъпване в училище, в процентно отношение към 
населението, достигнало официалната възраст на постъпване в последния 
клас на началното училище. 

Индекс на паритета. Отношение на броя учащи се от женски пол към 
тези от мъжки пол. 

Общ показател за регистрация. Брой учащи се, регистрирани на даденото 
ниво на образование, в процентно отношение към населението от същата въз-
растова група. 

Чист показател за регистрация. Брой учащи се от теоретичната възрастова 
група на даденото ниво (клас), регистрирани на даденото ниво на образование, 
в процентно отношение към населението от същата възрастова група. 

Чист показател за набора. Брой учащи се, на теоретична възраст за пос-
тъпване в училище, постъпили в първи клас на началното училище, в процентно 
отношение към населението, достигнало официалната възраст на постъпване 
в начално училище. 
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Процент на чуждестранните студенти. Брой на чуждестранните студенти, 
в процентно отношение към общия брой на регистрираните студенти. 

Коефициент учащи се - преподавател. Среден брой учащи се на препо-
давател на определено ниво на обучение в дадената учебна година. 

Показател за прехода към средно образование. Брой учащи се, допус-
нати в годината в първи клас на средното училище (само по общи програми), в 
процент от броя учащи се, регистрирани в последния клас на началното училище 
в предишната година. 

УЧИТЕЛИ (ПРЕПОДАВАТЕЛИ). Преподавателски състав. Назначен на 
работа персонал, в официалните длъжностни задължения на когото влиза 
непосредственото обучение на учащите се, независимо от квалификацията или 
начина на обучение (непосредствено и/или дистанционно). В тази категория не 
влиза педагогически персонал, чийто длъжностни задължения не предвиждат 
активна преподавателска дейност (не преподаващи администратори , 
завеждащи учебната част), или тези, които на доброволна или временна основа 
са привлечени към работата на учебното заведение (например, родители). 

Квалифицирани преподаватели. 
Преподаватели с пълна натовареност. 
Преподаватели с непълна натовареност. 
Еквивалент на броя числа преподаватели с пълна натовареност. Пока-

зател, изразяващ се в "човекогодини". Единица за измерване е преподавател, 
имащ пълна натовареност, за останалите - процент от това. 

ОБЩИ ПОКАЗАТЕЛИ. Задължително образование. Брой години или 
възрастов период, през който децата или младите хора са задължени да 
посещават училище. 

Продължителност на обучението. Брой години (класове) в даденото 
ниво на образование. 

Възраст на постъпване (теоретична). Възраст, на която учащите се или 
студентите започват обучение по определена програма или на дадено ниво на 
образование, ако са постъпили според закона, учили са се пълен срок години, 
на се повтаряли клас, не са прескачали клас. 

КАЧЕСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО В БЪЛГАРИЯ. В съвременната "Стра-
тегия за развитие на системата на средното образование в Република 
България" [66] повишаването на качеството е сред главните приоритети в раз-
витието на средното образование. В неясе казва, че качественото средно об-
разование е цел на всяко общество, тъй като чрез него се гарантира проспери-
тет, който дава основание за икономически оптимизъм. 

ХАРАКТЕРИСТИКИ НА КАЧЕСТВОТО. То зависи от възможностите за общо-
достъпност до образователната система - осигуряване възможност на всеки 
да се обучава независимо от неговото местоживеене, произход, социално поло-
жение и здравословно състояние. Трябва да осигурява 100 % грамотност -
обхващане на всички ученици в задължителна училищна възраст и осигуряване 
на възможност всички да завършат образователен етап или степен и да получат 
определен документ. Обучението трябва да е приложимо - осигуряване на ор-
ганизационни и нормативни условия за практическо прилагане на знанията, 
т.е. осигуряване на действено обучение както по отношение на учебното съдър-
жание, така и по отношение на методите на преподаване. Образованието 
трябва да гарантира високи и трайни постижения в знанията и уменията, отче-
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тени в края на образователен етап (степен) или придобита степен на професио-
нална квалификация и сравнимост на постиженията, отчетени в резултат на 
национални изпити. 

В организационен аспект осъществяването на качество на средното 
образование е свързано с функционирането на цялата образователна система 
- с нейната структура, с организацията и управлението й. 

В съдържателен аспект осъществяването на качество на средното обра-
зование е свързано с обсъждане, анализ и ревизиране на държавните обра-
зователни изисквания за възпитание и подготовка в детската градина и за 
учебно съдържание в средното училище чрез включване на всички страни -
ученици, родители, учители, работодатели, специалисти. 

В методически аспект осъществяването на качество на средното образо-
вание е свързано с начина на поднасяне на учебното съдържание на учениците. 
В основата му е квалификацията на учителите. 

В иновационен аспект осъществяването на качество на средното 
образование е свързано с възможността за иновации (създаване, въвеждане, 
мониторинг и оценка) в системата на средното образование. 

В социално-нормативен аспект осъществяването на качество на сред-
ното образование е свързано с ясното определяне на "актьорите" в системата 
на средното образование, техните права и задължения: училищни ръководства 
и настоятелства; учител; ученик; родител. 

КАЧЕСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО В УЧИЛИЩЕ. Редица разработки 
визират качеството на образованието на ниво училище. 

ПРОГРАМА "ПОДОБРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО ЗА 
ВСИЧКИ» (IQEA - programme). Програмата се прилага в Англия и Уелс. Прог-
рамата идентифицира диапазонът от условия, които се разглеждат като важни 
за качеството на образованието в училище. [236] 

НА НИВО УЧИЛИЩЕ: визия, че училището в бъдеще трябва да е такова, в 
което всички членове на училищното общество ще внасят повече за качеството 
на образованието; в училището външният натиск за промяна ще гарантира 
вътрешните приоритети; училището ще създава и поддържа условия, в които 
всички ученици ще могат да се учат успешно; училището ще се стреми да развива 
структури, които поощряват сътрудничеството и водят към пълномощията на 
индивиди и групи; училището ще се стреми да развива представата, че контролът 
и оценката на качеството е отговорност, споделяна от целия персонал; всяко 
училище ще развива собствени приоритети за развитие и собствени методи за 
достижение на тези приоритети; задължения на администрацията по развитието 
и квалификацията на персонала; практически усилия за въвличане на персо-
нала, учениците и обществото при вземането на решения по училищната поли-
тика; "трансформационни" подходи в лидерството; ефективни стратегии на коор-
динация; съвместна дейност по планиране. 

НА НИВО НА КЛАСА: учителите подобряват работата си след като тя е 
изследвана и оценена; учителите се чувстват част от професионална група в 
пределите на училището; обучението в класа е добре планирана и организирана 
дейност; учителите на класа имат широк репертоар; учителите на класа имат 
положителни социални отношения с учениците; учениците демонстрират 
положителна ориентация в обучението. 
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ПРЕПОДАВАНЕ И УЧЕНЕ. Качеството и ефективността на образованието 
зависят от връзката на преподаването и ученето в обучението. Измерения на 
ефективното училище. 

ЛИДЕРСТВО: дългосрочно планиране и координация; положителен кли-
мат и атмосфера; мениджмънт на училището и класа и вземане на обосновани 
решения; действия, насочени към ясни, достижими и релевантни цели; плани-
рано и координирано учебно съдържание; развитие и квалификация на учи-
лищния персонал. кадрова стабилност; постоянство и съгласуваност на училищ-
ните ценности и цели; поддръжка от инспектората по образованието за усъвър-
шенстване. 

ЕФИКАСНОСТ: високи и позитивни очаквания към достиженията на уче-
ниците с постоянно изискване за високо качество; явни награди за академично 
превъзходство и ръст; съвместна (кооперативна) дейност и взаимодействие в 
клас; пълна причастност на персонала в усъвършенстването на училището; 
автономия и гъвкавост, за да се осъществят адаптивни практики; подходящи 
нива на трудност за учебните задачи; емпатия, разбирателство и персонално 
взаимодействие на учителя с учениците; акцент върху домашната работа и 
ученето; отговорност за резултатите от обучението; стратегия за избягване на 
неуспехите на учениците; отхвърляне на строгото групиране по способности; 
взаимодействие с по-подготвени съученици; развитие на чувство за колектив; 
родителска причастност и поддръжка. 

КОЕФИЦИЕНТ НА ПОЛЕЗНО ДЕЙСТВИЕ: положителни учителски модели; 
възможности за индивидуализирана работа; множество и разнообразни въз-
можности за учене; признание на академическите успехи в училище; ефективно 
използване на учебното време; класна обкръжаваща среда, характеризираща 
се с ред и дисциплина; непрекъсната диагноза, оценка и обратна връзка; стиму-
лиращо интелекта преподаване; добре структурирани действия в клас; препо-
даване, съобразено с особеностите на учебното съдържание; акцент в училище 
върху развитието на основните учебни умения; приемане от учениците на 
училищните норми. 

Много от тези параметри са общи и неопределени (например, положи-
телен училищен климат, ефективно използване на учебното време), затова и 
опитите с тях са противоречиви. Няма и стандартизирани мерки за ученическите 
достижения; липсват индикатори за важни измерения на особеностите на уче-
ниците, като аз-концепция, поведение в училище и в обществото; и на учителя -
нагласи и поведение, които могат да осигурят едно по-всестранно разбиране 
за качество на образованието. [96] 

СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО. Clery (1993) дава система 
от критерии за управление на качеството на образованието в международната 
система ISO 9000 [115]. Тя включва 20 базисни елемента. (1) Мениджмънт. Има 
ли документи, които определят пълномощия и отговорности, политиката в 
областта на качеството на образованието и ясно заявена мисия? (2). Има ли 
вътрешна система за качество. (3). Обзор на контрактите за обслужване на 
системата. (4). Контрол на дизайна на курикулума за релевантност, съвремен-
ност и точност. (5). Контрол на документацията - точност на отчетите. (6). Учебни 
разходи - рационалност, планиране, координиране. (7). Снабдяване с мате-
риали. (8). Идентификация на резултатите. (9). Управление на процеса на обу-
чение. (10). Инспекция и тестиране. (11). Измерване - валидност, обективност 
и надеждност. (12). Анализ на резултатите от тестирането. (13). Индивидуали-
зация на обучението. (14). Корективни действия - идентификация на грешките 
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и реакция. (15). Безопасност, здраве. (16). Отчети на качеството - своевремен-
ност. (17). Вътрешни ревизии на качеството чрез процеса. (18). Цена на обуче-
нието на един ученик. (19). Оценка на реализацията на образованието - дипло-
миране, работа. (20). Статистически методи, използвани за анализ на качест-
вото. 

ИНДИКАТОРИ ЗА КАЧЕСТВО НА ПРОЦЕСИТЕ В УЧИЛИЩЕТО. Шеренс (J. 
Scheerens, 2001) прави една равносметка на най-често срещаните индикатори 
за качество на процесите в училището в развитите страни. 

Традиционно изследванията на ефективността на училището са концент-
рирани върху факторите на мениджмънта на класа, взаимодействието на 
ученика с учителя и учебните стратегии. 

В многочислени обзори се посочват твърде ограничен набор фактори 
като потенциално увеличаващи ефективността - входни ресурси, размер на класа 
и квалификация на учителите, ефективно използване на времето. 

Фактори като дисциплина, възможности за учене и оценка на качеството 
на обучението имат средно въздействие (корелация между 0,30 и 0,60). 

По-слабо влияят политиката в областта на достиженията, оценката на 
прогреса на учениците и въвлечеността (причастност) на родителите (Bosker, 
Scheerens,1999) - корелация около 0,15). 

Други фактори - консенсус на учителите и образователно лидерство имат 
почти незначително въздействие. [218] 

ОБОБЩЕНИ ИНДИКАТОРИ. Въвлеченост (причастност) на родителите: 
степен на фактическа причастност на родителите в различни училищни дейности 
(обучение, извънучебни дейности и поддръжка); процент от общия годишен 
училищен бюджет, който е получен от дарения; степен на участие на родителите 
в управлението на училището, вкл. и при подбора и назначаването на учители. 

Училищни финансови и човешки ресурси: опит на учителите в училището 
(средно в години); отношение учител / ученици на училищно ниво; среден размер 
на класа; пропорция на формална квалификация на учителите; училищно 
ръководство (брой ръководители на 1000 ученици). 

Политика в областта на достиженията на учениците: има ли и ли няма 
училището стандарти за достижения на учениците; степен, в която училището 
следи за кариерата (образоването) на учениците след като са завършили учи-
лището; съобщава или не училището за достиженията на учениците пред 
общинските власти. 

Образователно лидерство: количество време, което ръководителите от-
делят на образователни въпроси, в сравнение с административни и други за-
дачи; количество време, отделяно на учебни проблеми по време на педагогичес-
ки съвети. 

Консенсус на учителите: изменения в щата в течение на някакъв период 
от време; наличие на училищни проблемни групи; честота и продължителност 
на формалните и неофициални контакти на учителите. 

Дисциплина: статистика по отсъствия и нарушения; оценка на нивото на 
училищна дисциплина от ръководители, учители и ученици. 

Ефективно използване на времето: степен на запълненост на учебното 
време; средна загуба на време в часа (за организация, придвижване, безпо-
рядък); процент от уроците, които не са се състояли независимо от причината. 

Оценка на прогреса на учениците: честота на използване на тестове 
ориентирани към програмното съдържание на обучението; честота на използ-
ване на стандартизиран тестове за достижения; фактическо използване на 
резултатите от тестовете. 
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Възможност за учене: оценка от учителя дали са разяснени всички пунк-
тове от тестовете за оценка на достиженията; оценка от учениците дали са 
разяснени всички пунктове от тестовете за оценка на достиженията. 

Оценка на качеството на обучението: оценка на качеството на обуче-
нието от другите учители; оценка на качеството на обучението от учениците. [Ib] 

"ДОБРО" УЧИЛИЩЕ. (англ. excellence - отлични постижения, превъзход-
ство, добра/положителна черта, достойнство). Това понятие се среща много 
често в американската литература. То се употребява в различен смисъл: по 
отношение на отделния ученик - учебно напрежение стигащо до предела на 
неговите възможности, които трябва да бъдат установени и разширени в учили-
ще; по отношение на училището - такова, което поставя високи цели пред своите 
ученици и им помага да ги достигнат; по отношение на обществото - признаване 
на тези принципи. 

Добро е училище, което: във възможно най-добра и най-висока степен 
задоволява очакванията на учениците и на техните родители; високи учебни 
достижения на учениците, осигуряващи им по-голяма възможност за по-ната-
тъшно обучение и професионална реализация; висока и стимулираща цялост-
ната му дейност училищна култура; добър климат; взаимодействие и сътруд-
ничество между учители, ученици, родители; което се възприема като "тяхно". 

БЕЛЕЗИ НА ЕФЕКТИВНОТО УЧИЛИЩЕ. По-долу ще обобщим данни от 
редица изследвания на тази тема [7; 96; 216]. Сред белезите на ефективното 
училище се сочат: 

1. ОРГАНИЗАЦИОННИ И СТРУКТУРНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА УЧИЛИЩ-
НАТА КУЛТУРА. Ръководят се главно с административни методи и средства. 

1.1. РЪКОВОДСТВО НА УЧИЛИЩЕТО. Адекватно финансиране. Ефективно 
и целенасочено професионално ръководство на учителската колегия от страна 
на директора и заместник директора на училището. Личностт и способности на 
директора - постоянно да присъства в живота на училището; да създава възмож-
ности и сигурност за персонала; да е креативен, изобретателен, компетентен и 
реалистичен. Ефективна организационна структура и поддръжка. 

Образцово административно ръководство на училището, което подпо-
мага учителите и създава условия за тяхната работа. Внедряване на прогресивни 
иновации. 

1.2. РЪКОВОДСТВО НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС. Ясни учебни цели, главно по 
отношение на усвояването на основни знания и умения. Наличие на общоучи-
лищна програма с по-общ характер. Последователно, а не паралелно изпъл-
няване на отделни програми. Адекватен, добре разработен учебен план. Добре 
структуриран и ясен дневен режим. Достатъчно «чисто» учебно време. Ефек-
тивни учебни материали. Наличие и използване на учебно-технически сред-
ства. Ефективно обучение - ясно и добре структурирано преподаване, индиви-
дуален подход, методологии за обучение, поощряващи независимото мисле-
не. Ефективно използване на учебното време. Добра координация между учеб-
ните програми, обучението и тестовете по отношение на целите, планирането 
на дейността и повишаването на квалификацията на учителите. 

1.3. УЧЕБНА СРЕДА. Учебна среда, която не само поощрява познанието, 
но е приятна, съхраняваща здравето, безопасна и дружелюбна. Учебен процес, 
който стимулира интелектуалното развитие на учениците. Учебна среда, която 
стимулира учениците да учат, като подчертава значението на ученето; увереност 
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у учениците, че това, което учат е важно и ценно. Атмосфера, основана на ред, 
целенасоченост и радост от ученето. Заздравяване на позитивното. Дисциплина 
и ред в условията на стимулираща атмосфера. Особено внимание към учениците 
с по-ниски възможности. 

1.4. ПЕРСОНАЛ НА УЧИЛИЩЕТО. Постоянство на учителския състав. Учи-
тели, които са доволни от професията си и приемат, съгласни са със стила на 
директора. Висок трудов морал на учителите. Единство и взаимодействие между 
учителите. Стимулиране на прогресивното развитие на училищния персонал. 
Ефективна квалификация на цялата учителска колегия. 

1.5. ОТНОШЕНИЯ УЧИТЕЛИ-УЧЕНИЦИ. Максимална комуникация между 
учители и ученици. Стимулиране на чувството за лична връзка на учители и 
ученици чрез адекватна училищна организация. Фасилитативна концентрация 
- подпомагане на учениците от учителите. Широко участие на учениците в 
организацията на учебната и извънучилищната работа. Стимулиране на 
ученическите права и отговорност. 

1.6. РАБОТА С РОДИТЕЛИТЕ. Подкрепа и сътрудничество от родителите. 
Партньорство на семейство и училище. По-голямо ангажиране на родителите с 
възпитателна дейност, оказване на помощ. Участие на местната общност. 

1.7. УЧЕБНИ ДОСТИЖЕНИЯ И ПРОГРЕС НА УЧЕНИЦИТЕ. Високи очаквания 
към достиженията на учениците. Ясно определена, надеждна, валидна и ефек-
тивна система за контрол и оценяване на напредъка в достиженията на учени-
ците. Разработване и редовно водене на подробни отчети за развитието на 
учениците от страна на учителите. Подчертаване на достиженията и възнагра-
ждаване на отделни ученици за особено висок успех. Признаване на учебните 
достижения на учениците извън училището. 

1.8. ПОДДРЪЖКА НА УЧИЛИЩЕТО. Поддръжка на училището от местните 
власти. Материална и морална подкрепа от страна на висшестоящите органи. 

2. ПРОЦЕСУАЛНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ. 
2.1. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ МЕЖДУ УЧИТЕЛИТЕ. Включване на учителите 

в даването на съвети и мнения по отношение на цялостната училищна политика. 
Участие на цялата учителска колегия при планиране на обучението. Съвместно 
планиране на работата на учителите, преподаващи в едни и същи класове. 
Ефективна координация между планиране, активност и участие на целия персо-
нал на училището в тяхното изпълнение. Колегиални взаимоотношения между 
учителите. 

2.2. ПРИНАДЛЕЖНОСТ И ИДЕНТИФИКАЦИЯ С УЧИЛИЩЕТО. Изявен учили-
щен дух. Формулиране на ясни цели и високи очаквания, които се приемат от 
всички учители и ученици. Единство във визията и целите на училището. Чувство 
и увереност у учениците, че училището като социална общност има голямо значе-
ние за тях и може да бъде повлияно от тях самите. 

2.3. РЕД И ДИСЦИПЛИНА. Наличие на ясно определени правила в дейност-
та и поведението, които се изпълняват последователно, честно и решително. 
Наличие на добър климат, атмосфера в училище, стимулиране на самоконтрола 
и почти пълно изключване на наказанията. 
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ВТОРИ РАЗДЕЛ: ФИЛОСОФИИ ЗА 
ОБРАЗОВАНИЕТО 

8. ФИЛОСОФИЯ И ОБРАЗОВАНИЕ 

Преди повече от 2300 години Аристотел е написал: "Понастоящем има 
различни гледни точки за образованието. Няма общо съгласие за това, какво 
трябва да знаят младежите, или за техните достойнства и добродетели, или за 
правилния начин на живот; нито за това дали образованието трябва да е насо-
чено повече към интелекта или към характера... или да подготвя за неща, 
полезни в живота... " 

И до сега продължават обсъжданията на повдигнатите от Аристотел 
въпроси. Оформили са се различни философски школи в образованието. 

8.1. ФИЛОСОФИЯ НА ОБРАЗОВАНИЕТО 
ИСТОРИЯ. Проблемите на образованието винаги са заемали важно място 

във философските концепции, но философията на образованието като обосо-
бено изследователско направление стартира през 40-те години на XX век в 
Колумбийския университет (САЩ), където се създава общество, целите на което 
са изследване на философските проблеми на образованието, създаване на 
връзки между философите и теоретиците - педагози, подготовка на учебни кур-
сове по философия на образованието за колежи и университети, кадри по тази 
специалност, философска експертиза на образователни програми и др. 
Философията на образованието заема важно място в преподаването на фило-
софия и педагогика във всички За-падноевропейски страни и САЩ. [44; 106] 

На XX Световен философски конгрес (1998, Бостън, САЩ) четири пле-
нарни заседания и пет симпозиуми и колоквиуми непосредствено са свързани 
с философията на образованието. Основната тема на конгреса е "пайдея": роля-
та на философията във възпитанието на човечеството" ("пайдея" - гр.: възпита-
ние, обучение, образование, съзряване). Това не е случайно. В САЩ прагма-
тизмът е национална философия и в случая се търси практическата значимост 
и полезност на философията - как една толкова абстрактна наука може да 
отговори на теоретичните и практически въпроси на образованието. [146; 226] 

Но и до сега няма единомислие по отношение на предметната област и 
отношението с философията и педагогиката, от една страна и с педагогическата 
практика - от друга. [20] 

ПРЕДМЕТНА ОБЛАСТ. Философите от най-дълбока древност пряко или 
косвено са достигали до проблема за подготовката на човека за живота. 
Педагогиката възниква в лоното на философията. 

Според определението на Енциклопедия Британика, философията на 
образованието (philosophy of education) е "теоретична и приложна изследовател-
ска област, в която философските методи се прилагат при изучаване на образо-
вателни проблеми." [145] 
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Философията на образоването е свързана с мястото, ролята, значението 
на образованието в живота, образователните ценности, морала в образо-
ванието и т.н. - въпроси, по които трудно се стига до еднозначни решения. 

При дефинирането на предметната област на философията на образо-
ванието се изтъква: 

• Размишления за същността и приоритетите на образованието като 
институция за развитието на културата, опит за влияние на стратегията 
на образованието в съвременната цивилизация (А.Г.Асмолов). [27] 

• Най-общите въпроси на образованието, обуславящи парадигмата 
на образованието. [54] 

• Учение за предпоставките, източниците, ориентирите, стратегиите 
за влияние на формирането на човешката личност и индивидуалност, 
създаване на условия за реализация на човешките възможности; 
съответстваща система от възгледи и оценки. (И.Я. Лернер). [44] 

• Наука за съществуванието и генезиса на човека в образователното 
пространство, за предназначението на образованието и неговата 
роля, влиянието на съдбата на личността, обществото, държавата, 
за целите и смисъла на образованието, неговата методология. (Е.Г. 
Осовский). [27] 

• Автономна наука и способ на мислене за образованието. Като наука 
тя се опитва да опише и обясни основните, универсални характерис-
тики на педагогическите факти (събития). Като система от принципи 
тя представлява обща философия прилагана към образованието 
(Й. Бойс). [119] 

• Философските основания за решение на въпросите на образова-
нието (Т. Кини). [Ib.] 

• Част от социалната философия и още по конкретно от философията 
на културата (К. Томсън). [Ib.] 

• Особена сфера на духовната култура, представяща някои общи ориен-
тации и концепции в областта на педагогическо явление (образова-
нието). Философията на образоването представя и типизира обек-
тите и субектите (групови и индивидуални) в границите на социокул-
турния контекст. Тя гравитира в себе си описанието и обяснението по 
определени елементи от конструиращата и развиващата дейност на 
човешкия дух и тяло, рефлексивен анализ и синтез на образовани-
ето като част от битието на човека и човешката общност. (Радев). [56] 

ИЗТОЧНИЦИ. Източници на философията на образованието са: общата 
философия; опитът на педагогическата практика, неговото философско-миро-
гледно обобщение; идеите на обществено-политическите и педагогически дви-
жения; специалните науки, изучаващи образованието, свързаните с това фило-
софски проблеми и обобщения. [Виж: 42; 52] 

ФИЛОСОФИЯТА НА ОБРАЗОВАНИЕТО И ФИЛОСОФИЯТА. От средата на 
ХХ век на Запад се наблюдава обособяване на философията на образованието 
от общата философия. За това има редица причини, но основната е еволюцията 
на философската мисъл - търсене на конструктивен подход за решаване на 
проблемите на образованието именно от философски позиции. 

Философията на образованието, интегрира и конкретизира теоретико-
методологическия апарат на общата философия и използва знанията, на-
трупани от специалните науки (методология, аксиология, история, културология) 
за да изработи отношение към педагогическата действителност, нейните проб-
леми и противоречия. Тя има за цел приложението на фундаменталните фило-
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софски принципи към образователната действителност и нейното преос-
мисляне, от позициите на тези принципи. [Пак там] 

ФИЛОСОФИЯТА НА ОБРАЗОВАНИЕТО И ИСТОРИЯТА НА ПЕДАГОГИКАТА. 
Аналитическите философи говорят, че философията на образованието трябва 
да помогне да се разяснят и оправдаят образователните постановки и аргументи. 
Практически, обаче, дисциплинарното поле е много по-широко. Има много 
общо с историята на педагогиката, и в крайна сметка никакви ясни граници не 
може да се установят между двете науки. [Пак там] 

ОСНОВНИ ПОДХОДИ КЪМ СТАТУСА И ЗАДАЧИТЕ НА ФИЛОСОФИЯТА НА 
ОБРАЗОВАНИЕТО. Според Н.В. Смирнова, те са: 

1. Философията на образованието като сфера на философското знание, 
използваща общофилософските подходи и идеи за анализ на ролята и основните 
закономерности в развитието на образованието: Хегел, Дюи, Ясперс, Хайдегер 
и др. Екстраполацията на общофилософските концепции към образованието 
се осъществява, като правило, на основата на метода за възхождане от 
абстрактното към конкретното. 

2. Философски анализ на образованието, разбирано като матрица за 
възпроизводство на обществото (социалност, социална структура, системи на 
социално взаимодействие, социално наследявани кодове на поведение и т.д.). 
Свързва се с П. Сорокин. Не е само проста екстраполация на философски 
идеи в сферата на образованието, а също и философска рефлексия над него, 
водеща до нови категории, идеи и концепции. 

3. Философията на образованието като философска метафизика, по-
широка област в сравнение с социалната философия и философската антропо-
логия. 

4. Позитивистско разбиране на ролята на философията на образо-
ванието като приложно знание. Подходът е характерен най-вече за англо-аме-
риканската философия, най-тясно свързан с емпирико-аналитическата (крити-
ко-рационалистическа) традиция. Ориентиран е към изследване на структурата 
и статуса на педагогическата теория, съотношение на ценностната и дескрип-
тивна педагогики, анализ на нейните задачи, методи и социални резултати. 
Философията на образованието се разглежда като рефлексивно поле на теоре-
тичната педагогика, метатеория в структурата на педагогическото знание, нейно 
критико-методологическо ниво, създаващо предпоставки за оптимизация на 
педагогическата практика. [74] 

СЪДЪРЖАТЕЛНИ КОМПОНЕНТИ. Традиционно (П.Хърст, Р.Питерсън, 
1975) съдържателните компоненти на философията на образованието са: (1). 
концепции и цели на образованието; (2). съдържание на образованието; (3). 
преподаване; (4). учене - логически и психологически аспекти; (5). образование, 
демокрация и обществени (граждански) интереси; (6). правно обосноваване 
на образованието. 

ОБЛАСТИ НА РАЗНОГЛАСИЯ МЕЖДУ ТЕОРЕТИЦИТЕ НА ФИЛОСОФИЯТА 
НА ОБРАЗОВАНИЕТО. Счита се, че това са 7 основни концепции: за съставките 
на знанието; за начина, по който трябва да се предаде (съобщи) знанието; за 
целите на образованието; за границите на унификация (диференциация); за 
контрола и дисциплината; за потребностите от конкуренция (сътрудничество); 
за границите на формалното образование. 

141 



ФИЛОСОФСКИ ТЕЧЕНИЯ. Плурализмът в съвременната педагогика е обус-
ловен и от многообразието на философията. Всяко по-оформено философско 
течение има свое представителство и в педагогиката. Основните положения на 
всяко течение се използуват за разрешаването и на педагогически въпроси, и 
за да се направят съответни педагогически изводи. Главните съвременни под-
ходи са два: емпирико-аналитически направления, ориентирани на съответните 
науки за човека като типологическо същество, подчинено на закони (биологични, 
социални) и хуманитарни направления в които човек се интерпретира като 
личност, уникална индивидуалност. 

Основните емпирико-аналитически направления са две: 
1. Аналитична философия на образованието. Развива се от началото 

на 60-те години на XX век в САЩ, Англия, Австралия. Извежда човека, неговата 
автономия, а също целите на образованието от изискванията на обществото, 
демокрацията; овладяване на знания, отговарящи на критерия за научна 
проверяемост; по-късно в образованието се включват и житейските представи 
и ценности. 

2. Критико-рационалистическа философия на образованието - от 
началото на 60-те години на XX век. Обосноваване на "опитно-научна педагогика, 
дистанцирана от ценности и умозрителна философия. Критика на наивния емпи-
ризъм, не отчитащ, че опитът не е самодостатъчен, а неговият диапазон се 
определя от теоретични позиции. Целта на образованието се формулира като 
култивиране на критическо мислене в качеството на основа на учебната и 
социална активност на личността. 

Хуманитарните направления са повече: 
1. Хуманитарна педагогика. Акцент на хуманитарния подход в ущърб на 

емпирико-аналитическия. Същността на човека е неговата човечност (humani-
tas), която се трактува като различие от биосоциалната детерминация - като 
духовност, като спонтанно себеизражение (екзистенция) на личността в между-
личностните отношения, като фиксация в духовна култура (морал, изкуство, 
наука). Духовността е основа на човешкото автономия като цяло и като субект 
на образованието. 

2. Педагогическа антропология. Разработва образа на човека в образо-
вателното пространство (homo educandus). В емпирико-аналитичния образ на 
човека като биосоциално същество се включва трето измерение - духовност 
като основа на висша автономия: не само активност в рамките на обективните 
закони, но и формиране на "смисли" (нагласи, идеи, цели и т.н.), които определят 
поведението на човека, конкурирайки се с обективната детерминация. Човек 
като автономно същество, което участва в своето образование. Личностно-
ориентирана концепция за образованието като диалог. 

3. Критико-еманципаторска философия на образованието. Насоче-
ност към синтез на хуманитарния и емпирико-аналитичен подход, с уклон към 
последния. Критика на хуманитарните концепции, недооценяващи социалната 
обусловеност на образованието. 

4. Постмодернистска философия на образованието. Против "диктата" 
на теорията, за демократичност, плурализъм на самоценни практики. 

5. "Поврат към ежедневието" - съвкупно наименование на течение от 
края на 70-те г. на XX век, считащо, че традиционната педагогика е несъвместима 
с живота. Систематичните теории, стандартизираните научни термини дават 
грешна представа за човека и не обхващат многообразието на живота на хората. 
Безличните образователни институции са лишени от естествени цели. Образо-
вателните функции могат да се разпределят между семейството, медиите и 
другите социализатори. 
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МОДЕЛИ НА ОБРАЗОВАНИЕ. Игнацио Гетц представя четири модела, по 
които може да бъде одухотворено образованието: (1). естетически, (2). 
херменевтически, (3). теологически, (4). духовен. 

Във всеки от тях може да се отделят четири стадия на развитие: (1). 
подготовка, (2). нарастване, (3). просветление, (4). създаване и верификация. 

Те съответстват на традиционните: (1). пречистване, (2). освещение, (3). 
екстаз, (4). практика. [158] 

ХАРАКТЕРИСТИКА НА ФИЛОСОФИЯТА НА ОБРАЗОВАНИЕТО. Философия-
та на образованието е система от педагогически положения, категории 
и принципи, отразяващи същностни процеси, протичащи в сферата на образова-
нието, определящи неговата вътрешна логика. 

Тя трябва да обосновава съществуващия или предполагаем модел на 
образованието, да определи неговите основни качества; насоките на развитие 
на образователните институции, да определи фундаменталните цели. 

Тя синтезира познание от различни науки - педагогика, история на 
педагогиката, психология, социология, културология, етика, естетика и др. Тя е 
интег-ративна наука, определяща политиката в сферата на образованието. 

ОБЕКТИ НА ФИЛОСОФИЯТА НА ОБРАЗОВАНИЕТО. В сферата на фило-
софско осмисляне попадат редица обекти: човекът, неговите същностни харак-
теристики в аспекта на образователните дейности; целите на образованието 
от гледна точка на потребностите на човек на различните етапи от неговия 
жизнен път; социоикономическата, културна и духовна среда, която детерми-
нира развитието и функционирането на образователната система; същест-
вуващата образователна система, нейната структура и компоненти, условия на 
функциониране; системата и процеса на образование и развитие на човека; 
съдържание, методи, средства и организационни форми на образование; 
педагогическата наука; педагогът. [67] 

8.2. ФИЛОСОФИЯ ЗА ОБРАЗОВАНИЕТО 
ОТРИЦАНИЕ НА СТАТУТА НА ПЕДАГОГИКАТА КАТО НАУКА. В средите на 

философите има изразена тенденция за оспорване на статута на педагогиката 
като наука и заменянето й с философията като теоретично основание на 
педагогическата дейност. 

ПЕДАГОГИКАТА КАТО „ ОБСЛУЖВАЩА ДИСЦИПЛИНА". Схв ащан ето за 
педагогиката като „обслужваща дисциплина" се утвърждава още по времето на 
М.Монтен (XVI в). Още по онова време тя бива смятана за сбор от практически 
знания, недостатъчно споени в издържано логическо цяло. 

ПЕДАГОГИКАТА КАТО "ПРАКТИЧЕСКА ТЕОРИЯ". За утвърждаването на 
педагогиката като „практическа теория" играе роля и Емил Дюркем. Според 
него, педагогиката не е наука в истинския смисъл на думата. Основната задача 
на педагогиката е да посочва на възпитателите и учителите как трябва да дейст-
ват. В последна сметка тя не е „нищо друго освен най-методичен и по възможност 
най-документиран размисъл в услуга на образователната практика". Докато 
научните теории имат за единствена цел да отразяват действителността, 
непосредствената задача на педагогическите теории е да направляват 
поведението. И тъкмо поради това педагогиката е „практическа" теория, но не 
и наука. 
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За да може обаче да изпълнява с успех своята роля в помощ на прак-
тиката, педагогиката може и трябва да използува постиженията на всички други 
науки, които осветляват по някакъв начин и от някаква страна образованието. 
Единственото нещо, което педагогът може и трябва да върши, смята Дюркем, е 
да обединява колкото се може по-добросъвестно всички данни, които науката 
доставя във всеки момент на негово разположение, за да дава правилна насока 
на своите действия. [87] 

ПЕДАГОГИКАТА МЕЖДУ НАУКАТА И ФИЛОСОФИЯТА. Типичен е 
възгледът, че тя заема място между философията и науката. Педагогиката се 
опира върху известните науки, но самата тя не е наука. Подобно на философията, 
педагогиката се занимава с въпроса за света като цяло и мястото на човека в 
него. Ето защо и тя като философията разчита на мисленето, а не толкова на 
грижливо проучвания опит. Поради това и тя не може да претендира да бъде 
точно знание, каквото е истинската наука. 

Според Хюбер сродството на педагогиката с философията се дължи на 
това, че развитието и формирането на човека не идва в резултат само на целена-
соченото образование, но и от влиянието на „всеобхватното ставане", в което 
човекът расте и се формира. 

Всяко възпитание и обучение е действие, извършвано съобразно с опре-
делено етично „трябва", което не е изцяло детерминирано от емпиричната 
действителност. Педагогическата дейност има етично-нормативен характер, 
който не може да се извлече от емпирията. Етичните норми, спазвани при 
образованието, не трябва да се „свеждат до фактичността". Те са в по-голяма 
или по-малка степен необусловени. Коренът им трябва да се търси в „транс-
цеденталното духовно битие", което се намира извън природната действи-
телност. Педагогиката няма свой дял от действителността, който трябва да изу-
чава с методите на науката, така както това се върши в „истинските науки". По 
обект и методи педагогиката е сродна на философията и стои далеч от „чисто 
опитните науки". Последните са повече или по-малко откъснати от философията. 
Те нямат мирогледен характер и в това отношение са противоположни на фило-
софията. [Пак там] 

Според М.Дебес и Г.Миаларе педагогиката и науките за образованието 
са твърде отдалечени една от друга области на човешкото познание. Педаго-
гиката е останала от миналото долнокачествена „практическа теория", докато 
„науките за образованието" са модерни дисциплини, извикани на живот от бур-
ното развитие на научното знание през последните десетилетия. 

СПЕКУЛАТИВНО-ФИЛОСОФСКА ПЕДАГОГИКА. Най-стара по метод е 
онази теория за възпитанието, обучението и образованието, която възниква и 
се оформя в резултат от философско размишление, логически анализ, критично 
съпоставяне, дедуктивен извод, разбиране, тълкуване. Най-често тази педаго-
гика е наставническа и нормативна. В нея се дават указания как трябва да се 
възпитават и учат децата. Терминът спекулативно-философска педагогика е 
утвърден от Р.Лохнер. [87] 

ФИЛОСОФСКА ПЕДАГОГИКА. Под философска педагогика се разбира, 
че възпитателните проблеми се разглеждат от по-висока гледна точка - като се 
изхожда от някои философски принципи или се търси в множеството конкретни 
възпитателни въпроси общото, основното и трайното. Не ще съмнение, че ра-
ционалната метода, с която си служат или са си служили някои педагози, също 
дава философски характер на педагогиката. Тясното свързване на педагогиката 
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с духовно-научната или рационална психология, с идеалистичната етика или 
въобще, с идеалистичната философия прави педагогиката пак философска. 

Философският оттенък личи твърде ясно в по-старите педагогически въз-
гледи, особено на тия, които идат от педагози-философи. Може да се каже, че 
най-теоретичните педагогически възгледи и съчинения в миналото са повече 
плод на философи. [Пак там] 

СПОРОВЕ ЗА ФИЛОСОФИЯТА НА ОБРАЗОВАНИЕТО. Един от най-ярките 
критици на философията на образованието е В.В.Краевски [30]. Той се проти-
вопоставя на тенденцията за негативно отношение към педагогиката от страна 
на някои философи и психолози, включително и на опитите за формиране на 
нови науки за образованието като философията на образованието и психоло-
гията на образованието поради невъзможността да съществува единна научна 
дисциплина, в рамките на която би могло да се изучават факти, закономернос-
ти, принципи на образованието, цялостно и системно, в тяхната взаимовръзка 
и йерархия. 

Анализът на Краевски на темите на 45-ата конференция на Американ-
ското общество по философия на образованието (1989) го води до извода, че 
ако се изключат въпросите, които нямат отношение нито към педагогиката, 
нито към образованието, остава това, което в педагогическата наука е разпре-
делено по различните й отрасли и дисциплини: методология и история на педа-
гогиката, дидактика, методика, теория на възпитанието. 

Идеята за философията на образованието като синоним на общата педа-
гогика се застъпва в руската литература от В.В.Кумарин, Я.С. Турбовский, Г.Н. 
Филонов, а условността на термина философия на образованието се подчер-
тава от Н.Я.Лернер, Н.Д. Никандров и др. 

ФИЛОСОФИИ ЗА ОБРАЗОВАНИЕТО. Позицията на Краевски до голяма 
степен отговаря на реалното положение. Затова и по принцип я подкрепяме. В 
същото време считаме, че в рамките на различните философски доктрини са 
се формирали разбирания за образованието, които са различни. Това са раз-
лични модели за мислене при интерпретацията на педагогическата тематика. 
Иманно в този смисъл и употребяваме израза "философии за образованието. 
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9. КОНСТРУКТИВИЗЪМ 

ОБРАЗОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ. Образованието е процес на стимулиране и 
насочване на човешкото развитие - целенасочено проектирани и/или естест-
вено-еволюционни структурни изменения в конституцията, съзнанието и 
поведението на човека. 

Съществуват различни гледни точки по този въпрос: 
Образованието е развитие (У.Джеймс, Е.Торндайк, Дж.Уотсън, К.Кофка), 

макар, че природата на образованието (обучение, учене) се разбира по разли-
чен начин. 

Образованието е само външно условие за съзряване, развитие. Развити-
ето създава възможности - образованието ги реализира, или образованието 
следва развитието (Ж.Пиаже). 

Развитието се осъществява под формата на непрекъснато стимулиране 
чрез образование (Л.Виготски, Дж. Брунер). 

РОЛЯ НА СЛУЧАЙНОСТТА. В естественото развитие на човека огромна 
роля играе случайността. В образованието доминира преднамереността, редът, 
организираността, целенасочеността. Развитието вън от образованието е сто-
хастично в много по-голяма степен, отколкото когато е ръководено и направля-
вано от образованието. 

КОРЕНИ НА КОНСТРУКТИВИЗМА. Конструктивизмът не е нова концепция. 
Корените му са във философията и антропологията. За пръв конструктивистки 
философ е считан Джанбатиста Вико (G.Vico) от XVIII век, който нарича знаещ 
човекът, който може да обяснява. По-късно Имануел Кант (I.Kant) развива иде-
ята, че хората не са пасивни получатели на информация, а активно и избира-
телно усвояват знанието, присъединяват го към предварително съществуващото 
знание и конструират своя собствена интерпретация на действителността. Зна-
нието дълбоко е свързано с опита на учениците. 

ДЕВЕЛОПМЕНТАЛИЗЪМ. Девелопментализмът (development - развитие) 
е течение в Европа и САЩ. Основната идея е, че училището и обучението (учеб-
ните планове и програми) трябва да се основават на стадиите на детското 
развитие. Това е изключително разнообразно по теоретичните си постановки 
течение, като неговите представители се обединяват от разбирането, че детето 
се развива по строго определени закони, поддаващи се на изучаване и проверка 
от научна гледна точка. Счита се, че само някои от децата имат биопсихически 
възможности за преминаване към следващ стадий. Тези възможности са пред-
поставка за развитие на интелекта, морала, обучаемостта. 

Основната теза на конструктивизма е, че човек се конструира в социал-
ната среда. 

ФИЛОСОФСКА ДОКТРИНА. Конструктивизмът като философска доктрина 
изхожда от разбирането, че знанието е следствие от процес на умствени дейст-
вия, или съждения. През XVIII век Кант предполага, че теоретическата способ-
ност на съжденията е основана на априорни синтетични съвпадения на място 
и време. От това време датира дискусията относно действителността на тези 
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съждения и относно обяснителната им сила. Има две школи - приемащи и 
отхвърлящи това положение. Има и трета - на Жан Пиаже, който счита, че 
мястото и времето не са априорни и че вроденият аспект е инстинктивността 
на интелектуалните действия, от които е съставено съждението. 

КОНСТРУКТИВИЗЪМ И ЗНАНИЕ. Конструктивизмът е теория, която обяс-
нява природата на човешкото знание и процеса на учене. Той определя зна-
нието не като "за" света, а като "оппределящо" света. Основната идея е, че 
индивидите конструират свое собствено разбиране или знание чрез взаимо-
действие на това, което вече знаят и това, в което вярват и идеи, събития и 
дейности, с които те влизат в контакт. Знанието не е статичен предмет, а се 
получава чрез участие и контакт на индивида със съдържанието, а не чрез 
имитации или повторения, както е в традиционните дидактически памет-ори-
ентирани модели. Учебните дейности се характеризират с активно ангажиране, 
изследователска активност, решения на проблеми и сътрудничество с другите. 
Учителят не е само източник на знания, а ръководител, стимулатор и съ-изследо-
вател. Той помага за формулирането на свои собственние идеи, мнения и изводи. 
Почти няма "правилни отговори" и единствени интерпретации. 

Когнитивните структури, които изграждат учениците включват няколко 
компонента: 

• "процедурно" знание ("как" - методи, способности и умения), 
• "логическо" знание ("какво" - факти, концепции, съждения), 
• нагласи (атитюди) - отношения, ценности и интереси, които помогат 

на ученика да реши дали дали си струва да прави това. 
• функционален контекст на знанието - кога и за какво ще се използва 

(полезност), 
• социален контекст на знанието - хората учат най-успешно чрез 

взаимодействие с другите, 
• пълноценност на знанието. [183] 

КОНСТРУКТИВИЗЪМ И ОБРАЗОВАНИЕ. Като образователна стратегия 
конструктивизмът обикновено се определя какво НЕ е, а не какво е. Традицион-
ните памет-ориентирани модели се считат за добри само по отношение на 
формални академични ситуации като изпити, например, докато конструкти-
висткият подход дава по-висока степен на интернализация и разбиране, той е 
по-адекватен на практиката. [171] Конструктивистите насочват образованието 
към учащия се (learner-centered education), като се използват основно стратегии 
като кооперативно учене и учене в малки групи. 

ТИПОВЕ КОНСТРУКТИВИЗЪМ. Мошман (Moshman,1982) идентифицира 
три типа конструктивизъм: екзогенен, ендогенен и диалектически. 

В екзогенния конструктивизъм, основан на философията на реализма, 
се приема, че има външна обективна действителност, на която отражение е 
знанието. Умствените структури се развиват, за да отразят организацията на 
света. Когнитивната психология в случая се съсредоточава върху обработката 
на информацията - как конструираме и изработваме схемата и информацион-
ната мрежа, основани на факти от обкръжаващата среда. 

Ендогенният (когнитивен, психологически) конструктивизъм (Пиаже) 
се съсредоточава на вътрешните, индивидуални процеси на конструиране на 
знанието, стимулирано от вътрешни познавателни конфликти (липса на равно-
весие между опита и съществуващите познавателни схеми). Става промяна в 
познавателните структури, създаване на нови схващания от съществуващите, 
по пътя на индивидуалното или социално опосредствано учене чрез откриване. 
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Диалектическият (социокултурен) конструктивизъм (Виготски) разгле-
жда произхода на конструирането на знанията от социалните взаимодействия 
(споделяне, сравнение, дебатиране) на хората (учители и ученици). Чрез този 
диалог, социалната среда на обучението дава възможност човек да уточни собст-
вените значения и да помогне на другите да уточнят своите значения. По такъв 
начин се получава взаимно строителство на знанието. Това е пряко отражение 
на социокултурната теория на Виготски, подчертаваща ръководството на мен-
тора, позволяващо на ученика да достига последователно по-сложни нива на 
знанието и разбирането и в крайна сметка независима компетентност. Нераз-
делна част от процеса на обучение е контекстът му (контекстуализъм): културен 
и исторически. 

9.1. ГЕНЕТИЧЕСКИ (ПСИХОЛОГИЧЕСКИ) 
КОНСТРУКТИВИЗЪМ 

ОСНОВНА ТЕЗА. Образованието трябва да се съобразява с развити-
ето на детето. 

КОРЕНИ. Води началото си от Жан Пиаже (Jean Piaget, 1896-1980). Психо-
логическият конструктивизъм разглежда образованието през призмата на идея-
та за спонтанността и неконтекстуалността на детското развитие. Счита се, че 
познавателната функция е една и съща във всеки човек и се характеризира с 
познавателните действия асимилация и приспособяване (акомодация) спрямо 
обекта. Тази адаптация е структурирана от социални и исторически потребности. 

ЦЕЛ НА ОБРАЗОВАНИЕТО. Психологическият (Пиажетиански) конструкти-
визъм определя целта на образованието като развитие на детската индивиду-
алност по начин, който отчита и поддържа интересите и нуждите на детето. 
Детето е обект на анализ и индивидуалното му познавателно развитие е предмет 
на изучаване (педоцентристки подход), като учителят се стреми да определи 
чрез научен анализ естествените индивидуални (вътрешни) измерения на 
развитието. 

СЪЩНОСТ. Мисловните процеси се изменят радикално, макар и бавно, 
след известно време. Измененията се причиняват от съвкупното влияние на 
биологическото съзряване, дейността, социалният опит и "уравновесяването" 
- процес на отстраняване на разногласията между познавателните схеми и 
информацията от обкръжаващата среда. 

Xората имат две основни тенденции: организация и адаптация. Организа-
цията е продължителен процес на подготовка на информация и опит в умствени 
системи или категории (схеми) на възприятия и опит. Адаптацията е процес на 
регулиране на отношенията със средата: асимилация (приспособяване на 
новата информация към съществуващите схеми), приспособяване (изменение 
на съществуващите схеми или създаване на нови в отговор на новата инфор-
мация) или игнориране. [95] 

Процесът на познавателно развитие е естествен, биологически предопре-
делен, еднакъв за всички хора, независимо от социокултурните им особености, 
класа, раса и пр. Той преминава през 4 стадии: (1). сензомоторен, (2). Преопе-
рационен - предучилищна възраст, (3). Конкретно-операционен - начална 
училищна възраст, (4). Формално операционен - средна училищна възраст. 
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ОБУЧЕНИЕ НА ДЕТЕТО НА 2-11 Г. То се характеризира с: конкретни опори 
и визуализация; кратки инструкции, действия вместо думи; да не се очаква 
последователност в отговорите; да се отчита възможността учениците да имат 
различни значения за една и съща дума или различни думи за едно и също 
значение; повече практически задачи; всички моменти на обучение трябва да 
се използват за езиково развитие; да се стимулират кратки и добре организира-
ни отговори; да се ползват познати примери за обяснение на по-сложни идеи. 

КРИТИКА. Основната критика към този модел е, че той е деконтекстуали-
зиран, пренебрегва влиянието на училищната култура и на широкия социален 
контекст. [194] 

9.2. СОЦИОКУЛТУРЕН КОНСТРУКТИВИЗЪМ 
ОСНОВНА ТЕЗА. Образованието трябва да ръководи развитието на 

детето. 

КОРЕНИ. Социокултурният конструктивизъм има много последователи 
сред педагозите. Той, обратното, поставя детето в центъра на едно културно и 
социално обкръжение. Тази среда е формираща по отношение на човешката 
психика. Тази постановка може да се види в трудовете на Маркс (1845), Дюркем 
(1912), Штерн (1916), Леонтиев (1932), Лурия (1928), Дюи (1938). Основният 
автор, обаче е Лев Виготски (Вьготский). 

СЪЩНОСТ. Счита се, че личността се намира в определен социокултурен 
контекст (среда). Индивидуалното развитие е резултат от социалните взаимо-
действия, чрез които културните значения се интернализират от личността. 

Училището е специално конструирана социокултурна среда за образо-
вание. [144] 

Развитието се осъществява под формата на непрекъснато стимулирано 
от възрастните (образование) преминаване на уменията от зоната на близ-
кото развитие в зоната на актуалното. [25] 

Асимилацията и акомодацията се определят от поддръжката на соци-
алните партньори и са зависими от референтната група на човека (групата, в 
която вярва и чиито ценности споделя). Основно значение има поддръжката -
ключове, напомняния, разбиване на стъпки, примери и пр., които позволяват 
да нараства независимостта на учениците. 

ПРИНЦИПИ НА СОЦИОКУЛТУРНАТА ТЕОРИЯ. Три са основните теми в 
сложната и обширна теория на Виготски: за значимостта на културата; за цент-
ралната роля на езика и за "зона на пркоксимален растеж и развитие". Социо-
културните подходи към образованието и развитието са основани на концеп-
цията, че човешките действия се реализират в културни контексти, определени 
от езика и другите символни системи и по-добре може да бъдат разбрани в 
техния исторически контекст (John-Steiner & Mahn, 1996). 

Културата е важна променлива в образованието. Опитът, историята и 
културата на учениците не може да се игнорира, ако се очаква от тях да играят 
активна роля в строителството на тяхното бъдеще (конструктивизъм). [146] 

Основните принципи на социокултурната теория са: 
1. Човешкото развитие може да се разбере по-добре от сложна, хроно-

логическа перспектива. 
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2. Развитието на индивида се определя от неговата собствена персонал-
на социокултурна история и опит. 

3. Психологическото поведение на хората е опосредствано или облекчено 
от знаци, символи и езици в индивидуалното и колективно ниво на опита. 

Те се използват за да се обяснят отношенията между функционирането 
на човешката психика от една страна и културните, институционални и истори-
чески ситуации, в които се реализира това функциониране.[137] 

СПОРЪТ ПИАЖЕ-ВИГОТСКИ. Дискусията между Пиаже и Виготски се води 
от средата на 20-те години на XX век. Основната тема е приоритетът на индиви-
дуалния психогенезис или на социогенезиса при развитието. Кардиналното 
различие е в ролята, която се придава на културата, в частност на медиацията 
(посредничество, образование) върху развитието на мисленето на детето. 

При анализите различията се стандартизират: за Пиаже, индивидите 
(децата) усвояват света и придобиват знание за него чрез своите действия - "да 
разбираш, значи да откриваш"; за Виготски разбирането е социално по своя 
произход. Тази крайна интерпретация, обаче не е точна. Пиаже не отрича основ-
ното значение на социума при конструирането на знанието (т.н. "колективен 
интелект", производен от сътрудничеството на хората). От своя страна Виготски 
също придава основно значение на активното конструиране на знанието. 

Освен двете страни на съвместното конструиране на знанието - актив-
ният индивид и активната социална среда, трябва да се отчита и огромната 
роля на третия фактор - културата, разбрана като натрупания опит и продукти 
на предишните поколения, средата, в която двете активни страни на развитието 
си взаимодействат.[133] 

НИША НА РАЗВИТИЕ. За Виготски и неговите последователи отношенията 
между индивида и социума задължително са относителни. Извеждането на 
преден план на културното посредничество води до асиметрия на факторите 
на развитието в полза на социалните. Обществото е носител на културното 
наследство, без което развитието на съзнанието е невъзможно. Сара Xарнес и 
Чарлз Супер (S.Harkness, C.Super,1986) въвеждат понятието "ниша на развитие" 
(developmental niche), с което означават областта около детето, образувана от 
родителите и другите членове на обществото. Тя включва социални отношения, 
определени не само от културното минало на възрастните, но и предположения 
относно бъдещето на детето. Нишата на развитие е едновременно социо-фи-
зическа локализация, културна среда и интерпретираща структура (рамка).[ю.] 

ЕЛЕМЕНТАРНИ И ВИСШИ УМСТВЕНИ ФУНКЦИИ. Виготски прави разлика 
между елементарните и висшите умствени функции, първите от които се насле-
дяват генетично, а вторите се развиват чрез взаимодействие с другите хора, 
което е социално или културно определено. При мислене на елементарно ниво 
(без обучение, саморазбиране и използване на знаци и символи) хората биха 
останали в плен на ситуацията, отвръщайки непосредствено на дразненията 
от обкръжаващата среда. Висшите умствени функции позволяват преход от 
импулсивно към инструментално действие. Xората се отличават от животните 
(и от най-развитите примати) по това, че не реагират непосредствено на средата, 
а дават културни отговори. 

Още от най-ранна възраст детето се учи чрез взаимодействие с другите 
хора. То даже теоретично не може да живее изолирано. То не е независим 
индивид, а живее общ живот с другите хора в мрежа от взаимоотношения. Посте-
пенно в процеса на развитие, учейки се, човек достига до относителна незави-
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симост и то приспособявайки се (и приспособявайки към себе си) методите на 
социалната рационалност (културата). 

Съществуват множество психологически инструменти, които позволяват 
контакт между по-низшите и по-висши умствени функции: езикът, различните 
системи за броене, мнемоническите схеми и методи; алгебричните символи; 
произведенията на изкуството; писмеността; схемите, диаграмите, картите и 
техническите рисунки; конвенционалните символи и др. 

КУЛТУРНО РАЗВИТИЕ НА ДЕТЕТО. Според Виготски, всяка функция в кул-
турното развитие на детето се проявява два пъти: отначало на социално ниво и 
по-късно, на индивидуално; отначало интерпсихично, а в последствие - интра-
психично. Това важи и за волевото внимание и за логическата памет, и за фор-
мулирането на концепции. Например, отначало бебето плаче и майката действа 
в негова защита (интер-), в последствие плачът става сигнал, средство за кому-
никация (интра-). 

ОСНОВЕН ГЕНЕТИЧЕСКИ ЗАКОН ЗА КУЛТУРНОТО РАЗВИТИЕ. В началото 
на своето развитие децата в тези ниши са и естествени и културни обекти, соци-
умът (културата) тотално доминира над тях. Този момент се определя от Виготски 
като основен генетически закон за културното развитие, според който, интер-
персоналните/интерментални процеси са предшественици и необходими усло-
вия за появата на индивидуални/интраментални (психологически) процеси. По 
неговия израз: «Основният факт на нашата психика е фактът на посредничест-
вото.» Следствия: 

Артефактите (човешките продукти) не служат само за да облекчат умстве-
ните процеси, които съществуват и без тях; те ги формират и преобразуват. 

Всички психологически функции започват и в голяма степен остават опре-
делени от културния, исторически и институционален контекст. Това е поради 
това, че артефактите, които формират човешките психологически функции са 
определени независимо от хората културно, исторически и институционално. 

Значението на действието и контекста не са независими едно от друго. 
"Действието в контекст" като единица на психологически анализ е част от единен 
процес на био-социо-културно развитие. 

Висшите психически функции са резултат от биологическите индивидуал-
ни предпоставки, културните посреднически артефакти и културно структурира-
ната социална и физическа среда, от която хората са чест. 

ТЕОРИЯ НА ВИГОТСКИ ЗА ОБУЧЕНИЕТО. Джеръм Брунер (Bruner) много 
точно отбелязва, че концепцията на Виготски за развитието е и теория за обу-
чението. Тя е динамична теория и за преподаването, и за ученето. Всяка една 
от тези две страни се развива чрез другата. [Ib.] 

ЗОНА НА НАЙ-БЛИЗКОТО РАЗВИТИЕ (ПРОКСИМАЛНА ЗОНА). В пред-
ставите на Виготски за развитието тя заема основно място. Тя е определена 
като разстоянието между нивото на фактическото развитие и нивото на потенци-
алното развитие, което се проявява във взаимодействието между повече и по-
малко способни участници. Необходим аспект на това взаимодействие е, че 
по-малко способните участници могат да участват във форми на взаимо-
действие, които са извън тяхната компетентност при самостоятелни действия. 
Това е потенциалът, който всеки човек има за обучение. Тази потенциална 
способност е по-голяма от фактическата способност на индивида. Виготски я 
свързва с присъствието на възрастния (родител, учител) и по-способните съу-
ченици. Пълноценното й проявление изисква ръководство или сътрудничество. 
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ДИАЛОГЪТ И ПРОКСИМАЛНАТА ЗОНА. Михаил Бахтин е съвременник 
на Виготски, с когото обменят множество писма. Диалогът е основен концептуа-
лен център на неговите идеи: диалогичен характер на човешкия живот и на 
съзнанието; единствена адекватна форма за устно изразяване; умението за 
диалог (въпроси, отговори, спор, съгласие и пр.) се учи и усъвършенства и пр. 
Тезата е аналогична на тази на Виготски: зоната за най-близкото развитие е 
свързана с диалога, тя е невъзможна без него.[129] 

ДИАЛОГИЧНИ ЖАНРОВЕ В ЗОНАТА НА НАЙ-БЛИЗКО РАЗВИТИЕ. Чайни и 
Тарули описват три такива жанра.[33] 

Преподавателски диалог: авторитетният друг. Прототипът е "официа-
лен" жанр, асиметричен по отношение на култура и власт. Това е диалогът роди-
тел-дете, учител-ученик. В него доминира "първият глас" - учителят и родителят, 
а "вторият глас" е безгласен. Изисква наличието на "трети глас", на който се 
основава - свещен текст, думите на пророка, науката, училищният учебен план, 
психологически и медицински представи, власт, рационалност и пр. Препода-
вателският диалог е педагогическа техника за институционализиране на позна-
нието и на развитието като цяло. Бахтин го нарича "официален монологизъм". 

Сократически диалог - питащият друг. Диалогът е по-открит и може да 
се насочи във всеки момент против всеки участник, включително и против третия 
глас. Властта в диалога е разпределена и хетерономна, потенциално достъпна 
за всеки (Фуко). Детето не само получава нещо от "Зоната", но също така влиза 
и в диалогичен контекст - може да променя и интерпретира думите на другите. 
Детето играе по-активна роля в образователния процес и става по-чувствително 
към двусмислеността и по-квалифицирано във воденето на преговори за зна-
ченията (Bruner, 1986). 

Враждебен диалог - конфликт на "гласовете". Получава се когато «пър-
вият глас» се съпротивлява на изменящия се статус на "втория глас", влиза в 
конфликт и отношенията се влошават. Свързан е също с появата на съмнение 
в правото на власт и способностите на "първия", с регистриране на двоен стан-
дарт в морала и несправедливост. Конфликтът може да е и по посока на "третия 
глас". Много често се получава като следствие от Сократическия диалог, развиващ 
скептицизъм, критицизъм и релативизъм. Почти винаги се свързва със заплаха 
с някакво насилие. 

НЕОВИГОТСКИАНТСКИ ПОДХОД. Има семейство подходи към обясне-
нието на умственото и езиково развитие на децата, които може да се нарекат 
неовиготскиантски. Те са свързани с проверката на хипотезата, че придобива-
нето на концептуална и лингвистична компетентност е силно детерминирано 
от съществуващия културен модел, особено от естествения език, който говорят 
в социалната среда на детето (Tomasello, Call, Nolan, 1993-1997). Концептуал-
ната компетентност на индивида (свързана с някакви правила за поведение) 
не предшества неговата лингвистическа компетентност, езикът се усвоява на 
базата на не-концептуални познавателни ресурси. В тази насока се употребява 
терминът "неконцептуална педагогика" (Non-Conceptual Pedagogy). 

КОНСТРУКТИВИЗЪМ И ПЕДАГОГИКА. Една от характерните промени във 
философията на образованието е породена от промените в разбирането за 
природата на човешкото учене и за условията, които могат да му влияят. В 
психологията представите за обучението се променя от обективистичните пара-
дигми бихевиоризъм (асоционистки представи) и когнитивизъм (обучението 
като информационен процес) към конструктивизъм. Конструктивизмът е едно 
от най-влиятелните течения през последните 20 години на XX век. Тази нова 
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концептуализация на ролята на ученика в обучението се свързва с имената на 
Дюи, Пиаже, Виготски, Брунер и с практиката на ученето чрез откриване. 

Терминът конструктивизъм се среща при Пиаже, който се счита за кон-
структивист (constructivist), както и при Брунер, който нарича ученето чрез откри-
ване конструкционистко (constuctionist). Други термини, използвани в този кон-
текст са производително обучение (generative learning, Wittrock, 1985), ситуирано 
и автентично обучение (situated learning and authentic instruction, Brown, Collins, 
& Duguid, 1989), постмодерни учебни планове (postmodern curricula, Hlynka, 
1991), образователна семиотика (educational semiotic, Cunningham,1992). 

Конструктивизмът не може да се представи като единствена или универ-
сална гледна точка, по отношение на принципите и практиката.[100] 

ОБЕКТИВИЗЪМ. Обективизмът се основава на разбирането, че има обек-
тивна и независима от нас истина и човек може да придобие представа за нея 
по все по-усъвършенстващ се начин. Знанието съществува независимо от уче-
ника и затова може да се интернализира от него (външно-вътрешно). Това е 
представа, характерна и за бихевиористките, и за когнитивните, свързани с 
обработката на информация теории. 

КОНСТРУКТИВИСТКИ МОДЕЛ В ОБУЧЕНИЕТО. Анализът на педагогичес-
ката литература показва продължаваща борба между преходните (transition) 
модели и модерните диалогично-партисипаторни (dialogue/participatory) модели 
на образование. Преходните модели се основават на традиционните методи 
за представяне на информацията; изискване да се запознават с тази информа-
ция чрез практиката и да развиват уменията си чрез тренинг; да се достига до 
майсторско изпълнение. Множество теоретици като Фрейре (1993), ги критикуват 
заради това, че не учат учениците активно да участват в процеса на откритието, 
лишавайки ги с това от развитие на уменията за решаване на проблеми и от 
възможността да станат социално взаимозависими критически мислители. 

Знанието не е цел. Науката е модел за описание на света, който е въз-
можен, но не и единствен и задължителен. Ролята на преподавателя е да 
организира информацията около концептуални групи проблеми; да организира 
ситуации на съмнение и да предизвика интереса на ученика; да подпомогне 
учениците в разбирането на новите знания и тяхното съединяване с пред-
ходните. Идеите се представят холистично, като широки концепции. Учениците 
са поощрявани да търсят, да питат, да правят собствени експерименти, аналогии 
и заключения. Контруктивисткият модел отговаря на този критичен анализ.[134] 

Конструктивизмът постулира, че индивидуалното знание е резултат от 
конструиране на значения и интерпретация, родени от опита на ученика, от 
експертиза, подлагане на съмнение и анализ на задачите, което има предим-
ство пред предаването на знания и регистрацията на информация, предадена 
от другите. Болшинството актове на учене са филтрирани през процеса на со-
циални преговори или на разпределено познание, като Фон Гласерфелд (von 
Glaserfeld, 1990) твърди, че "никой индивид не може да си позволи да избегне 
съгласуването с обкръжаващата социална среда." 

ОСНОВАНИЯ НА КОНСТРУКТИВИЗМА. Независимо от различните интер-
претации има съгласие по отношение на четири характеристики на обучението: 

(1). учениците конструират свое собствено познание, със собствени сили, 
затова обучението трябва да е концентрирано върху тях (student-centered); 

(2) зависимост на новото познание от съществуващото индивидуално поз-
нание на учениците; 

(3) решаващата роля на социалното взаимодействие; 
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(4) необходимост от реални учебни задачи. 
Учениците усвояват знанието посредством активен конструктивен про-

цес, а не чрез пасивен прием на информация (собствено разбиране). Затова и 
основно значение има представянето на информацията и вида на поддръжката. 
Наличието на равни по положение (съученици) стимулира мисленето и размя-
ната на идеи. 

Вторият основен момент е свързан с теорията на Виготски за зоната на 
най-близкото развитие, в която се намират учениците при съвместните актове 
на обучение в присъствието на учителя. Затова и групите трябва да са хетероген-
ни по своя състав. 

Важен аспект на ръководството на учителя е свързано с конструктивист-
кото понятие производително обучение (generative learning). Ученикът се при-
способява към особеностите на социалната среда, възприемайки някои позна-
вателни модели от по-зрелите и компетентни около него. Задачите, които се 
дават на учениците (комплексни, сложни, проблемни, реални) трябва да са от 
конструктивистки тип. 

ИНСТРУКТИВИСТКИ И КОНСТРУКТИВИСТКИ ПОДХОДИ. Подходите са два. 

ТРАДИЦИОНЕН МОДЕЛ (ОБЕКТИВИСТИЧЕН, ИНСТРУКТИВИСТКИ). Има 
тенденция за доминирано от учителя до степен на монолог общуване, домини-
рано от учебника познание и структурирани дейности. 

Образованието е контролирано от учителя (teacher-controlled learning). 
Има обективен свят на знанието и, че ученикът е тук за да го усвои. 
Обучението се разглежда като усвояване на "истината" или като способ-

ност за подражание. 
Образователните цели се формулират от учителя и са еднакви за всички, 

в йерархична форма и в комплекс. 
Знанието е отделено от познанието (като процес). 
Информацията е разделена на части и е подчинена на цялостна кон-

цепция. 
Ученикът е пасивен и се разглежда като "съд" подлежащ на запълване с 

информация. 
Не се изключват, но не се и поощряват ученическите въпроси, независи-

мото мислене или взаимодействието между учениците. 
Образователните достижения може да бъдат измерени чрез тестове. 

КОНСТРУКТИВИСТКИ МОДЕЛ. Има тенденция за коопериране на учителя 
и ученика, диалогично общуване, индивидуално познание и неструктурирани 
дейности. 

Образованието е ориентирано към обучаващия се (learner-controlled 
learning). 

Целите са определени от учителя в сътрудничество с ученика, основано 
на неговите потребности. 

Подчертава се важността на различията, уникалността на ученика. 
Проблемите се решават релевантно на личността на ученика. 
Знанието е индивидуално и социално конструирано, основано на персо-

налния опит. 
Образователните достижения може да бъдат измерени чрез пряко 

наблюдение и диалог. 

КОНСТРУКТИВИСТКИ МИТОВЕ И ПРОБЛЕМИ. Има някои неправилни 
представи и митове, свързвани с теорията и практиката на конструктивизма. Те 
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произтичат преди всичко от неправилни тълкувания на базовата теория. 
Няма център на обучението, никаква ясна цел вконструктивисткото обу-

чение. Това не е вярно. Според конструктивистката теория, обучението е дейност 
целеустремена, преднамерена и съвместна (Scardamalia, Bereiter, 1994) и уче-
ниците се стремят активно да достигат познавателните цели. 

Конструктивисткото обучение не е планирано. Това твърдение е крайно. 
Този вид обучение действително е слабо планируемо. Системната подготовка 
е по-малко важна, отколкото в традиционното обучение. Конструктивизмът не 
предписва специфичен набор от последователни действия и ментални процеси, 
в които ученикът трябва да участва. Избягва се систематичното планиране. 
Това води до известна непредсказуемост на резултата и до трудности в ученето. 

Конструктивисткото обучение не е структурирано. Структурираността на 
обучението се проявява в два аспекта: урокът има тема, организация, задача 
или въпроси; структуриран е и опитът на учениците - проблем, причини, общо и 
различно с предходното знание, йерархично или таксономическо класифици-
ране и пр. Много учители (особено по-неопитните) се страхуват от слабо струк-
турираната учебна среда, при която учениците губят много време за изследване 
и трупане на собствен опит. 

Тъй като учителят не преподава пряко (четене на лекции и обяснение), 
неговата роля в учебния процес е по-маловажна. Ролята на учителя не е по-
малко важна, но е различна от традиционната, затова е и по-важна, и по-трудна, 
тъй като няма правила за насоката и дълбочината на вмешателството. Затруд-
нения се срещат при оценката на ефективността на обучението, особено при 
отчитането на запълнеността на учебното време с дейности. 

РОЛЯ НА СРЕДАТА. Конструктивистката концепция е, че средата трябва 
да има няколко особености: да се използват истински проблеми, тоест задачи, 
имащи контекстно значение; средата да представя естествената сложност на 
реалния свят; да предполага съвместна дейност, преговори. Тогава тя провокира 
учениците да развиват конструктивистки модел знания и дава възможност за 
реализиране на един от основните принципи на конструктивизма - "социокогни-
тивен конфликт", който води до по-високо ниво на мислене. 

ПРЕПОРЪКИ ЗА ПЕДАГОГИЧЕСКАТА ПРАКТИКА. Основават се на фун-
даменталните принципи на конструктивизма (Confrey, 1990; Fosnot, 1996). 

Учениците трябва да бъдат поощрени да задават въпроси, да изказват 
хипотези и да проверяват правилността им. 

Идеите и опита на учениците трябва да бъдат оспорени, за да предизвикат 
вътрешен познавателен конфликт или колебание. 

Грешките на учениците трябва да се разглеждат като положителни въз-
можности за учениците и учителите, за провокиране на мисленето и разбира-
нето. 

На учениците трябва да се осигури достатъчно време за учене по този 
начин. 

Обкръжаващата среда трябва да осигури достатъчни възможности за 
диалог, дейност и отражение. 

Да се стимулира развитието на ученическата общност. 

ХАРАКТЕРИСТИКИ НА УЧИТЕЛЯ В КОНСТРУКТИВИСТКИЯ МОДЕЛ. Основ-
ните идеи са систематизирани от Ж. и М. Брукс [113]: 

Учителят е един от многото ресурси, които ученикът използва при обучени-
ето, а не първичен източник на информация. 
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Ангажира учениците за придобиването на опит, който противоречи на 
съществуващите концепции и знания. 

Позволява ученическите отговори, инициативи и интереси да определят 
насоката на урока. 

Поощрява задаването на въпроси от учениците; позволява размисъл, 
обсъждане, дискусия. 

Използва познавателна терминология от типа "класифицирайте", "ана-
лизирайте" и "създайте" когато поставя задачи. 

Поощрява и приема ученическата автономия и инициатива, без да губи 
контрол над учениците. 

Използва необработени данни и първични източници заедно с дидакти-
ческите (обработени, интерактивни) материали. 

Не отделя получаването на знание от процеса на обяснение. 
Изисква ясни изразни средства от учениците. 
Поощрява и приема инициирането на идеи от учениците; обсъждането 

на техните идеи предхожда излагането на неговите собствени; стреми се на 
всяка идея да се отдели внимание и да се уважава автора й. 

Поощрява проявите на лидерство, сътрудничество, търсене на информа-
ция и действия в резултат от обучението. 

Поощрява използването на алтернативни източници на информация. 
Поощрява учениците да търсят каузално обяснение за случаите и да 

предсказват последствията. 
Поощрява самоанализа, аргументацията и развитието (промяната) на 

мненията и идеите. 
Поощрява ученическата идентификация с проблемите. 
Използва местни ресурси (човешки и материални) като оригинални източ-

ници на информация за решаването на проблеми. 
Поощрява обучението извън класната стая и извън училището. 
Поощрява кариерното развитие на учениците, особено по посока на 

науката и технологията. 

ЕФЕКТИВНОСТ НА КОНСТРУКТИВИСТКИЯ МОДЕЛ. Caprio (1994) прави 
сравнение с традиционния модел "teacher-as-lecturer". Ефективността на кон-
структивисткия модел е по-висока, разликата е статистически значима. Учени-
ците са по-уверени в процеса на обучение, по-енергични са, по-отговорни, по-
лесно се справят с големи обеми информация; но това отнема много време, 
често по-добре се усвоява вторичното, а не първичното и най-важното. 

9.3. ДЕЙНОСТЕН ПОДХОД 

ДЕЙНОСТНА ТЕОРИЯ. Дейностната теория е свързана с работите на 
последователя на Виготски А.Н. Леонтиев, С.Л.Рубинщейн, но основанията й 
може да се търсят и в теорията на Ж.Пиаже. Тя е замислена като социално-
екологическа психология, в която единица на анализа е човешката дейност, 
поради това, че всички дейности са насочени към някакъв обект или цел. Соци-
алната семиотика включва и посредничеството на знака (инструмента) в 
дейността. По-късната версия на тази теория е на Y. Engestrom. 

Виготски първоначално подчертава ролята на дискурса относно дей-
ността. Екосоциалната динамика има тенденция за унифициране на действията 
на ниво индивид (навици, хабитус), които от своя страна са лимитирани от соци-
ално формирани или социокултурно признати типове дейности. Целите са ретро-
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спективни конструкции и актуалните материални обекти (цели) на дейността са 
производни от една динамична "актьор-обект-контекст" система. 

Отчита се творческият характер на развитието. Водеща е ролята на социо-
културния контекст на развитието (близо до култур-философската педагогика). 
Водеща роля имат сензитивните периоди. Съвместната дейност и общуването 
са движеща сила на развитието и средство за обучение и възпитание. Всеки 
период има своя водеща дейност и закони за нейната смяна. Определя се 
зона за близко развитие. Активното действие се определя като най-важен 
фактор за развитие. Знаково-символните структури имат опосредстваща роля 
в образуването на връзки между стимулите и реакциите. Интериоризацията и 
екстериоризацията като механизми на развитието и обучението. 

По-нов вариант на тази теория е т.н. Actant (Actor)-Network Theory. 

ТЕОРИЯ "АКТЬОР-МРЕЖА". Теорията "актьор-мрежа" (Actant-Network The-
ory, също и Actor-Network Theory, AT, ANT) е много по-съвременна. Свързва се 
главно с името на Бруно Латур (Bruno Latour). Други основни автори са: M. Callon, 
J. Law, M. Lynch, S. Woolgar, S.L. Star. 

ANT е следствие от приложението на група взаимосвързани социални 
методи в научните изследвания. Латур установява, че от семиотична гледна 
точка и хората, и не-хората (животни, артефакти и пр.) имат едно и също пове-
дение - те са семиотични актьори (actants), като важното е не, че действат 
еднотипно, а, че тези действия се възприемат или определят като такива в 
определена знакова мрежа (релативна епистемиология). Това води до отхвър-
ляне на наивно-позитивисткото схващане за априорната определеност на обек-
тите или актьорите. 

9.4. КУЛТУР-ФИЛОСОФСКА ПЕДАГОГИКА 
СЪЩНОСТ. Наричана е още духовно-научна педагогика с най-видни пред-

ставители Вилхелм Дитлай, Едуард Шпрангер, Теодор Лит, Волфганг Клафке. 
Основанието на този подход е в качественото различие между "духовните" 

и природните науки. Първите изследват духовно-историческите, а вторите — 
природните явления. Основните методи в природните науки са описанието и 
експериментът, като целта на изследванията е установяването на закономер-
ности, което води до обяснение на явленията. "Духовните" науки не са насочени 
към разкриване на закономерности и научно обяснение. В тези науки основен 
метод е "разбирането" ("херменевтичен" метод) - разкриване на смисъла, 
значението, идейното съдържание на езикови изяви, исторически събития, 
педагогически схващания и други такива. 

За духовни науки се смятат литературата, езикознанието, изкуствозна-
нието, историята и др. Предмет на изследване в тези науки са духовни творения 
- езици, морал и др. - "култура", затова и теорията, която ги разработва е нарече-
на философия на културата, оттам и "културфилософска педагогика". 

Човек живее в природна и културна среда. За разлика от природата, 
елементите на културната среда, в която са опредметени човешки идеи, се 
усвояват чрез разбиране (разпредметяване) на вложения смисъл в тях. Основ-
ната цел на образованието е овладяването на духовните и материални ценности 
(човешка категория). Личността е продукт на усвоената култура.[87] 
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9.5. ХЕРМЕНЕВТИКА 
СЪЩНОСТ. Понятието „херменевтика" е твърде многозначно. Коренът 

му се извежда от древна Гърция - намиране на смисъла, вложен в текстовете, 
разчитане на текстове, разкриване на смисъла на митовете, правилно разби-
ране на алегориите. С течение на времето се превръща в търсене на смисъл 
във всякакви „материални носители" на идеи - графични изображения, художест-
вени произведения, паметници, в поведението на отделни лица или цели групи, 
в организацията на дейността на институции, в исторически събития. 

ХАЙДЕГЕР. Мартин Xайдегер е немски философ от началото на XX век, 
чиито работи са съсредоточени върху проблемите на битието. Езикът като 
отражение на света. 

ДИЛТАЙ. Вилхелм Дитлай е немски философ, представител на «филосо-
фията на живота»; основоположник на разбиращата, описателната психология 
и на школата «история на духа». Централно понятие при Дилтай е понятието 
«живот» като начин на битие на човека и културно-историческа реалност. Според 
Дилтай, човекът няма история, но самият той е история и само тя разкрива 
какво представлява той всъщност. Дилтай разграничава човешкия свят от при-
родата. Той противопоставя разбирането (интуитивно проникване в живота), 
на метода на «обяснението», който се прилага в природните науки и има работа 
със външния опит и се свързва с конструиращата дейност на разсъдъка. Разби-
рането на собствения вътрешен свят се постига чрез интроспекцията (само-
наблюдението), разбирането на чуждия свят - по пътя на «вживяването», «съ-
преживяването», «вчувстването»; що се отнася до културата на миналото, раз-
бирането играе ролята на метод за интерпретация, който Дилтай нарича хер-
меневтика: тълкуване на отделните явления като елементи от цялостния 
душевно-духовен живот на подложената на реконструкция епоха. [34;75] 

ГАДАМЕР. Xанс-Георг Гадамер (Hans-Georg Gadamer) е един от модер-
ните немски философи - херменевтици, който има оригинално схващане за 
човешкото разбиране и оттам за обучението като цяло. 

В неговите трудове се срещат 6 теми: (1). Първенство на играта в опита -
първенство на знанието пред критическото съзнание на индивида. (2). Първен-
ство на мисълта пред речта. (3). Принцип на "ефективната история" - мисъл и 
реч, очистени от баласт. (4). Множественост на традициите (това, което е преди 
нас) - те не са обременяващи сили, а подлежат на ново оценяване, конфронта-
ции, недоразумения, преобразования и пр. (5). Сплав на хоризонтите в съзна-
нието на ученика - самостоятелен активен стремеж за по-съдържателно и само-
критично разбиране след синтез на културните хоризонти. (6). Съмнение в 
способността на човечеството за разбиране. 

За Гадамер херменевтиката е преди всичко практика. Тя се реализира 
като дейност по осмислянето на някакъв текст и взета извън тази дейност, тя 
губи своята специфика. 

Разбирането за Гадамер е начин за съществуване на познаващия, дейст-
ващия и оценяващия човек. Действителността не само (теоретично) се познава, 
но и (жизнено-практически) се "изпитва" от човека - опит. Основните механизми 
за формирането на опита са заложени везика. Езикът задава изходните схеми 
за човешката ориентация в света, изпреварвайки неговото разбиране в понятия. 

В противовес на предишната херменевтика, която различава разбира-
нето, тълкуването (интерпретацията) и "приложението" ("апликацията") като 
относително самостоятелни процедури, Гадамер утвърждава тяхното тъжде-
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ство. Интерпретацията на текста се състои не в пресъздаването на първичността 
на смисъла на текста (на автора), а в създаването на смисъла отново. 

В образованието това води до интерпретация много повече като взаимо-
действие с откровени и невидими последствия, отколкото като предаване на 
знания и ценности. То се свързва с намиране на скрития смисъл в текстове, 
притчи, алегории, актовете на поведение, екстериоризация и интериоризация 
на ценности (приобщаване към тях). 

Вторият акцент е върху вниманието към другите, към които е адресиран 
опита, когато взаимодействието започва с традиция. 

Третият - получаване на информираност и критичност. 
Четвъртият - акцент на нарастващи или даже решаващи изменения в 

саморазбирането, самокритиката и изобщо върху критическия анализ. 
Важно да се отбележи интерпретацията на учителя като преводач спрямо 

текстовете, изграждащи съдържанието на образованието и спрямо ученика. В 
този смисъл всеки текст е новост и за едната, и за другата страна. Съществуват 
предварителни предразсъдъци, ниво на разбиране и необходимост от 
интерпретация, удовлетворение, критически анализ (съгласия и несъгласия -
диалогов универсализъм на знанието и образователния опит). [Ib.] 

9.6. НАРАТИВНА ПЕДАГОГИКА 
НАРАТИВНА ТЕОРИЯ. В много науки разказът (наративът) се възприема 

като елемент с голяма важност за индивидуалния и колективен живот на хората. 
На индивидуално ниво психологът Дж. Брунер смята, че разказът играе 

важна роля във формирането на "Аза", тъй като човешката памет и опит са 
организирани под формата на разказ: истории, оправдания, митове, причини 
за изпълнение или неизпълнение и т.н." Аналогична теза развива и философът 
Д. Кер. А. Керби пише, че наративът свързва индивида с общността, тъй като 
развитието на индивида и общността (хората) в нашите разкази е едно от най-
характерните човешки действия, имащо огромно значение за нашето социално 
съществуване. 

Социолозите Д. Майнес и Дж. Бриджер свързват разказа с общностите, в 
които живеем, тъй като социалната организация се поддържа от историята. 
Подобна е тезата на У. Фишер - споделянето на разказите на другите и от 
другите всъщност прави социума реален, другите форми на комуникация, от 
рода на логическа аргументация и естетически действия, също имат разказа 
като своя концептуална рамка. Философът Дж. Роус смята, че ние живеем в 
рамките на различни истории, разбирани като възможност за съобщаване на 
нещо или за изпълнение на нещо, или за някакво действие. За важността на 
разказа пишат още Е.Брунер в антропологията, Уилкинс в теорията за кому-
никацията, Уайт в историографията, Гардън в социалната психология и др. 

Основни проблеми, които се посочват са: отношението реалност - нере-
алност в разказа; ценността на наративността (Х. Уайт - value of narrativity, "Value") 
- разказът е направен, с цел да е особено ефективна система за производство 
на дискурсивни значения, които индивидът може да прилага вместо реалните 
условия за съществуване, ценността се определя от тези възможности; 
разбирането на разказа - отражение, критически анализ и диалог. 

НАРАТИВ И КУЛТУРА. Разказите (митове, легенди) са универсални, съ-
ществуват във всички култури и във всички времена. Културната ценност на нара-
тива е в това, че той е естествената и неизбежна форма на фиксация на събити-
ята, както и с ролеви описания в процеса на създаване и репродуциране на 
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значения в живота на човека като социално същество. Разказът е колективен 
акт. Те, като културен феномен свързват частното и социалното, различни вре-
меви моменти и по този начен създават усещане за непрекъснатост. 

НАРАТИВ И ОБРАЗОВАНИЕ. Свързва се с последния аспект на наратива 
- той може да помогне на учениците да разберат жизнените си социални 
проблеми (екзистенция) и да свърже обучението с научната, технологична и 
делова комуникация, социалните, политически, икономически и други интереси 
на хората. Наративът предлага някакъв житейски сценарий, който се съчетава 
с други подобни сценарии в индивидуален план (житейски опит, други разкази). 

ФЕНОМЕНОЛОГИЧНА ПЕДАГОГИКА. (phenomenological pedagogy) Опре-
деля се като "педагогика на възможното" (Maxine Greene). Според Дюи, зна-
нието изисква участие, при което индивидът получава опит, който е отражение 
и зависи от избора, който индивидът е направил. 

Обучението е опит да се подпомогнат хората да променят собствения си 
свят в светлината на техните желания и отражения. 

НАРАТИВНА ПЕДАГОГИКА. (narative pedagogy) Интерпретираща фено-
менологична педагогика, съсредоточена върху практиката (методите на 
обучение). Застъпва се за децентрализиране на властта на учителя и развитие 
на егалитарни отношения с учениците. Много е близка по подхода си до пост-
модерната педагогика. Тя всъщност не е стройна теория, а място за развиваща 
се дискусия (обектификация, критически анализ и деконструкция). 

НАРАТИВЪТ И МИТОЛОГИЧНАТА ОСНОВА НА СОЦИАЛНИЯ ЖИВОТ. Исто-
риите (митове, легенди) са съществени (необходими) инструментални елементи 
на социалния живот - служат за формиране на социалните групи и за сплотяване 
на членовете им. Наративът помага на учениците да усвоят митологичната 
основа на социалния живот и културното възпроизводство, т.е. начина, по който 
някои версии на действителността са създадени и репродуцирани за сметка 
на другите. Той, по думите на Е ^ Г ^ ^ П П пресъздава възлови комуникативни 
епизоди от общия живот на групата - "споделена фантазия" или "творческа и 
вариативна споделена интерпретация на дадени случаи, задоволяваща групова 
психологическа или риторическа потребност". Споделянето на такава интер-
претация дава възможност на членовете на групата съвместно да изпитат съ-
щите емоции, да развива еднотипни нагласи спрямо едни и същи герои и техните 
действия, като цяло да изживяват групово опита си. "Символната конвергенция" 
води до "риторическа визия", която е важен аспект на социалната кохезия. 

СТРУКТУРНИ ОСОБЕНОСТИ НА НАРАТИВА. Наративът дава усещане за 
реализъм; той включва не цялата информация, а само определени фрагменти 
(възможни интерпретации) и предлага стандарт за решение на проблема; това 
решение е на основата на известни морални принципи (идеологии, социални 
норми). Резултатът е рутинизация на формулировката на проблемите и на тях-
ното решение, и "укрепване на вярата и суеверно обучение", вместо конструк-
тивен диалог, критично отражение и творческо действие (Bennett, Edelman). 

МНОЖЕСТВЕНОСТ НА НАРАТИВИТЕ. В света има множество различни 
интереси, ценности и наративи, които ги отразяват. Това води до неизбежни 
конфликти на интересите, свързани с различните аспекти на социалния живот. 
Ако липсва диалог, също така неизбежно се стига до доминиране на фракцията 
с най-много власт и пренебрегване на интересите на другите. [109] 
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10. КОНСЕРВАТИЗЪМ И ТРАДИЦИОНАЛИЗЪМ 

10.1. КОНСЕРВАТИЗЪМ 

СЪЩНОСТ. Едно от най-представителните направления в съвременното 
педагогическо мислене е консерватизмът. Разгледан в най-общия му вид, той 
се проявява в защита на постигнатото, изпитаното, съществуващото, стремеж 
за запазване на стари форми, силна привързаност към постоянството, стаби-
литета на утвърдени институции, статуси, нагласи, ценности и недоверие към 
новото, още неутвърденото, дискусионното. 

В концепциите на традиционалистите се набляга повече върху идейното 
наследство, необходимо за укрепване на настоящето. В концепциите на кон-
серваторите пък излиза на преден план грижата за запазване на съществува-
щото, което се атакува от носителите на радикални идеи. [87] 

ЦЕННОСТИ НА КОНСЕРВАТИЗМА В ОБРАЗОВАНИЕТО. Културният кон-
серватизъм (от лат. «conservation — съхранявам) вероятно, е най-древната 
образователна идеология. Основна ценност (още неосъзната като цел) на ран-
ните образователните системи, е било съхранението на културата; развитието 
й (преобразование на традициите) и съответно, развитието на личността в об-
разованието задача не се осъзнавало. Основната цел на училището е да се 
усвои писмеността и да се запомнят текстове. Структурата е строго йерархична, 
дисциплината е сурова, всички страни на образователното взаимодействие са 
строго регламентирани. 

Консервативните идеи са прости: образованието е предаване на културни 
достижения, основа на цивилизацията; дълг на учителя е да съхрани и предаде 
достойните традиции на миналото. Уважение към традициите, стремеж към 
съхранението им, в частност, на всички религии. Съпротива към революционери 
от всякакъв род, готови да сменят миналото с някакви абстрактни и не напълно 
ясни идеали. Разбиране, че училището трябва да има ясни, определени и глав-
но, стабилни ценности, които са съществували и ще съществуват хиляди години: 
сътрудничество; бодрост; верност на дълга и истината; мъжество и упоритост 
пред разочарованията; настойчиви усилия за решение на задачите; стремеж 
да се прави всичко колкото може по-добре; лоялност към приятели, семейство 
и за това и пред когото човек е отговорен; честност (У.Бегли). 

Цел на образованието е приспособяването не към живота, а към норми-
те, непреходните стандарти, вечните истини, което става в процеса на изучаване 
на традиционните дисциплини: литература, история, предмети от естествено-
научния цикъл. 

Към дисциплината се изпитва особено уважение, като тя се свързва както 
с принудата, рутината, но и с подредеността на мисленето и търсене на житей-
ски цели. Общото образование по необходимост е традиционно, насочено е 
към съхранение на цивилизацията. [23] 

ПЛАТОН. Великият древногръцки философ Платон е изложил възгледите 
си за образованието в два от своите диалози: "Републиката" и "Законът". Основ-
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ната идея е, че при наличие на умствена база, в съвършената Държава всеки 
трябва да получи необходимите грижи от обществото. 

Продължителният образователен процес има две начала: музика (включ-
ва и поезия) и гимнастика. Насоката при музикалното образование е към епи-
чески и трагически произведения и героични подвизи, а при гимнастиката -
към военни упражнения, съчетани с контрол над чувствеността на тялото. 

Изборът на ръководители трябва да се прави сред най-способните и да 
включва изпитания на ума, паметта и тялото (болка и съблазън). Избраните 
трябва да се обучават на математика и диалектика. [146] 

ХЕГЕЛ. Философията на Xегел е сред най-ясните от гледна точка на отно-
шението към образованието. Преди да стане университетски преподавател, 
той е бил 8 години гимназиален учител и много от неговите разсъждения са 
свързани с педагогиката - дисциплината, проблеми на ученичеството, препо-
даването и пр. 

За Xегел образованието е резултат от развитието на духа. Човек чрез 
посредничеството на образователния процес, който има за основа културата 
се доближава до абсолютния дух (Бог). Благодарение на образованието, човек 
съзнателно започва да ограничава импулсите си и да се възприема като мора-
лен субект. Образователният процес води до непосредствена субективност или 
индивидуалност (без посредничество, сам по себе си). Образованият човек се 
проявява като рационален гражданин, в държавата, той е етически универсален. 

Научният и семеен образователен процес задължително е формален. 
Детето е непосредствена субективност, която трябва да се приспособи към 
човешката етика. Образованието трябва да се основава на формална (външна) 
дисциплина, както и на интелектуална дисциплина. Тя не е произволна, тъй 
като духът на хората, които я налагат е проявление на универсалния дух, който 
изисква индивидът да се преодолява и да стане универсален дух. [Ib.] 

ГУВЕРНМЕНТАЛИЗЪМ. Томас Xобс (Thomas Hobbes 1588-1679) се счита 
за основател на Английската морална и политическа философия. Според него, 
образованието е метод за обезпечение на приемането на властта. Образова-
ният човек разбира връзката на своя интерес и държавния интерес. Тази кон-
цепция се нарича гувернментализъм (governmentality). [Ib.] 

КЛАСИЧЕСКИ РЕАЛИЗЪМ. Централен принцип е, че формата има най-
важно значение за познанието. Формите съществуват обективно, т.е. буквално 
се съдържат в самите обекти. 

Като най-обща способност за хората се приема способността да се при-
добиват знания, да се използват и човек да им се наслаждава. Затова и общото 
образование трябва да бъде насочено към това. [23] 

10.2. НЕОКОНСЕРВАТИЗЪМ 
ХАРАКТЕРИСТИКА НА СВЕТА. В съвременния неоконсерватизъм изпъква 

идеята за „социална стабилност". Нашето време е „ера на катастрофите". Разкла-
щането на устоите на съществуващото общество идва не само от хората с ради-
кални възгледи, а и от неконтролирания технически прогрес. По-нататъшното 
развитие на обществото не носи нищо добро на хората. Бъдещето е изпълнено 
със заплахи и гибелни последици. 

За да се предотврати идващата катастрофа, е необходимо да се създаде 
"стабилна обществена система", която функционира съобразно с изискванията 
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на "рационалния авторитет, опиращ се на законите и правосъдието", да се 
укрепва "институционализма" и да се култивират "изпитаните от хилядолетия 
добродетели" - честност, трудолюбие, дисциплинираност, признаване, спазване 
на реда и законността, готовност да се отстраняват конфликтите чрез лични 
отстъпки и жертви. 

По думите на Хари Брауди, в променливия свят задача на образованието 
са фиксираните модели за това, което е добро за човека, моделите на добрия 
живот, които съществуват независимо от тези изменения и им придават смисъл. 

УЧИЛИЩЕ. Основната задача на училището е да създава "позитивна пози-
ция" към държавата и обществото чрез "готовност за подчинение" и "съзнание 
за дълг". Смята се, че на подрастващите трябва да се дават твърди схващания 
за добро и зло, за истина и лъжа. Понятията за родина, отечество, привързаност, 
вярност и смелост, които са емоционално наситени са много по-важни от разви-
тието на ума (гражданско образование). [87] 

Отрича се деинституционализацията, т.е. отслабване и фрагментация на 
институциите и загуба на доверието спрямо тях. Когато отхвърля институциите, 
човек отхвърля и себе си, своята субективност, която е смисъл и стабилност на 
собственото съществуване. Трудът трябва да се върне в старата си мотивация, 
като задължение, философията да се върне в каноните на класическата мета-
физика, а битието на човека да е йерархично строго подредено. Налице да са 
традиционните социални общности, които да запазят обикновените хора от 
държавно-бюрократичната експанзия. Човек трябва да бъде освободен от мъ-
ките на избора, а индивидът трябва да е "комунитарен". 

СМИСЪЛ НА ОБРАЗОВАНИЕТО. Образованието спомага за т.нар. "опро-
стена комплектност" - целесъобразно преживян шаблон. Социалните институти 
и възпитанието дават и транслират готовите смисли на дейностите - ценности, 
норми, мотиви - въобще една редукция на цялостността. Образованието, социа-
лизацията и образованието са процес на "еквивалентна замяна" на обективни 
ситуации със субективни и така се стига постепенно до решаване на житейски 
проблеми с тривиални начини. Образованието се превръща в своя антипод на 
просвещение - т.е. то вече не обогатява със знания и умения, а изпълнява 
функцията на съкращаване на определени възможности, създава определени 
алгоритми на дейности. [Пак там] 

ХАРАКТЕРНИ ЧЕРТИ НА НЕОКОНСЕРВАТИЗМА В ОБРАЗОВАНИЕТО. 
Преход от външна мотивация, стимулиране и регламентиране към вът-

решни диспозиции за предел в свободата на избора. Образованието дава 
прехода от аномия към автономия в разумни граници. Тук скрита стои тезата на 
Хегел и Хербарт - този, който не е бил послушен и управляван, не може да 
управлява след това себе си и другите! 

Йерархия на образователното равнище и ценности от "окастрена" подго-
товка до висш академизъм и елитарен технократизъм. С други думи, всеки да 
си знае мястото и може да се измъкне от него вследствие на упорит задължи-
телен труд и развитие на собствените природни заложби. 

Определено наличие на фиксирани техники, технологии и форми на 
обучение. Наличие на контрол и оценки на достиженията. 

Строго структурирано образователно съдържание, обърнато към минал 
опит и известно допускане на интегративни дисциплини и синтези спрямо 
определени възрастови групи за създаване на актуален опит. 

Ползване на бихевиористки схеми и допускане на репресивни стратегии 
с направлявана отвън активност. 
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Съчетаване на религиозни, етически - неутрални, граждански и лични 
професионално-прагматични цели с разсъдъчна достатъчност на дефинира-
нето им. 

Йерархизиране и строга регламентация на училищните роли, ред и дис-
циплина. Система от санкции. 

Диференциране на различията между масовото и елитарно образование 
и държавно-общинското и частното със средствата на компенсаторната власт. 

БУРДИЙО. Теорията на Пиер Бурдийо (Bourdieu) за социалното и културно 
възпроизводство привлича голямо внимание от началото но 70-те години. Кул-
турната хегемония, културният капитал, културното наследство, хабитуса, сим-
волното насилие, стратегиите на възпроизводство и траекториите на класата 
са очевиден влог в теориите за образованието. 

Обществата и социалните групи трябва да се възпроизвеждат и го правят 
непрекъснато; става междугенерационен обмен на символен капитал; за тази 
цел трябва да се развиват съответните структури, които позволяват успешно 
културно възпроизводство. 

Културният капитал може да съществува във форми, реализирани като 
диспозиции на духа и тялото; обективирани като културни ценности (и институ-
ционализирани - диплома). Има и социален капитал: съвкупност от фактически 
или потенциални ресурси, свързани с устойчива мрежа от повече или по-малко 
институционализирани отношения на взаимно приемане и признание. Той е 
интегриран в мрежи от социални връзки, които могат да бъдат мобилизирани 
за специфични цели. 

Културното предаване е стратегически процес на междугенерационно 
възпроизводство. Социалните групи притежават реални и символни ресурси и 
преследват активни стратегии за облекчаване на този междугенарационен 
трансфер. В съвременните общества училището е станало най-важната институ-
ция за възпроизводство на почти всички социални класи. Бурдийо оспорва 
оптимистичното либерално разбиране за училището като инструмент за соци-
ални реформи и равенство. 

Културният цикъл е непрекъснат: произведена култура - интернализация 
чрез социализация - културно производство. Той обезпечава възможност за 
културни изменения. 

ОБРАЗОВАНИЕТО КАТО УСВОЯВАНЕ НА ХАБИТУС. Полезен методологи-
чески конструкт е терминът хабитус, въведен от Бурдийо. 

Хабитусът е система от трайни, придобити диспозиции, възпроизвеж-
дащи практика в съответствие с принципи, структуриращи социалния свят, обек-
тивно приспособени за достижението на определени резултати, но не предпо-
лагащи съзнателна насоченост и не изискващи майсторство. Той се отнася до 
формални и неформални нрави, обичаи и правила за поведение в обществото. 
Xабитусът е физическо въплъщение на обективната структура. Той е посредник 
между структурните принципи на културата и структурните принципи на практи-
ката. Съществува в множествена същност като "колективен хабитус" (обединя-
ващ културен кодекс), "диспозиционен хабитус" (интернализиран културен ко-
декс) и "явен хабитус" (практика на характерен стил). Тази множественост изис-
ква и множественост на институциите, които да осигурят посредничеството. [86] 

По думите на Бурдийо, като продукт на историята, хабитусът възпроиз-
вежда индивидуалните и колективни практики, а следователно и самата исто-
рия... Той осигурява активно присъствие на миналия опит, който съществува 
във всеки организъм във формата на схеми на възприятие, представи, мислене 
и действие... които са условие за всяка обективация и всяка аперцепция, и 
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създава обективна регулация на практиките и цялостност на светогледа на 
основата на известна обезличеност и заменяемост на единичните практики и 
възгледи... дава гаранция за тъждество и постоянство на практиките във вре-
мето... По този начин миналото прониква в настоящето и се стреми да продължи 
в бъдещето, актуализирайки се в практики, структурирани в съответствие с него-
вите принципи и вътрешни закони... [10] 

Хабитусът е вариация в зависимост от различията в образование, прес-
тиж, обичаи и мода, и изразява тенденцията за възпроизводство на практики в 
съответствие с конструирающите културни схеми. 

Според Бурдийо, училището е консервативна сила. Но то не е само паси-
вен инструмент за възпроизводство на хабитус, който "обективно" удостоверява 
доминиращия културен кодекс в обществото. То е място, където съществува и 
се предава и специфичен хабитус. 

Учебният план на училището може да е произволна извадка от опреде-
лени култури, но може и да е целенасочен - да е от позициите на определена 
класа (най-често средната класа). Трябва да се прави различие между културно 
произволно и схоластически необходимо. Произволността намалява ефектив-
ността на училището като агент на културна трансмисия. Насочеността към 
културата на доминиращите класи поставя в неизгодно положение децата от 
низшите класи, които културно не съответстват на училищния хабитус. Това е 
основната причина за тяхната неуспеваемост. 

Бурдийо счита, че може да се изобрети "универсална педагогика" в проти-
вовес на културно определената педагогика. Тя трябва да елиминира различията 
в познавателните структури, развити в хода на специфичната социализация, 
осъществена в пределите на дадена класа и етническа култура (или субкултура), 
като осигури усвояване на хабитуса на средната класа. 

Фундаменталната задача на училището е да позволи на учениците да се 
учат, за да усвоят социалния и материалния свят и да действат в тях, за да 
достигнат своите индивидуални и колективни цели. Това изисква някакво позна-
вателно структуриране което е независимо от културно произволното. Необ-
мисленото приемане на идеите на културния релативизъм води до там, че 
някои форми на социализация произвеждат деца, които са по-слабо обезпе-
чени с фактически познавателни структури от другите или са по-малко компе-
тентни и ограничени. [204] 

ОБРАЗОВАНИЕТО КАТО ЧОВЕШКИ КАПИТАЛ. Бурдийо разглежда рекон-
версията на икономическия капитал в културен и образователен капитал като 
основна стратегия на френската буржоазия за възпроизводство на своето со-
циално положение. Социалното пространство е пространство на противопоста-
вяне, различия и дистанциране, чрез които се различават класите в социал-
ното пространство. Символният капитал е другото име на различията, които 
функционират в социалното пространство. Думите "по-добро образование" са 
синоним на престиж. Човек взема решение да увеличи доходите си чрез инвес-
тиране на време и средства в образование. Инвестирането в образование свиде-
телства за стремеж към повишение на социалния статус, влизане в определени 
групи, даже и когато това не води до преки материални придобивки. Реконвер-
сията на икономически капитал в образователен е реконверсия в символен и 
културен капитал. [Ib.] 
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10.3. ИДЕАЛИЗЪМ В ОБРАЗОВАНИЕТО 

ИДЕАЛИЗЪМ. Ориентацията е към идеал, единствена реална основа на 
всички обекти в света. Стремеж да се поддържа активна самореализация и 
самоусъвършенстване на всеки ученик като духовно същество. 

Образованието за идеалиста е вътрешен духовен ръст, развитие на при-
родата на ученика в направление към усъвършенстване на «Аза», ръст на 
самосъзнанието и самоуправлението. Целта на образованието е да съдейства 
на младия човек за пълно развитие на уникалния му природен потенциал. То 
трябва да стимулира учениците за развитие на техните способности и да се 
насочат към основите на съществуването. 

РОЛЯ НА ОБРАЗОВАНИЕТО. Училището е необходимо, туй като разкрива 
пред ученика реалността и води до неговото «културно раждане»; училището и 
учителите трябва да възпитават бъдещите активни членове на обществото, 
давайки им ръководство и стремеж за усъвършенстване. «Образованието е 
всеобщ процес на висше приспособление на свободното съзнателно човешко 
същество към Бога» (Дж. Доналд Батлер). 

С изключение на крайните направления като есенциализма или пере-
нниализма, в широкото течение на идеализма няма дух на авторитарност. 
Учениците се разглеждат като същества, способни за развитие, усъвършенст-
ване, проява на инициатива, стремящи се да се уподобят на далечен идеал. 
Проявата на инициатива не само се поощрява, но и се счита за съвършено 
необходима за реалния ръст и развитие. 

Ученето се възприема не като формиране на индивида под влияние на 
външни стимули, а като активен отклик на индивида на тези стимули. Знанията 
на образования човек са призвани основно да му дадат усещане за родство с 
безкрайния универсум, но и трябва да са достатъчно конкретни, за да може 
неговата работа в реалния свят да му достави удоволствие и да носи полза на 
другите. 

Главно в преподаването се счита преди всичко предоставянето от страна 
на учителя на пример за подражание, пример на активна, зряла, творчески 
живееща личност. Учителят трябва да е винаги готов да поддържа активността 
на учениците, породена от техния интерес към работата. Според идеалистите, 
интересът е важен фактор за учене, той води до пълно потапяне в изпълнява-
ната работа, без необходимост от принуждение. «Образованият човек не е 
просто сложен механизъм, не е просто набор от условни рефлекси... Той е 
култивирана личност, постоянно ставаща все по-култивирана и все повече 
личност." ферман Xорн). [23] 

10.4. ЕСЕНЦИАЛИЗЪМ 

ОСНОВАНИЯ. Есенциализмът се свързва с името на американския педа-
гог и писател Уйлям Бегли (William Chandler Bagley, 1874-1946). Той е професор 
по педагогика в университетите в Илинойс и Колумбия. Привърженик на идеята 
за ценността на знанието сама по себе си, а не просто като инструмент, за 
систематично изучаване на академичните предмети. Основните му книги са 
"Образованието и развиващият се човек" (Education and Emergent Man,1934), 
"Образователният процес" (Educative Process, 1905), "Образователните цен-
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ности" (The Educational Values,1911), "Детерминизмът в образованието" (Deter-
minism in Education,1925). 

Считан е за уникална американска философия. Възниква през 30-те 
години на ХХ век. Названието "есенциализъм" произтича от стремежа учениците 
да се запознаят с "основите" на науките (от лат. «essentia» — същност, основа). 

Смята се, че интегрира нещо от идеализма и реализма, като основна 
негова парадигма е: същността е първична спрямо съществуването. От идеа-
лизма е привлечено гледището, че разумът е централен елемент на действител-
ността, а от реализма - принципа, че разумът се формира чрез контакт с физи-
ческия свят. Есенциалистите вярват, че съществува сърцевина от информация 
която всеки образован човек трябва да притежава. Децата (учениците) трябва 
да могат да овладяват сърцевината от съществената учебна информация. Учи-
телят от своя страна трябва да спомага за преподаването на съществената 
информация и да способства за формирането на способност у учениците за 
подбор на тази сърцевина от масива информация. 

ФИЛОСОФСКА ОСНОВА. Тя е консервативна. Социалната, политическа 
и икономическа структура на обществото се приема като даденост. Необходимо 
е нейното съхранение и предаване на идеи, представи и видове практики, 
които характеризират културата в миналото. Днешната култура се е отклонила 
твърде далеч от верния път. За да може човечеството да придобие отново 
самоувереност, е необходимо отначало да се върне на този път, а след това и 
вече надеждно и стабилно да се движи напред. 

ЕСЕНЦИАЛИСТСКА ПРЕДСТАВА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ. Най-синтетично я из-
разява Ричард Питере: «Основополагаща идея на образованието, несъмнено 
е това, че децата са длъжни да повторят в своето развитие в кратка форма 
развитието на предците. Те трябва да бъдат посветени в традиции, в които 
неявно са заложени фундаменталните принципи на мисленето. Отначало, още 
не разбирайки основите, те ще се научат да действат. Постепенно, те ще усвоят 
принципите, лежащи в основата на техните действия и ще започнат да действат 
с разбиране и да приспособяват своите действия към новите ситуации».[По 23] 

Счита се, че училището не е новаторска структура. То има репродуктивен 
характер. То трябва да предава традиционните морални и интелектуални 
ценности и да изгражда традиционни граждански добродетели у учениците. 

Затова и основните училищни добродетели са респект към авторитетите 
и властта, настойчивост, точност при изпълнение на задълженията, лоялност, 
уважение на другите и практичност. 

Отхвърля се ученето чрез проби и грешки, гъвкавостта в преподаването, 
активната самостоятелна дейност на учениците; макар и да се признава някак-
ва ценност на всичко това, се счита за много по-необходимо за образованието 
подредеността и задълбочеността, последователността и дисциплината. 

Свързва се с традиционните дисциплини - математика, природни науки, 
история, чужд език, литература. Те са най-пригодни да формират "основанията" 
на гражданина. Методите на преподаване също са традиционни и са насочени 
към всички (фронтална организация). Основополагащи принципи са достъп-
ността и систематичността. Програмите са твърди и практически невариативни, 
като малко се отчитат детските интереси. Предпочитат се тестовете като обек-
тивна форма на оценяване. Инструкциите са за уплътняване на работното и 
учебно време, повишена взискателност, по-дълги учебни цикли, по-строго 
ръководство. 
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ИДЕАЛЪТ ЗА УЧЕНИК. "Културно грамотният", възприемчив наблюдател, 
притежаващ практически знания за хората, събитията, идеите, технологиите и 
институциите в обществото, притежаващ дисциплиниран, практически ум, спосо-
бен да прилага тези си качества в реалния живот. "Добрият ученик" е способен 
свързано да опише света, който му е представен; процедурите за проверка са 
насочени към определянето на пълнотата и точността на съгласуваността на 
разума с реалността. 

Учителят се разглежда като интелектуален и морален модел за учени-
ците, затова и училищният живот е съсредоточен около него. Той е селектор на 
подходящи фрагменти от исторически и съвременни факти, закони, обичаи, 
видове практики, различни достижения; той е организатор на учебни ситуации, 
които са най-удобни за предаване на тези фрагменти. 

Есенциализмът се доближава до перениализма, но има и съществени 
различия. Есенциалистите не фокусират толкова много върху "истината". Те 
търсят това, което ще помогне на човека да притежава продуктивност днес. Ако 
настоящето изисква от учениците някакво умение (например, компютърна гра-
мотност) то намира място в учебните планове. Явно е налице един прагматизъм, 
при който се цени миналото, но то не властва тотално. 

За есенциалистите целта на образованието е да се усвоят съществени 
неща от обучаваните, за да живеят добре в модерния свят. На интересите, 
мотивацията, емоциите не се отделя голямо внимание. Светът е пълен с реални 
проблеми и завършилият училище трябва да е готов да приеме предизвикател-
ствата на живота. Всяко нещо, което се преподава и онова, което се учи, трябва 
да се пробва дали е полезно или не. Учителят е този който търси и открива 
полезното за учениците. Ако те трябва да мислят и действат функционално, то 
се започва с предметите от миналото и се завършва със системата и организа-
цията на знания и умения, полезни за съвремието. [145; 220] 

ОБРАЗОВАНИЕТО КАТО ПОДГОТОВКА ЗА ЖИВОТА. През 70-80-те години 
на XX век голяма популярност, особено в САЩ има движението «Назад - към 
ocновaнията!» («Back-to-basics»). Според неговите привърженици, главна 
задача на училището е всички ученици да овладеят успешно т.н. "базови знания 
и умения", без които е немислимо пълноценното включване в живота на възраст-
ните. При това съдържанието на «основите», т.е. набора «базови» знания и 
умения, необходими за всеки човек се определя по различен начин. Едни авто-
ри се застъпват за четене, писане и смятане, които са полезни в ежедневието 
и са формиращи мисленето навици. Други - изработването на ясни и устойчиви 
норми на морал и поведение - общуване с хората. 

10.5. ПЕРЕНИАЛИЗЪМ В ОБРАЗОВАНИЕТО 

СЪЩНОСТ. Преведено буквално, "философия перенис"означава филосо-
фия на вечното (от лат. «perennia» — вечност). Корените на перениализма са 
във философиията на Платон, Аристотел, Св. Тома Аквински. Идеите са фор-
мирани основно през XIII век, като и до сега са основата на педагогиката на 
Xристиянската църква. 

"Една програма трябва да е генерализирана, а не специализирана; либе-
рална, а не професионална; хуманистична, а не техническа." - думи на М. Адлер. 
Според него, има големи и важни книги, които са хранилище на знание и 
мъдрост, традиции и култура, и които трябва да се усвоят от всяка генерация. Те 
съдържат "вечни" идеи и именно те са фокус на образованието. Само тяхното 
изучаване може да развие истински интелекта на учениците.[220] 
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Счита се, че най-важните представители на античната и средновековна 
култура са приложими и в наше време. Принципите на философията са аксиома-
тични, те са разположени извън времето и пространството, над историята и 
над всички отделни култури и именно затова могат да служат като надеждни 
насоки за развитие на личността, всъщност, единствено надеждни. Реакцията 
на кризиса на XX век е да се възстановят вечните ценности. Главни авторитети 
са Платон, Аристотел и св. Тома Аквински, които са лекари на болната съвремен-
на култура, за да я излекуват от хаоса. 

ОБРАЗОВАТЕЛНИ ЦЕННОСТИ. Вярва се в универсалността на формите 
на реалността и в това, че чрез познание ние усвояваме нейните основни смисли. 
Истината е съответствие на мисъл и реалност. 

Утвърждава се безусловната власт и авторитет на учителя, приветства се 
авторитарността в обществото и училището. 

В този дух е т.н. "йерархия на целите на образованието" на Х. Хорн: 
• да се приведат хората в съзнателни отношения с безкрайния 

дух на универсума (т.е. да се научат да служат на Бога); 
• да се формират характер и чувство за справедливост; 
• да се насочи волята на човека към вечните истини; 
• да се дадат на човека знания; 
• да се научи човек да създава красота и да й се наслаждава; 
• да се насочи човек към безкрайно усъвършенстване; 
• да се насочи човек към размисъл за идеи, въплътени в структу-

рата на универсума; 
• да се изградят навици за икономическа независимост; 
• да се формира у човек добро здраве като основа на всичко оста-

нало. 

Има две течения в перениализма - последователи на Аквинизма, зас-
тъпващи се за религиозно образование и последователи на светски и 
индивидуален подход. 

10.5.1. РЕЛИГИОЗЕН ПЕРЕНИАЛИЗЪМ 

СЪЩНОСТ. Сборно понятие за означаване на педагогическата доктрина 
на християнската църква, даваща предимство на религиозната вяра пред зна-
нието. Основната методологическа теза е съюзът на религията и науката. 

РЕЛИГИЯ. Етимологията на понятието "религия" има два произхода: 
От relegere (обединявам, събирам). От там religio означава съвкупност от 

обреди, съставляващи самата неприкосновеност на обществените институции. 
А да бъдеш религиозен, означава да си в съгласие с обредното предписание и 
да следиш за съблюдаването му 

От religare (свързвам). Religio препраща към това, което свързва човека 
с Бога (вери и религиозни обреди). 

Въпросите за възникването и значението на религията са пряко свързани 
с разбиранията за същността й. От тук и различните теории и схващания на 
представителите на теологията и отделните философски, антропологични и 
културологични направления. 

Теологичната теория (Библейска теза): религията е извечна и априорна. 
У човека със Сътворението е вдъхната потребността от общуване с Абсолюта, 
стремежът към богоподобие. Човекът е сътворен религиозен и със способност 
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за връзка с Бога. Като фактори за произхода на религията се определят: "свръх-
природната божия сила, човешката духовна Богоустременост и външни при-
родни фактори, които служат за повод при разгаряне стремежа към Бога". 

Натуралистическата теория свързва произхода на религията със стра-
ха и преклонението на човека пред природата и природните стихии. Тя се синте-
зира чрез известната фраза на Лукреций: "страхът създаде първите богове". 

Анимистичната теория ("anima" - душа) - Е.Тейлър, X.Спенсер, В.Вундт 
и др., обосновава произхода на религията чрез еволюцията на представата за 
душата и култа към душите на мъртвите. Духове и демони се вселяват в хора и 
природа за добро или за зло (болести, смърт, сънища, халюцинации). По думите 
на З.Фройд анимизмът е "първата теория за вселената" и като система на 
мислене тя се докосва до магията и тотемизма. 

Тотемизмът ("тотем" - покровител) свързва произхода на религията 
с преклонението пред някакъв покровител - животно, растение. Той олицетво-
рява почитането на обожествените предци, (племенни вождове, родоначални-
ци). Тотемът е свързан със свещени забрани (табу). В "Елементи на народо-
психологията" Вундт заключава, че "някога тотемичната култура е подготвила 
навсякъде почвата за по висша цивилизация и така тя представлява преходен 
етап между периода на примитивните народи и ерата на герои и богове". 

Съществува и теория за произхода на религията от магията (Кинг). 
Магията и свръхестествената й сфера, осъществявани от жреци, шамани, магове 
се смята за първоначален стадий, основа за възникване и проява на религията. 

Социално-политическата теория свързва появата на религията с пот-
ребността на обществото да разреши определени социални противоречия. Ре-
лигията се създава за подкрепа и оправдание на господството на властта и 
управляващото законодателство. Тя възниква като теократична доктрина която 
осигурява подчинението чрез внушаване на страх пред волята Божия (софистът 
Критий) според който "жесток, но умел тиранин подчинявал хората, но не му 
стигнало покорството, та искал да зароби и мислите им, да ги подчини и духовно, 
затова им внушил, че на небето живеят всезнаещи богове, чийто представител 
и заместник е той самият. Глупавите хора повярвали на тези измислени богове. 
От тогава властта на тиранина нямала предел. Той станал господар явен и таен 
на телата и на душите на излъганите от него хора". 

Независимо от гледната точка - богословско-теологична, светска или 
философска, същността на религията има характеристики, които са неотменни, 
въпреки съответното им разбиране и тълкуване. Преди всичко това е необхо-
димостта от човешкото отношение към Абсолюта и вечността. Иманентната му 
присъщност, обхватност и изразеност е вярата. 

Религията по същество е акт на вярата, изразяващ се във вярвания и 
изпълнение на религиозни обреди. Бог съществува единствено чрез вярата на 
вярващия. Това, че съществува извън нея, е мислимо само за вярващия. Ето тук 
е парадоксът на вярването: да вярваш в Бог не означава да вярваш в неговото 
съществуване, в случай че се съмняваш в него, а да вярваш в една реалност 
отвъд онова, което може да се каже, дори да е явно невъзможно да се каже 
нищо. Никое съждение не доказва съществуването на Бог. Дори и да води до 
него, никое дело не е в състояние да изчерпи основния дълг, предопределен 
от акта на вярата, макар и да се влияе от него.[22; 68; 69] 

ОБРАЗОВАНИЕ И РЕЛИГИЯ. Педагогиката се разглежда като нормативна 
концепция. Не се изучават обучението, възпитанието и пр. педагогически реал-
ности като такива, а като дар от Бога (познанието). Педагогическият процес 
има божествена същност. Човек е носител на божествена, безсмъртна душа, 
произтичаща от вечния, всесилен и безкраен божествен дух. Човек е син на 

170 



Бога, създаден от него по божествен замисъл. Човек се свързва с Бога чрез 
посредници - пророци, учители, мъдреци, училище. Срещата с Бога е вътрешен 
диалог, носещ утеха, но свързан и със страх и нужда от помощ. 

Педагогически идеал е "интегралната личност"- резултат от "интеграл-
но образование" - на духа и тялото (човекът е животно, надарено с разум). 

Човек се готви за срещата се с Бога чрез ежедневните си постъпки. Човек 
става съвършен чрез образование и самообразование. 

Тази теза има и други варианти. Редица секти извеждат на преден план 
прераждането. Например П.Дънов: Бог е във всекиго, на хората трябва само 
време чрез многократни прераждания да постигнат величието на образа, по 
който са направени, да станат съвършени; карма — всеки сам кове собствената 
си съдба; сегашният ни живот е предопределен от това, което сме подготвили 
през предишните си прераждания. 

РЕЛИГИОЗНО ОБРАЗОВАНИЕ. В наше време съществуват стотици, повече 
или по-малко, оформени вероизповедания и църковни организации, които 
практикуват характерно за тях религиозно образование. Специфични схващания 
за целта, съдържанието и ролята на възпитанието и обучението имат не само 
основните религии (християнство, мохамеданство, будизъм, индуизъм, конфу-
цианство), но и по-малките религиозни групи, повечето от които са включени в 
по-големите (католицизъм, протестантство, православие, презвитерианци, бап-
тисти, методисти, адвентисти, меномити, копти, моноузити, григориянци, сунити, 
шиити, хиняни, махаяни). 

УЧИТЕЛЯТ. Не всички могат да влизат в контакт с „небесните духовни 
сили" и „свещените истини" стигат до обикновените хора чрез пророците, мъд-
реците и философите, удостоени със състоянието „екстаз", „озарение", „откро-
вение" или „дълбок размисъл". Ето защо пророците и философите са големите 
учители на народите. Учителите усвояват истините от пророците и философите, 
след което ги предават на учениците. 

В други доктрини се смята, че всеки човек може да се свърже с „бога", но 
за осъществяването на тази връзка се нуждае от помощ, която се дава от хора, 
стоящи по-горе в духовно отношение. Те притежават вече истината и мъдростта. 

10.5.1.1. КАТОЛИЧЕСКА ДОКТРИНА 

ФАЙФЕЛ. По думите на ЕрикФайфел, основният проблем в педагогиката 
е този за връзката на човека (ученика) с Бога. Бог е жизненият център на всичко 
съществуващо, поради което връзката с този център е сърцевината на всяко 
образование. Нито учението за природата, нито това за обществото, нито 
културата могат да дадат на ученика здраво кормило в ръцете. Само когато 
спусне котва във „вечното", човекът знае откъде идва и накъде върви. Целта на 
всяко образование е да се прокара мост между ученика и Бога, за да може той 
да се ръководи от „волята на Бога". Връзката на човека с бога се осъществява 
чрез „откровението", което е съществен момент на всяко „истинско образование". 
Ако не стигне до „откровение", т.е. до личен контакт с „бога", човек не може да 
стане „зряла личност". 

Учителят е „сътрудник на Бога", чиято задача е да води децата до зрялост. 
Учителят не обработва ученика, а „подготвя диалогичната среща ученик-Бог". 
По този начин той води учениците, към „спасение" и „духовно извисяване". 

Срещата на ученика с Бога, което се смята за същност на религиозното 
образование, е всъщност особено психично преживяване, при което се разигра-
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ва вътрешна психична игра. Тази среща е „вътрешен диалог", който може да 
бъде оприличен на подготовката за участие в публичен диспут. Лицето, което се 
подготвя за спора, се поставя мислено на гледището на своите опоненти, „из-
слушва" във въображението си техните възражения и ги оборва. Xората, с които 
дискутира в тази подготвителна фаза, не са действителни лица, а негови пред-
стави или елементи на по-сложни представни комплекси. 

Срещата се предхожда от молитвата. Молещият се „разговаря" с Бога 
във въображението си, „изслушва" неговите утешителни думи и си дава сам 
съвет от негово име. Често тези съвети са внушени от лица, ползуващи се с 
авторитета на проводници на „волята божия". 

С възпитаването на съвест и вяра църквата довежда човека едновре-
менно до „външно послушание и вътрешна свобода". [87; 125] 

10.5.1.2. ПРАВОСЛАВНА ДОКТРИНА 

ГАРМАЕВ. Анатолий Гармаев е съвременен руски православен психолог 
и педагог, представител на т.н. "Нравствена психология и педагогика". [19] 

НРАВСТВЕНА ПСИХОЛОГИЯ. За разлика от другите хуманистични психо-
логически школи - психоаналитична, роджерианска, гешталт-психология и пр., 
които са антропоцентрични (в центъра на вниманието е човека с неговия уника-
лен свят и човешки ценности), нравствената психология е Xристоцентрична. За 
нея "придобиването на себе си" е само междинен етап в движението към Бога 
и хората. Нравственната психология е наука, която разкрива психологията на 
човека от позициите на неговото нравствено развитие. 

НРАВСТВЕНА ПЕДАГОГИКА. Нравствената педагогика е път към формира-
нето на нравствени основания у човека. Тя е се основава на три закона: (1). 
Закон за обедняването, (2). Закон за изпреварването и (3). Закон за запазване 
на душевните сили или образа на истината. 

СТРУКТУРА НА ЧОВЕШКОТО "АЗ". Състои се от пет нива. 
Първите три нива съставят Триадата на Егото. 
1. Способности, т.е. душевни средства, чрез които човек взаимодейства 

с обкръжаващия го свят. Това са 16 водещи способности, започвайки с интелекту-
алната и завършвайки с пластическата, която обезпечава телесното или 
физическо действие на човека. 

2. Емоционалност. Много сложно душевно образование. 
3. Его-влечения или страсти. Те са 8, разделени на 2 и 6. Двете са царст-

вени - гордост и тщеславие. Шестте други са подчинени на тях: влечение към 
храна, сексуално влечение, влечение к пари и вещи, към гняв, към печал, към 
безгрижен живот и бягство от проблемите. 

По-дълбоките нива са: 
4. Душевни сили, благодарение на които човек откликва на нуждите на 

другите, но и се развива от его-състояние до нравствено състояние. 
5. Съвест. Способностите, Душевните сили и Съвестта съставят Триадата 

на Съвестта. 
Способностите могат да действат както в Триадата на Егото, така и в 

Триадата на Съвестта, в зависимост от това, какво преобладава в човека. 

ЯДРО НА СЪВЕСТТА И ЕГО-ЯДРО. Основен проблем при формирането 
на нравствения облик на човека е неговата егоистична натура, в основата на 
която е неговото Его-ядро. Всяко дете по рождение има Его-ядро. Егоистичното 

172 



ядро се формира още в утробното развитие и съществува заедно с ядрото на 
съвестта, формиращо образа на нравствената постъпка. Его-ядрото формира 
в човека безнравственото и търси в обкръжаващата среда примери и образци 
на такова поведение. В началото от родителите, а след това от учителите, при-
ятелите и другите хора. В резултат егоистичното става постепенно доминиращо. 

ЗАКОНИ НА ЕГО-ВЛЕЧЕНИЯТА. Има три закона. 
1. Стремеж към егоистично обладание на обекта. Желание да си над 

всички останали (глава на семейството, ръководител и т.н.). Тщеславие - желание 
за положително мнение от страна на другите само за себе си, самохвалство, 
витиевата реч, многословие и привличане на вниманието. Влечения към хра-
ната - всичко вкусно да се изяде в единочество. Секс - стремеж към абсолютно 
владение на партньора, ревност. Вещи и пари - алчност, натрупване на пори, 
егоизъм. Печал - пълнота на преживяването в самота. Гняв - агресивно домини-
ране над другите. Безгрижие - абсолютно безделие, веселие в единочество. 

2. Взаимоподдръжка на его-влеченията. Всяко от осемте Его-влечения 
се поддържа от всички останали. 

3. Временна засищаемост на его-влеченията. Его-влеченията се засищат 
с грехове и затихват. Колкото и да се засити едно его-влечение, след време 
отново се възражда. Само в старостта част от тези влечения угасват. Някои его-
влечения може да се засищат по-лесно, други - не, някои са силни и в старостта. 

НРАВСТВЕНО ИЗГРАЖДАНЕ НА ЧОВЕКА. То е движение от Триадата на 
Егото към триадата на Съвестта. Волята на човека или е обхваната от Его-
влечението, помрачена от него или се ръководи от Съвестта, чрез нравствените 
сили на душата, съединявайки се със Способностите. Съединяването на Волята 
и Съвестта я освобождава от властта на страстите (Его-влечения) и формира 
в човека навици за праведен живот. Напротив, въвличането на Волята в страс-
ти води до безнравственост и проявление на разни степени на егоизма. 

ЗАКОНИ НА НРАВСТВЕНОТО ИЗГРАЖДАНЕ НА ЧОВЕКА. Има три закона, 
които обясняват ставащото с детето. 

1. Закон за изпреварването. Ако в процеса на нравственото изграждане 
изпреварват способностите, то те неизбежно влизат в Егоистичното ядро на 
детето, в гордостта и тщеславието. 

2. Закон за обедняването на душевните сили. Предупреждава за пос-
ледствията от обедняването на душата и изисква доброта и грижа за хората. 

3. Закон за запазване на душевните сили или образа на истината в 
човека. Всеки човек се ражда с Божията искра. Именно образът на Бога е и 
най-доброто в човека. Всеки носи в себе си образа на истината, но за съжаление 
не всеки следва този образ. 

СМИСЛОВИ ЖИЗНЕННИ ЦИКЛИ. В своя живот човек, достигайки една или 
друга възраст преминава периоди, когато осъзнаването на смисъла на живота 
за известно време губи яснота. Човек се губи, започва да търси и променя 
жизнени смисли и ценности, в резултат тръгва или към Съвестта, или остава в 
плен на Его-влеченията си. Тези кулминационни точки са във възрастта 6, 18, 
30, 42, 54, 66 и 78 г. 

РОЛЯ НА СЪКРОВЕНИЯ ЧОВЕК (УЧИТЕЛЯ). Съкровеният човек (учителят) 
слуша, със сърцето си схваща движението на другия от днес към утре и в това 
движение става негов сътрудник (съмолитвеник). Той върви редом, за да бъде 
в помощ на другия в единното обръщение към Бога. 
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10.5.1.3. ПРОТЕСТАНТСКА ДОКТРИНА 

СРЕДНОВЕКОВНИЯТ ЧОВЕК И ИНДИВИДУАЛНОСТТА. В Европа през 
Средните векове в първоначалните педагогически системи заедно с християн-
ското съдържание се забелязва потискане и изключване на индивидуалността 
почти във всички случаи на животи и дейност. Средновековният човек не може 
да съществува извън колектива или извън някаква социална група. Извън тази 
група той загубва практически всичко, социалния си статус, дори и собственото 
си име (индивидуалност, личност), което има смисъл само в конкретната група. 

Културата на Средновековието има специално отношение към всичко 
индивидуално. Човек трябвало да съответства на някакъв социален стандарт и 
норматив. Задълбочаването на тези тенденции постепенно довело до остри 
протести против такова отношение към човека, към неговата индивидуалност. 
В исторически план едновременно с епохата на Ренесанса започва и преосмис-
ляне (реформация) на католическия светоглед - в рамките на западното хрис-
тиянство настъпва епохата на Протестантството. 

ПРИНЦИПИ НА РЕФОРМАЦИЯТА. Същността на Реформацията е в това, 
че нейните дейци не приемат принципа за свобода на волята. В отличие от 
католиците, с които са съгласни, че човек е създаден по образ и подобие Божие, 
протестантите говорят, че на човек е предопределено място в света и това 
предопределение съществува изначално преди раждането на човека и всеки 
получава в живота това, което му е предопределено. 

Съгласно принципите на протестантството никой няма право да е посред-
ник между човек и Бог. Всеки човек остава насаме със своя Творец, но при това 
на всеки е предопределена своя, особена съдба. Уникалността на човека, съз-
даден по образ и подобие Божие се определя от тази уникална съдба, която 
Творецът му е предписал при сътворението на Света. Задача на всеки протес-
тант е да отгатне замисъла на Бога относно самия себе си. 

ИНДИВИДУАЛНОСТТА - ИДЕЙНА ОСНОВА НА ПРОТЕСТАНТСТСКОТО 
ОБРАЗОВАНИЕ. Индивидуалността в протестантската теология и педагогика е 
култивиране в себе си от една страна чудесното и уникалното, което е предпи-
сано на всеки човек като предопределение на неговата съдба, а от друга страна, 
интерес не към другите хора, а към успехите на собствената дейност, което 
фактически означава свобода от зависимостта от другите хора. 

Протестантската организация на живота предполага бавна и постепенна 
социална еволюция, следваща развитието на индивидуалността, а не обратното. 

При определението на протестантския модел на образование всички 
социални атрибути се явяват вторични по отношение на индивидуалността (на-
пример, гражданските права и свободи на човека). 

Вярващият протестант в хода на образованието се научава как да прове-
рява своята индивидуалност, придобива особен вътрешен духовен опит, заедно 
с култивирането на вярата. 

Гарант на индивидуалността е христианският Бог. В това число той е гарант 
и на индивидуалността на учителя. 

10.5.2. СВЕТСКИ ПЕРЕНИАЛИЗЪМ 

СЪЩНОСТ. Подход, формулиран през 20-те години на XX век от Роберт 
Хътчинс и Мортимър Адлер (Robert Hutchins, Mortimer Adler). 
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Постановките на Хътчинс и Адлер имат много сходни черти с есенциа-
лизма. Те се стремят да развиват на първо място ученическите интелектуални 
възможности и на второ, моралните им качества. За тази цел обучението е 
центрирано около учителя. Учителите не се съобразяват с ученическите инте-
реси и опит. Счита се, че проверените и доказани методи и курикулум са най-
благоприятни за детето. Аналогично е и пристрастието към твърдите и задъл-
жителни програми. Има и различия: липсва конкретността на есенциализма; 
не се отдава такова значение на експериментирането и опита; акцентира се 
основно на духовните универсалии. 

Отдава се сравнително малко значение на природните науки и техноло-
гиите, чиято информация лесно остарява, за разлика от философията и рели-
гията, които учат хората да мислят. В тази връзка като основен метод за работа 
е Сократовата беседа и други подобни диалогови форми. Те помагат за истори-
чески конкретното осмисляне на понятията. 

СЪДЪРЖАНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО. Цялостното изложение на различ-
ните форми на перениализма е изложен в труда на Робърт Хътчисън и Мортимър 
Адлер "Поход на великите книги". Задълбочаването в класическите велики произ-
ведения помага на учениците да достигнат до състояние на просветеност и 
стремеж към добродетелност. 

Природата и по-специално човешката природа е константна, претърпя-
ваща само малка промяна. Аристотел дефинира човешките същества като 
рационални животни. Образованието е от решаващо значение, защото развива 
рационалността на човека и по този начин същият човек не може да бъде 
доминиран от ирационалното, от инстинктивната страна на своята природа. 

Интелектът, а не емоциите или инстинктите е този, които отделя човека 
от животните, а интелектът е подхранван само от истината. Вместо да се 
фокусират върху настоящите събития или интересите на учениците учебните 
планове трябва да съдържат традиционните предмети: език и литература, 
математика, добре структурирани по научната система предмети и някои 
изкуства. Литературата и хуманитарните предмети най-много спомагат за 
проникване в състоянията на човешката психика. 

Образованието не трябва да имитира живота . Образованието е 
подготовка за него. Тяхното гледище е, че човек се учи като се запознава и 
обляга на авторитета на колективната мъдрост на миналото и търси 
традиционната мисъл, която да го води в настоящето. Явно това е един твърде 
консервативен възглед за образованието който може да потвърди и от други 
аргументи. Учителят перениалист вижда своето професионално предназна-
чение за преподаване на следващите поколения на истини от рода на човешкото 
достойнство и склонността на хората да вършат зло, че общество и образование, 
в което няма проблематиката на великите мислители и великите идеи ще 
пропадне. 

УЧИТЕЛЯТ. Учителят перениалист съвсем искрено отдава целия си съзна-
телен живот на децата, но той не позволява те да определят правилата какво 
да се учи и как да се преподава. Работата на учителя е да преподава, както си 
реши, а на децата да учат по зададени модели. Такъв учител сериозно е убеден 
в ролята на външната мотивация и стимулиране за учене защото стремежът 
към игра измества предната дейност. Нормите и изискванията в училище трябва 
да са на висота защото самият живот е твърде взискателен. 

Несъвършенствата в образованието се търсят предимно в самия учител 
и донякъде в родителите. [146; 220] 
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11. ХУМАНИЗЪМ 

СЪЩНОСТ. Терминът "хуманистично образование" се използва за озна-
чаване на разнообразни педагогически теории и методи, основани на етическия 
кодекс на хуманизма - свързвани с нарастване на човешкото развитие, благо-
състояние и достойнства, извън религиозните, идеологически или национални 
идеали и ценности. Има далечна философска и морална традиция - от древните 
Библейски пророци и Древногръцките философи до Декларацията на ООН за 
човешките права и за правата на детето. Винаги са свързва с три фундаментални 
принципа: 

1. Концепция за човека като автономен (със свободна воля) и рационален 
агент, с морална съвест и творчески възможности за реализация, поради което 
всички му дължат фундаментално уважение. 

2. Политическа доктрина, основана на етиката на универсалното човешко 
равенство, взаимност и солидарност, политически плурализъм и демокрация. 

3. Педагогическа доктрина, изразяваща се в задължението да се помогне 
на всички индивиди да развият максимално своя потенциал за да се наслаж-
дават доколкото е възможно на всички блага, които правят човешкия живот 
толкова добър, колкото това е възможно (по думите на Мортимър Адлер). 

РАЗВИТИЕ. Исторически, хуманистичното образование може да се про-
следи от времената на Древна Атина. Постепенно то става все по-демократично 
и плуралистично, непредубедено и критическо, чувствително и внимателно към 
културните и индивидуални различия и потребности, основано на принципите 
за интелектуална свобода, морална автономия и плуралистична демокрация. 

Теоретически хуманистичното образование може да се класифицира в 
четири различни форми или подходи. 

11.1. КЛАСИЧЕСКО ХУМАНИСТИЧНО ОБРАЗОВАНИЕ 

РАЗВИТИЕ. То предполага задължително наличието на идеал за човешко 
съвършенство, който е универсален и обективен модел за регулиране на образо-
ванието. Началото е в Древна Атина - Перикъл, Сократ, Протагор, Платон -
понятието Paidiea, Древния Рим - понятието Humanitas. Няколко столетия по-
късно католиците установили studia humanitatis като нормативно и формиращо 
образование за свободни хора. Основната идея е достигането до пълноценен 
и достоен човешки живот на културен гражданин. През Ренесанса хората за 
пръв път се нарекли "хуманисти" - еманципирани от невежеството и догматизма. 
Xуманитарното образование се свързва с името на Коменски. От епохата на 
Просвещението до края на XX век то се вдъхновява най-вече от идеите на Кант, 
Мил, Маритен, Либингстън, Адлер и др. То става все по-егалитарно, критическо 
и либерално, без да променя идеала си.[12] 

ПЕДАГОЗИ-ХУМАНИСТИ ОТ ВЕК. В областта на практиката на 
хуманистичното възпитание най-известни са Виторино да Фелтре, Матео 
Веджио, Рудолф Агрикола, Еразъм Ротердамски, Франсоа Рабле, Мишел Монтен. 
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В педагогическата теория и практика те демонстрират търпимост към 
участниците в беседата, неокончателност на твърденията, доброжелателна 
готовност за слушане, стремеж към истината в различните нейни варианти и 
интерпретации, самодейност, активност, свобода, собствени усилия и съобра-
зяване с природата на възпитаника. 

КОМЕНСКИ. Ян Амос Коменски (лат. Comenius, 1592-1671) създава пър-
вата зряла и реална концепция на педагогическия хуманизъм в действие, сил-
но повлиян от идеите на Т. Кампанела. 

Коменски изхожда от религиозното схващане, че освен тленната същност, 
човек притежава и безсмъртна душа, която живее «зад пределите на този жи-
вот» и че «последната цел на човек» е да се подготви за този живот. Основната 
цел, която той формулира, е всестранното развитие на човешката личност -
Homo universalis. Тя изключва максимализма, но поставя всестранната осведо-
меност като необходим компонент на всестранното развитие на личността. 

За пръв път Коменски обосновава идеята за демократизиране на учи-
лището - всеобщо образование (за всички, без разлика на социална принадлеж-
ност, религия и пол). Общото образование е необходимо за изпълнение на 
общата длъжност на всички да бъдат хора, да живеят в човешкото общество и 
да бъдат полезни един на друг. Хуманизмът на Коменски се състои именно в 
разбирането за основното предназначение на образованието - да формира 
общочовешки морални качества (по професионалните си изяви и интелектуал-
ните си способности хората ще бъдат различни и едни ще превъзхождат други 
в зависимост от положените усилия и упражнения за самоусъвършенстване. 

ВИЛХЕЛМ ХУМБОЛТ. В началото на Х1Х век възниква нова философска 
концепция за образованието в немската класическа философия (Хербер, Хум-
болт, Хегел), акцентираща на самосъзнанието на личността, на самоформира-
нето на личността в актовете на самоосъзнаване на културата. Този подход, 
води до хуманизация на образованието и до утвърждаване на правата на лич-
ността на образование: личността се формира като субект на културата. Хума-
нистичната философска концепция за образование, противостои на просвети-
телската концепция и служи за основа за търсене на нови форми на образо-
вание, ред педагогически реформи, ориентирани към културно-хуманитарните 
идеали (особено във висшето образование - Хумболт). Но още в средата на Х1Х 
век тази концепция се сблъсква с тенденциите за реално (естественонаучно) 
образование (Фарадей). 

11.2. РОМАНТИЧЕСКО ХУМАНИСТИЧНО ОБРАЗОВАНИЕ 

РАЗВИТИЕ. Наричано е още натуралистично или терапевтично. Появява 
се през ХVШ век с идеите на Жан-Жак Русо, който отхвърля културния прогрес, 
енциклопедичността на знанията, авторитарното образование и преследването 
на социален статус, отчуждението и други дефекти на буржоазното общество. 
Той предлага алтернативна концепция за живот, основана на съвършенството 
на естествените склонности на човека и саморегулирането на развитието и 
поведението, съчетание на индивидуалните интереси и общото благо. През 
ХVХ и ХХ век тези идеи оказват силно влияние на образователната теория и 
практика - върху Песталоци, Фрьобел, Дюи, Нейл, Роджерс, Маслоу и др. Към 
идеите на Русо се добавят и тези за грижа, ръст, самоактуализация, персонали-
зация, саморегулиране, доверие, опит, автентичност, релевантност, демо-
кратичен и педагогически климат - все условия за непрекъснатост на процеса 
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на саморазвитие. Истинското образование се свързва с внимателно "разтягане" 
и актуализация на вътрешния потенциал на индивида. 

СВОБОДНО ВЪЗПИТАНИЕ. За пръв път идеите за свободно възпитание 
^ d a g o g i e libertaire) са формулирани в книгата на Жан-Жак Русо "Емил или за 
възпитанието". След това в историята са останали много русоистки школи, най-
известните от които са училището на Лев Толстой в Ясна поляна (1859), учили-
щето вНамбург, школата на Елен Кей. 

Основните идеи са [138]: 
1. Човешката природа е добра. 
2. Детството е особена възраст - със свои ценности, автономия, права, 

разбирания. 
3. Систематично отхвърляне на традиционната училищна организация 

(отсъствие на програми, хорариум, класове, дисциплинарни регламентации, 
наказания, свободно движение на децата, слаб контрол, никакво противопоста-
вяне на личните разбирания). 

4. Детето избира група за живот. Тя се образува свободно около един 
учител, свободно се променя. 

5. Свобода на детето и отстраняване на възпитателя - "принцип на негатив-
ното възпитание". Радикална трансформация на релацията учител-ученик, мар-
кирани от свободата на ученика и "отсъствието" (ненатрапването) на учителя. 

6. Учителят се въздържа от всички преки и принудителни интервенции — 
натиск, налагане на ред, въздържание. 

7. Учителят дискутира с децата като равен и участва като такъв в цялост-
ната организация. Отношенията са приятелски, елиминирани са факторите 
авторитет и интелектуално превъзходство. 

"ВЕКЪТ НА ДЕТЕТО". Последното десетилетие на XIX век и началото на 
XX са свързани с преход от традиционната педагогика към едно ново състояние, 
свързано с едно ново разбиране за детето и детството, наречено от Клапаред 
"коперникова революция в педагогиката". Тя се основава на идеята, че училището 
трябва да се центрира около детето и неговите интереси, знания и наклонности. 

В началото на XX век започва бурното развитие на "педологията" - наука 
за детето, главно под влиянието на работите на Стенли Хол (S.Hall), W.Preyer, 
C.Baldwin, J.Sully. От 1893 г., когато се създава Националната асоциация на 
САЩ за изследване на детето, до 1912 подобни институти се създават в Англия, 
Италия, Франция, Германия, Русия, Швеция, Сърбия, Унгария, Чили, Белгия, 
Швейцария. В началото на този период годишно се публикуват около 250 работи 
на тази тема, а в 1917 - над 1600. 

През това време става значителна промяна в училището. То става институ-
ция в истинския смисъл на думата. Доминира концепцията, че то трябва да е 
трансмисия и да конструира облика на детето, съчетана с дидактоцентризма 
(магистро-) и идеята, че то е пространство за властно доминиране над детето. 
"Новата" (алтернативна, реформаторска) насока в педагогиката се сблъсква с 
тази теза и среща официално неприемане и неразбиране.[210] 

СЕЛЕСТЕН ФРЕНЕ. Френският педагог Селестен Френе е роден през 
(1896-1966) г. Той е създател на една от най-популярните педагогически системи 
на XX век. 

Френе в противовес на концепциите, не отчитащи интересите на детето, 
формулира следната цел на образованието: максимално развитие на личността 
на детето в разумно организирано общество, което ще му служи и на което то 
само ще служи. Принципите на неговата педагогика са: (1). училище, ориентирано 
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на детето. (2). Детето само строи своята личност, ние само му помагаме в това. 
(3). Главното не е заучаването на материала, а здравето на детето, стремежа 
му към знание, развитието на неговите творчески възможности, присъщото на 
природата му желание постоянно да се движи напред, към максимално пълна 
самореализация; благоприятната среда, в която се възпитава детето; оборудва-
не и технически средства, осигуряващи естествен, жив и всестранен възпитателен 
процес. (4). Училището на бъдещето е училище на труда. (5). Светлата мисъл и 
умелите ръце са по-добри от ум, препълнен с ненужни знания. (6). Разумната 
дисциплина е резултат от организиран труд. (7). Училище на ХХ век за човека на 
ХХ век. (8). Промените трябва да има фундамент. (9). Народното училище не 
може да съществува без демократично общество. [77] 

ПЕДАГОГИЧЕСКИ ИНВАРИАНТИ. Основните положения от теорията и 
практиката на Френе са формулирани като "педагогически инварианти" (Les 
invariants pedagogiques): 

Природата на детето е като природата на възрастния - то чувства, страда, 
приспособява се, но в друг ритъм, тъй като от една страна му пречи органичната 
слабост, незнанието, опита, от друга, то има неизмерим жизнен потенциал, 
какъвто у възрастните често е отслабнал. 

Високият ръст на човека съвсем не свидетелства за превъзходството му 
над околните. Учителят и така e по-висок от учениците и не стига това, а и най-
често стои на подиум, за да утвърди още повече това превъзходство. 

Поведението на детето в училище зависи от психическата му нагласа и 
здравословното му състояние. 

Никой - нито възрастния, нито детето не обича да му заповядват. Всяка 
команда предизвиква автоматично съпротива. По принцип всяка авторитарна 
заповед е грешна. 

Никой не обича построяването по команда, защото това означава под-
чиняване на чужди заповеди. В живота е необходим ред и детето трябва да 
свикне с това. Опасността се появява, когато то смята реда за безсмислен. 

Човек не обича да изпълнява някаква работа под заплахата на пръчката, 
дори ако тази работа не му е противна; именно принудата, поражда съпротива. 

Необходимо е да приключим със схоластиката - системата от правила за 
работа и живот на училището, която извън него няма никаква ценност. 

Всеки човек се стреми към успеха. Неуспехът спира работата и лишава 
от ентусиазъм. Училището трябва да се превърне от място на отличниците в 
място на всички. 

Никой - нито детето, нито възрастния не обичат надзора и наказанията.Те 
винаги сe възприемат като посегателство върху личното достойнство, особено 
когато се правят публично. 

Детето не обича работата в "стадо", където всеки е длъжен да се подчиня-
ва на "овчаря". То обича индивидуалната работа или работата в колектив, където 
цари дух на сътрудничество. 

В клас е необходимо да се поддържа ред и дисциплина. 
Наказанието винаги е грешка. То е унизително за всички и никога чрез 

него не се постига желаната цел. То е най-крайното средство. 
Бъдещото демократично общество се подготвя от демократизацията на 

училището; ав^ритарното училище не може да формира бъдещите граждани 
на демократичното общество. 

В основата на възпитанието лежи достойнството на личността. Взаимното 
уважение между учител и ученик е едно от главните условия за обновяването 
на училището. 

Естествено занятие за детето е не играта, а трудът. 
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Поставянето на оценки на успеваемостта и класификациите на учениците 
по принцип са грешка. 

Трябва да се говори колкото може по-малко. 
Новият живот на училището се основава на принципа на сътрудничест-

вото, тоест учениците заедно с учителите имат право на управление на живота 
и дейността на училището. 

Оптимистична вяра в живота. [77; 78] 

ШАРЛОТА МЕЙСЪН. Шарлота Мейсън издава през 1922 г. книгата "Фило-
софия на образованието. Домът на образованието." [196] В нея са формулирани 
ясно и точно елементите на една хуманистична философия на образованието: 

1. Децата са хора по рождение. 
2. Детето е човек с духовни нужди и човешки способности. 
3. Детето не се ражда добро или лошо, но с възможности за добро и зло. 
4. Принципите за властта (авторитета) и подчинението са естествени, 

необходими и фундаментални. 
5. По тази причина ние се ограничаваме до три образователни инстру-

мента: (а). атмосфера, обкръжаваща среда; (б). дисциплина в навиците; (в). 
Представяне на живи идеи. Девизът е: «Образованието, това е атмосфера, 
дисциплина и живот.» 

6. Когато казваме, че "образованието е атмосфера, ние нямаме предвид, 
че детето трябва да бъде изолирано в това, което може да се нарече «детска 
обкръжаваща среда», особено приспособена и подготвено, а отчитаме и обра-
зователната ценност на неговата естествена домашна атмосфера (хора и вещи), 
ако му позволява да живее свободно в естествените му условия. 

7. С думите «Образованието е дисциплина», ние означаваме дисциплина 
на навиците и привичките (на ума и тялото), формирани насочено и обмислено. 

8. С думите «образованието е живот» се дефинират детските потребности 
- интелектуални, морални и физически. По тази причина учебният план трябва 
да е богат и всеобхватен. 

9. Ние считаме, че детският ум не е място, където се трупат и съхраняват 
идеи, то е аналогично на тялото, което усвоява храната - някоя с апетит, друга 
- не; училището трябва да предлага всичко, а не диета, а детето да се подготвя 
да усвоява всичко. Xербартианската доктрина, че умът е съд, пренася тежестта 
върху учителя (селекция на знания). Децата, обучавани по този начин получават 
много обучение и малко знание; и аксиомата на учителя е, че детето винаги учи 
по-малко, отколкото е необходимо. 

10. Знанието храни ума, както храната храни тялото. Детето има нужда от 
толкова знание, колкото и от храна. Детето е надарено с желание за знание 
(любопитство) и с власт за да почувства знанието (внимание), с въображение, 
интерес, възможности за асимилиране и съхранение на знанието (памет). Дете-
то изисква в повечето случаи знанието да му бъде съобщено в литературна 
форма. Детето усвоява това знание, което отговаря на собствената му индиви-
дуалност. 

11. Тези принципи са ограничени от уважението към индивидуалността 
на децата, които не трябва да се подлагат на страх или любов, внушения или 
влияния или на неуместни игри с каквото и да е естествено желание. 

12. Вярвайки, че нормалното дете има способност да приспособява иде-
ите към себе си и себе си към идеите, му предлагаме всеобхватен учебен план. 
От тази концепция произтича принципът, че «Образованието е наука и отноше-
ние», т.е., че детето трябва да има естествени отношения с голям брой вещи и 
идеи, но в училище не трябва да му се преподава всичко за всичко, а да му се 
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помага да учи толкова, колкото му е необходимо за да се приспособи към света 
на вещите и идеите. 

13. При изработването на един учебен план за нормално дете от която и 
да е социална класа трябва да се отчитат пет основни пункта: 

Детето се нуждае от разнообразно знание относно религията, науките, 
изкуствата; затова се нуждаят от богат учебен план. 

Знанието трябва да е обилно и достатъчно. 
Знанието трябва да е различно (аналогия: диетата не предизвиква апетит, 

тоест, любопитство). 
Знанието трябва да е предадено на добър език и да е предадено в литера-

турна форма. 
Знанието не се асимилира докато не е възпроизведено. Затова трябва 

многократен тренинг. 
14. Има два ръководни принципа по отношение на моралното и инте-

лектуално самоуправление на децата - «пътят на желанието» и «пътят на 
причината». 

15. Пътят на желанието - на децата трябва да се преподава, че: (a). 
трябва да правиш разлика между «аз искам» и «аз ще бъда»; (б). ефективността 
изисква да отклоним нашите мисли от това, което желаем, но ни е недостъпно; 
(в), най-добрият начин да отклоним нашите мисли е да мислим за нещо раз-
лично, но интересно или да правим нещо такова (г), след известен отдих, жела-
нието за работа се възвръща с нова енергия. 

16. Пътят на причината - на децата се преподава така, че да осъзнаят 
функцията на причината. Това се демонстрира логически в обучението. 

17. Тези естествени процеси се нуждаят от някакъв морален контрол 
(управление) за гарантиране на вниманието. Децата трябва да се ръководят 
докато станат достатъчно зрели, за да разберат такова обучение, при което 
главната тяхна отговорност като хора е приемането или отклонението на идеи. 
За да им се помогне в този избор, ние им предлагаме принципи на поведение 
и широк диапазон от знания, свързани с тях. Тези принципи трябва да спестят 
на децата време за свободно размишление и поведение, които заставят 
повечето от нас да живеят на по-ниско ниво от това, от което се нуждаем. 

18. Ние не правим разлика между интелектуален и «духовен» живот на 
децата, но им преподаваме, че Божественият Дух има постоянен достъп до 
тяхната душа и е техен непрекъснат помощник по отношение на техните инте-
реси, задължения и житейски радости. 

19. При подобен подход, считаме, че обучаемостта на децата е много по-
голяма от предполагаемата и твърде малко зависима от наследствеността и 
обкръжаващата среда. 

РУДОЛФ ЩАЙНЕР. Рудолф Щайнер (Rudolf Steiner, 1861-1925), философ, 
учен, художник, педагог е роден в Хърватия (тогава в Австро-Унгария). Работи в 
Швейцария. Основава Антропософия - международно духовно движение, засяга-
що изкуството, науката, образованието, селското стопанство, медицината и со-
циалните дейности. Той я описва като наука за духа, път към знанието, към 
духовното в човека и духовното във Вселената. Човек е съставен от тяло, душа и 
дух и случаят с Христос е ключ към разгръщането на човешката история и дости-
женията на човешката свобода. Антропософията е дисциплиниране на вът-
решната дейност, размисъл, който ускорява и съгласува живота на чувствата и 
дава ново значение и център на нашите дела на Земята.[146] 
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11.3. ЕКЗИСТЕНЦИАЛИЗЪМ 
СЪЩНОСТ. Екзистенциализмът се ражда в Европа през XIX век и се 

свързва с имената на Сьорен Киркегор (Soren Kierkegaard,1813-1855) и 
Фридрих Ницше (Friedrich Nietzsche,1811 -1900), единият страстен християнин, 
а другият - атеист. Екзистенциализмът обикновено се дели на две разклонения: 
атеистичен и теистичен. В него се интегрират идеи от три философски течения: 
философско-теологическо (Сьорен Киркегор), философията на живота на Фр. 
Ницше и Вилхем Дилтай, феноменологията на Едмунд Xусерл и Макс Шелер. 
Категорията "екзистенциализъм" е взета от С.Киркегор и поставя основният 
акцент върху индивидуализма и свободата на волята. 

ТЕИСТИЧЕН ЕКЗИСТЕНЦИАЛИЗЪМ. Според С.Киркегор, хората са инди-
видуални същества, които откриват, че са във враждебна вселена. Екзистен-
циалният акт на човека е проблем на определяне, а оттам следва и автентичното 
решение. Макар и да живее под ръководството на Бога, човек съществува и 
чрез преценките за собствените си дела, самообвиненията си и самоодобре-
нията. (Ясперс,К. 1994) 

Разбирания за теистичния екзистенциализъм чрез проблема за Аза дава 
М.Бубер. Според него човек се отнася към реалността чрез Аз-То и Аз-Ти. В Аз-
То човек е обективиращ (сферата на науката и логиката). Само с Аз-То обаче не 
може да се живее. В Аз-Ти субектът среща друг субект. Чрез Аз-Ти се премахва 
отчуждението, абсурда на човешкото битие (Бубер 1992). 

Киркегор създава теория за трите стадия в духовното развитие на лич-
ността. Първият стадий е естетическият и се характеризира с повсеместна реали-
зация на принципите на хедонизма (наслаждението). Вторият стадий е етически 
- уравновесяване на личностната структура, нейното стабилизиране, хармония 
на интересите на личността и тяхното удовлетворяване. Третият стадий е религи-
озният - устрем към Бога. 

Категорията избор е основната категория на екзистенциализма. Кирке-
гор: "Изборът сам по себе си има решаващо значение за вътрешното съдържа-
ние на личността; правейки избор, тя цялата се изпълва с избраното - ако тя не 
избира, то съхне и загива ... да избереш себе си значи не само да се вмислиш в 
своето Аз и в неговото значение, но наистина и съзнателно да приемеш отговор-
ността за всяко свое дело или слово." 

Изборът е съпроводен със съмнение, отчаяние и разкаяние. 

АТЕИСТИЧЕН ЕКЗИСТЕНЦИАЛИЗЪМ. Методологическа основа на хума-
нистичната психология и реформаторската педагогика. 

НИЦШЕ. Основоположник е Фридрих Ницше (Friedrich Nietzsche, 1844 -
1900) - велик немски философ - идеалист и индивидуалист. 

Основният проблем, който той разглежда във връзка с образованието, 
това е отношението му към културата. Те са неотделими. Не може да има култура 
без образование и образование без култура. За съществуването на културата е 
необходимо хората да усвоят определени правила, да придобият определени 
навици в хода на образованието. 

В образователната система (на XIX век) той регистрира две тенденции: 
"Максимално увеличение на културата" - правото на култура е достъпно 

за всеки и принципът е "култура и знания колкото е възможно повече". 
"Максимално съкращение на културата" - интересите и на индивидите, и 

на държавата са в специализацията (професия), т.е. в ограничението на култу-
рата. 
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Връзката на тези тенденции е "журналистическата култура", която заменя 
и общата, и специализираната култура, като формира една "не-култура" и пос-
тепенно заменя истинската култура. Журналистът е човек на момента, модата, 
конюнктурата. Той сменя темите бързо и леко, живее от момента и благодарение 
на таланта и постиженията на другите. 

Училището трябва да се бори с "журналистическата култура". То трябва 
да създава отначало "автономно ухо", а след това и "автономна уста".[146] 

ЯСПЕРС. Образованието от своя страна по К.Ясперс се стреми: 
Да даде познание, но и границите на познанието. 
Критично съзнание за вида на познание. 
Да подтикне човек да мисли сам. 
Човек да установи връзка с опита. 
Да не се приемат готови резултати. 
Да покаже докога е валидно едно доказателство. 
Основанията върху които да построим живота си. 
Да видим защо се подчиняваме, ако наистина се подчиняваме. 
Съгласието да се търси в собствените убеждения. 

СЪРТР И КАМЮ. През ХХ век главни представители са Жан Пол Сартр и 
Албер Камю. Основните мотиви в него са следните: екзистенциализмът е отвъд 
нихилизма. Ние хората можем да бъдем ценни, можем да носим смисъл. Само 
чрез хората съществуването продължава същността. Хората сами правят себе 
си такива, каквито са. Всеки е напълно свободен, що се отнася до неговата 
природа и съдба. Ние хората сме свободни вътрешно. Обективният свят - светът 
извън нас е изолиран и контролиран експеримент. Субективният свят на поз-
нание, ценности, решения и действия е свят на нашето освободено, търсещо 
цел поведение. Строго организираният свят противостои на човешките съще-
ства, той е абсурден, той е свят на оттатъшното. Субективният свят не познава 
порядъка. Онова което е настояще за него е тук и сега. Затова сме странници 
в чужди страни. Именно, като разберем това ставаме трансцедентни спрямо 
отчуждението, след като сме преминали през отчаянието. 

Щом човек е свободен, той е субект. Когато умрем, ставаме обекти. Точно 
затова се изживява противоречието между любовта към живот и сигурността 
към смъртта. Автентичната - свободната самостоятелната личност е която твори 
ценности. Ценността "добро" е онова, което избираме съзнателно. Доброто е 
част от субективността. Всяка личност срещаща друга личност открива разпоз-
наваеми центрове на субективността и по този начин се творят ценности и за 
себе си и за другите. 

"Човек е това, което прави от себе си. Това е първият принцип на екзистен-
циализма." - пише Сартр. Човек конструира себе си като превръща "битието в 
себе си" в "битие за себе си". Той счита, че няма универсална, вродена човешка 
природа. Ние се раждаме и съществувайки свободно определяме своята същ-
ност (нашата вътрешна природа). Отделният индивид се разглежда без връзка 
с конкретни обществени условия, класови отношения, исторически обстоятел-
ства. Ценното в съзнанието е неповторимото, своеобразното, различното, собст-
вената екзистенция, неповторимото "АЗ". Цени се емоционалността, въобра-
жението. Култ към свободата, възможност за изява на собственото "Аз" чрез 
избора на цели и средства - закон за свободното избиране на нормите на 
поведение ("избирам, следователно съществувам" - Сартр) - принцип на актив-
ната свобода. 

За Сартр определянето на човека в съществуването започва с решение-
то на въпроса "Кои сме ние?" Този въпрос има начало, но няма край. Когато 

183 



човек си зададе този въпрос (обикновено в началото на младежката възраст, 
това е екзистенциален момент в който осъзнаваме за първи път, че съществу-
ваме." 

ЕКЗИСТЕНЦИАЛЕН АНАЛИЗ НА ЛИЧНОСТНОТО РАЗВИТИЕ. Екзистенциал-
ните школи правят свой анализ - Л.Бинсуангер, В. фон Вейцсьокер, М.Бос. Съ-
ществуването предшества осъзнаването на себе си. Човек е потопен в света на 
отношенията. За един екзистенциален анализ е необходимо да се знае какви 
събития е имало в детството: степента на реална автономия, натискът върху 
поведението от училището, трудността на труда и изобщо на живота при възраст-
ните, отношенията между младите и старите. 

ПЕДАГОГИКА И ЕКЗИСТЕНЦИАЛИЗЪМ. Xарактерна е мисълта на един 
от най-видните педагози-екзистенциалисти - Александър Нейл (A.S.Neill): "Дет-
ството не е зрелост; детството е игра и никое дете никога не е получило доста-
тъчно игра. Когато детето е поиграло достатъчно, то ще започне да работи и да 
се справя с трудностите, дори когато е включено в много непривлекателни за 
него дейности." [По: 87] И още една мисъл на Нейл: «Нужно е училището да 
приспособим към децата, а не децата към училището». [23] 

В системата от ценности на екзистенциализма главно място заемат 
свободата и отговорността. Човек винаги се намира в процес на развитие, на 
"ставане", винаги отговаря за това, което е направил със себе си и с другите, 
неговата свобода и отговорност за себе си нямат граници. Човек не е обект на 
управление, а съзнателен субект, избиращ, в частност, своето отношение към 
себе си и света. Изборът е главният аспект на човешкия живот. [Пак там] 

Цел на образованието е спонтанното, непринудено развитие на детето, 
"автономната личност", "автентичният живот" (живот, в който и чрез който детето 
проявява своето индивидуално аз), "свободното възпитание"(отрицание на 
всяко формиране отвън отродители или възпитатели), "бездирективно възпи-
тание" (ненасилие, неавторитарност, самоуправление, сътрудничество, педо-
центризъм), противопоставено на директивното възпитание (детето се принуж-
дава да бъде не това, което е, а, което възпитателите желаят да бъде). 

Основен педагогически принцип е, че човек има право да постъпва в 
съгласие с най-дълбоката своя вътрешна природа, а не под влияние на външни 
стимули да прави избор, но в същото време той носи отговорност за себе си и за 
другите. 

Решение на проблемите е представянето на по-голяма свобода — 
образование, което предполага по-малко налагани норми и повече свобода 
на избор, по-големи възможности на всеки да формира и изяви потенциалните 
си възможности, да получи успех и признание. [87] 

УЧИТЕЛЯТ. Дълг на учителя е така да организира образователния процес, 
че всеки ученик да може да осъзнае три основни жизнени ценности: 

• аз съм същество избиращо и не мога да избегна избора на соб-
ствен жизнен път; 

• аз съм абсолютно свободен човек в определянето на целите на 
моя собствен живот; 

• аз съм човек, носещ лична отговорност за всеки извършван от 
мен акт на избор. 

Бюрократизираното училище трябва да се смени с небюрократизирано. 
Принудителните отношения между учители и ученици трябва да се подменят с 
ненасилствени. За това е необходимо да се установи самоуправление на класо-
вете и училищата. Преподавателската работа на учителите трябва да се подмени 
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с консултантска. Детската среда трябва да е изчистена от авторитарна власт и 
авторитарни отношения. Трябва да се намали силно педагогическата дистанция, 
йерархията на властта, доминирането на учителя над учениците, външните стан-
дарти за успех, да се премахнат тестовете и дори оценките. В центъра на учебния 
процес е самоопределението на ученика. 

Методите на работа фокусират върху личността на детето. На ученика се 
дава възможност за свободно изследване в образователна среда, в която има 
различни необходими инструменти и материали, има и учители и към всичко 
това има открит достъп, за да може всеки да достигне до уникално откритие за 
себе си. 

Включват се много лични контакти с учителите, откритост и честност. Учи-
телят не трябва да е дресьор, треньор и даже инструктор, той е участник в 
диалога с учениците. Той в буквалния смисъл на думата се учи заедно със 
своите ученици. 

КУРИКУЛУМЪТ. Макар, че се препоръчват някои курикуларни структури, 
екзинстенциализмът повече от всички други философии на образованието дава 
свобода на учениците и възможности за избор на съдържание. 

Тъй като резултат от образованието е самостоятелната човешка личност, 
простото предаване на учениците на някаква информация има малко значение. 
По-важно е каква роля има даденото знание или представи в конкретната 
индивидуална екзистенция (Артур Джерсилд). 

В училище съдържанието е второстепенно и има функцията да помогне 
на учениците да се разберат и оценят като уникални индивиди, които имат 
пълна отговорност за техните мисли, чувства и действия. Ролята на учителя е да 
помогне на учениците да определят своята собствена същност. За тази цел той 
ги води по различни маршрути, създавайки среда, в която те могат да избират 
свободно своя собствен път. Тъй като при вземането на решения човек се 
ръководи и от ума, и от чувствата си, училището ги развива в цялост. 

Ценността на предметното съдържание на образованието е в това, че то 
предоставя на учениците средства за самореализация и саморазвитие, в него 
главното е значението и смисъла му за ученика. 

Знанието има смисъл като нещо, възникващо от човешките преживявания. 
Образованието е процес на развитие на свободни, самоактуализиращи се лич-
ности, затова и организацията на образователния процес не създава необхо-
димост нито от принуждения, нито от предписания, учащите се сами избират и 
създават своята природа. [23] 

Особено внимание се отделя на историята и литературата, които дават 
рамките на жизнените събития, а учениците се стимулират да мислят как биха 
постъпили в един или друг исторически момент, ако са на мястото на даден 
персонаж. По този начин основата на педагогическия процес става самоана-
лизът. За тази цел природните науки са неподходящи. Професионалната подго-
товка се разглежда не като средство за преживяване, а като развитие на личния 
потенциал. Изкуствата се използват за развитие на творческия потенциал и 
въображението, оригиналността, индивидуалността. 

ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ПСИХИЧЕСКА ЗРЯЛОСТ. Концепция, разглеждаща в 
качеството на основна ценност на образованието възможността за достигане 
на психическа зрялост. Основният тезис е "Образованието е възпитание на 
душата.", както и девиз е изречението, изсечено на стената на храма на Аполон 
в Делфи: «Познай себе си!». Учителите, преподавайки своите предмети, трябва 
да отделят повече внимание на личностния смисъл на това, което учат, на 
личните интереси и проблеми на учениците. [Пак там] 
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ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ПРИСПОСОБЯВАНЕ КЪМ ЖИВОТА. Концепция, че 
образованието би могло да изиграе важна роля за приспособяване на още 
незрелите членове на обществото към живота. За това учебните програми тряб-
ва да акцентират на мащабните проблеми в живота на хората, които се проявя-
ват в ежедневието. Трябва да се помогне на децата да си изработят разумно 
отношение към основните проблеми на ежедневието, да осъзнаят непреход-
ния, повтарящ се характер на много ситуации. Осмисленият по такъв начин 
ежедневен опит е източник за развитие, за осъзнаване на собствените ценности 
и цели.[Пак там] 

11.4. ХУМАНИСТИЧНА ПСИХОЛОГИЯ И ПЕДАГОГИКА 

СЪЩНОСТ. Още с възникването си през 60-те год. на XX век хуманистич-
ната психология претендира за антитеза на бихевиоризма и психоанализата. 
Предпоставки за хуманистичната психология възникват още през тридесетте 
години, но с обособяването на екзистенциализма тя получава и философски 
базис. Основни автори са Карл Роджърс и Абрахам Маслоу. 

Цел на личността е самоизпълнението (Ш.Бюлер), самоактуализацията 
(Е. Маслоу), пълноценно функциониращата творческа личност (К. Роджърс). 

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИ ПРИНЦИПИ. Основните методологически принципи 
на хуманистичната психология са: 

• развитие на самосъзнанието за сметка на преодоляването на за-
щитните механизми на личността (Фройд, Маслоу); 

• разбиране на творчеството като условие за разширение на само-
съзнанието ( Адлер, Маслоу, Роджерс); 

• разбиране на самосъзнанието като условие за самоактуализация 
и самореализация на индивида (Адлер, Роджерс, Ериксон, Юнг); 

• признаване на формирането на чувството за идентичност за прио-
ритетна задача на образованието (Маслоу, Ериксон). 

11.4.1. ХУМАНИСТИЧНАТА ПСИХОЛОГИЯ 

ТЕОРИЯ ЗА САМОАКТУАЛИЗАЦИЯТА. Създател на теорията за само-
актуализацията е Курт Голдштайн. Той я разглежда като фундаментален процес 
във всеки организъм, който може да има както положителен, така и отрицате-
лен ефект върху човека. Неговите постановки са доста различни от тези на по-
късния Маслоу 

МАСЛОУ. Ейбрахам Маслоу (A. Maslow) основава своята теория за лич-
ността с проблематиката на личния ръст и развитие. Той създава алтернативи 
на бихевиоризма и психоанализата. 

САМОАКТУАЛИЗАЦИЯ. Е.Маслоу определя самоактуализацията като глав-
на личностна потребност. Тя се определя като желание на човек да стане това, 
което може да стане, да изпълнява по най-добър начин това, което прави. 
Самоактуализиращият се човек е човек, който напълно използва своите таланти, 
способности, възможности. Той има следните характеристики: 

• по-ефективно възприемане на действителността, такава, каквато 
е и по-комфортно отношение с нея; 

• приемане на себе си, на другите, на природата; 
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• спонтанност, простота, естественост, непосредственост; 
• центрираност на задачата (а не центрираността на себе си); 
• чувствителност към проблемите; 
• желание да се остане сам в уединение, независимост от другите; 
• постоянно желание за оценка на собствените действия (свежест 

на оценката); 
• съчувствие, състрадание към другите, единение с другите; 
• търсене на по-дълбоки междуличностни отношения; 
• уважение на всички; 
• философско, доброжелателно, невраждебно чувство за хумор; 
• самоактуализиращи се творчески способности; 
• автономия, независимост от културата и средата; 
• мистичност и опит във висши душевни състояния; 
• демократична структура на характера; 
• умение за различаване на средства и цели, добро и зло; 
• съпротивление на акултурацията, трансцендиране на всяка частна 

култура. 
Самоактуализацията не е нещо, което може да го имаш или не, това е 

процес, без начало и край, подобен на будиският Път на просветлението. Това 
е начина на живот, работа и отношения със света, а не единично достижение. 

Стремежът към самоактуализация е присъщ на всички хора, но само 
някои достигат до пълно задоволяване на тази потребност (около 1%). Това се 
дължи на факта, че болшинството хора не знаят своите възможности или се 
боят от успеха. Социалното и културно обкръжение често подтискат актуализаци-
ята на човека. Освен това, силно негативно влияе потребността от безопасност. 

Маслоу описва осем пътя, по които индивидът може да се самоактуа-
лизира, осем типа поведение, водещи към самоактуализация: 

1. Преди всичко, самоактуализация означава преживяване - пълно, живо, 
беззаветно, с пълна концентрация и пълно отдаване, с повишено осъзнаване 
и интензивен интерес. 

2. Ако животът се мисли като процес на избори, то самоактуализацията 
означава във всеки избор за се решава в полза на ръста, а не на безопасността, 
в полза на новото, риска, неизвестното. 

3. Да се актуализираш значи да съществуваш реално, фактически, а не 
само потенциално. Самоактуализацията е да отстояваш своята вътрешна 
природа - темперамент, уникални вкусове и ценности. 

4. Честност и отговорност за своите действия, а не позиране, старание 
да изглеждаш добре или да удовлетворяваш на всяка цена желанията на дру-
гите. 

5. Способност за "най-добър жизнен избор" - това, което е конституци-
онно правилно за всеки индивид - избор в изкуството, храната и пр. и в сериозни 
проблеми като брак или професия. 

6. Самоактуализацията е процес на постоянно развитие на своя потен-
циал, способности. Много надарени хора не са могли напълно за използват 
своите способности, а други, със средни възможности са постигнали невероятно 
много. 

7. "Пиковите преживявания" са преходни моменти на самоактуализация. 
Тогава човек е по-цялостен, по-интегриран, по-добре осъзнава себе си. 

8. Самоактуализацията изисква и откриване на своите "защити" (репре-
сия, проекция и др.) и работа за отказ от тях. 

"ПИКОВИ ПРЕЖИВЯВАНИЯ". "Пиковите преживявания" (peak-experien-
ces) са особено радостни и вълнуващи моменти в живота на всеки индивид, 
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под влияние на силни чувства, произведения на изкуството, природата. Това са 
"оргазми", разреждания, катарзис, кулминация, опустошение, екстаз, възторг, 
блаженство, радост... 

Животът на повечето хора е изпълнен с дълги периоди емоционална 
сивота и скука. В противоположност на тях са и " пиковите преживявания", 
които са сравнително редки. [73] 

"ПЛАТО-ПРЕЖИВЯВАНИЯ". Маслоу описва и по-устойчиви и продължи-
телни преживявания, които са нов и по-задълбочен начин на разбиране на 
света, фундаментално изменение на отношението към света, изменение на 
гледната точка и оценка. [Ib.] 

ТРАНСЦЕНДИРАНЕ НА САМОАКТУАЛИЗАЦИЯТА. Някои хора изпитват 
рядко "пикови преживявания", а други се стремят да изпитат много. Според 
Маслоу, самоактуализиращите се хора могат да са с малък опит в трансценден-
цията и такива, за които трансцендентният опит е важен или даже централен. 
Трансцендиращите самоактуализатори по-добре осъзнават мистичността на 
трансцендентното измерение на живота сред ежедневието. "Пиковете" се ценят 
като най-важен жизнен аспект; по-добре се осъзнават категориите минало, 
настояще и бъдеще, добро и зло. [Ib.] 

ЙЕРАРХИЯ НА ПОТРЕБНОСТИТЕ. Личността преминава процес на потреб-
ностно и мотивационно развитие. 

Човешките същества имат нужди (потребности) и тези нужди оказват вли-
яние върху тяхното поведение. Неудовлетворените потребности са мотиватори, 
а удовлетворените - не. 

Потребностите на човека са подредени по важност (йерархия). Висшите 
потребности са генетически по-късни в развитието на личността. 

НИЗШИ ПОТРЕБНОСТИ 
1. Физиологични потребности: от въздух, храна; подслон; секс. 
2. Потребност от безопасност: от безопасност и защита от болка; 

сигурност; стабилност; ред. 
ВИСШИ ПОТРЕБНОСТИ (ПОТРЕБНОСТИ НА РЪСТА) 
3. Потребност от любов и принадлежност: от любов; нежност; социална 

присъединеност; идентификация. 
4. Потребност от уважение: от самоуважение (самооценка); достижения; 

признание; одобрение. 
5. Потребност от самоактуализация: от развитие и реализация на соб-

ствените възможности и способности; от лично усъвършенстване. 
Човек преминава към следващо ниво в йерархията само когато по-нис-

ката потребност е поне минимално удовлетворена. 
Колкото по-висша е потребността, по-важна е за преживяването; повече 

може да се отложи задоволяването й; по-лесно е да се освободиш от тях. 
Животът на по-висше ниво на потребности означава: по-висока биологи-

ческа ефективност; по-голяма продължителност на живота; по-малко болести; 
добър сън, апетит и пр. 

Висшите потребности се възприемат субективно като по-малко насъщни. 
Удовлетворяването на висшите потребности има за резултат: осъществя-

ването на развитието и реализацията на личността; по-често носи щастие и 
радост; по-често обогатява вътрешния свят. 

Неврозата и психологическата неприспособеност са "болести на лише-
ността", предизвикани са от лишението от удовлетворение на определени фунда-
ментални потребности. Те са присъщи на всички индивиди. Техният обем и 
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начин на удовлетворение е различен в различните общества, но никога фунда-
менталните потребности не могат да се игнорират напълно. [Ib.] 

МЕТАМОТИВАЦИЯ. Метамотивацията се отнася до поведение, свързано 
с потребностите и ценностите на ръста. По Маслоу, такава мотивация е най-
присъща за самоактуализиращите се хора, у които са удовлетворени по-нисшите 
потребности. Метамотивацията често има формата на посвещение на опреде-
лени идеали или цели. Метапотребностите са в континуум с фундаменталните 
потребности, така че фрустрацията им предизвиква "метапатология" - недостиг 
на ценности, безсмисленост или безцелност на живота. Чувството за принадлеж-
ност, достойна професия, приобщеност към система от ценности са също така 
съществени за психическото благосъстояние, като безопасността, любовта и 
самоуважението. [Ib.] 

ЖАЛБИ И МЕТА-ЖАЛБИ. Съществуват различни нива на жалби, съответ-
стващи на нивата на фрустрираните потребности. Мета-жалбите са свързани с 
фрустрацията на мета-потребностите от рода на потребности от съвършенство, 
справедливост, красота и истина. Това ниво е показател, че животът е сравни-
телно благополучен и фундаменталните потребности повече или по-малко са 
удовлетворени. 

ДЕФИЦИЕНТНО И БИТИЙНО. Дефициентната мотивация е свързана с 
поведение, ориентирано към удовлетворение на потребност, която не е 
удовлетворена или фрустирана (най-често глад, болка, страх). Когато организ-
мът не изпитва нито глад, нито болка, нито страх, се появяват нови мотивации, 
като любопитство или желание за игра; дейността носи удовлетворение и радост 
като такава, а не само като средство за удовлетворение на някоя външна потреб-
ност. Битийната мотивация се отнася до наслаждението и удовлетворението 
на позитивни ценностни цели (мотивация за ръст или мета-мотивация). 

В дефициентното познание обектите се разглеждат изключително като 
удовлетворяващи потребностите, като средства за други цели. Битийното 
познание е по-точно и ефективно, тъй като човек в по-малка степен изкривява 
възприятието си в съответствие с потребностите и желанията си. 

Маслоу описва детайлно битийните ценности като присъщи на всеки 
индивид: "Висшите ценности съществуват в самата човешка природа и могат 
там да се открият." Това са: истина, добро, красота, цялостност, преодоляване 
на дихотомията, жизненост, уникалност, съвършенство, необходимост, пълнота, 
справедливост , ред, простота, богатство, лекота без усилия, игра, 
самодостатъчност. 

Дефициентната любов е любов към другите затова, че удовлетворяват 
някаква потребност. Колкото е по-голямо удовлетворението, толкова повече 
нараства тази любов - поради потребност от самоуважение или секс, страх от 
самота и пр. Битийната любов е любов към същността, към "битието" на другия. 
Тя не се стреми към обладание и егоистично удовлетворение. 

ЕУПСИХИКА. С този термин Маслоу означава идеалното общество, като 
обединение на психически здрави, самоактуализиращи се индивиди. Всички 
членове на такова общество се стремят както към лично развитие, така и към 
изпълнение на своята работа и съвършенство в своя живот. 

СИНЕРГИЯ. Терминът "синергия" първоначално е използван от Рут 
Бенедикт, за обозначение на степента на междуличностна кооперация и хармо-
ния в обществото. Синергия означава обединено действие или кооперация, 
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при което общият резултат е по-голям, отколкото при отделните елементи, ако 
биха действали поотделно. 

Според Маслоу, отъждествяването с другите способства за висока инди-
видуална синергия. Ако успехът на другите е източник на истинско удовлетворе-
ние за индивида, то помощта се предлага свободно и великодушно, като в няка-
къв смисъл се съединяват егоистичния и алтруистичния мотиви. 

ПСИХИЧЕСКИ РЪСТ. Маслоу разглежда психическият ръст като последо-
вателно удовлетворение на все по-висши потребности, като човек се освобож-
дава от доминирането на низшите потребности. Ранната фрустрация на някоя 
потребност може да фиксира индивида на определено ниво на функциониране. 

Стремежът към по-високи цели само по себе си е доказателство за пси-
хическо здраве. По-висшите потребности по природа са свързани с по-високо 
удовлетворение, тъй че метамотивацията е показател за това, че индивидът е 
прогресирал над дефициентно ниво на функциониране. 

ПРЕПЯТСТВИЯ НА РЪСТТА. Мотивацията за ръст е сравнително слаба 
по отношение на физиологическите потребности и потребностите от безопас-
ност, уважение и пр. Процесът на самоактуализация може да бъде ограничен 
от: (1). негативното влияние на миналия опит и навици, които ни въвличат в 
непродуктивно поведение; (2). социални влияния и групов натиск (пропаганда, 
външни социални стандарти), които често са против нашите вкусове и съждения; 
(3). вътрешни защити, които ни откъсват от самите нас. Сред лошите навици 
Маслоу посочва наркотици, алкохол, неправилно хранене и пр., влияещи на 
здравето и продуктивността. Деструктивното обкръжение и ригидното автори-
тарно образование лесно водят до дефициентна ориентация. 

Его-защитните механизми са вътрешни препятствия на ръстта. Към тради-
ционните психоаналитични механизми: отстъпване, рационализиране , 
фантазия, регресия, проекция и сублимация, Маслоу добавя още два: десакра-
лизация и "комплекс на Йона". 

Десакрализация е обеднение на собствения живот чрез отказ да се отна-
сяш към нещо сериозно, задълбочено и ангажирано, а "Комплекс на Йона" -
отказ от опитите за реализация в пълнота на своите способности. Много хора 
се отнасят повърхностно към такива традиционни авторитети като църквата, 
например или предпочитат безопасността на среднячеството, на отказа от 
високи достижения. Много често Комплексът на Йона се среща при ученици, 
студенти и млади жени. 

ТЯЛО И САМОАКТУАЛИЗАЦИЯ. Удовлетворяването на физиологическите 
потребности освобождава индивида за по-висши потребности. Аскетизмът 
задържа ръстта, а интензивните физиологически усещания в пиковите моменти 
(природа, изкуство, секс) стимулира самоактуализацията. В образованието 
трябва да присъстват танци, изкуство, спорт - важно допълнение към традици-
онните, когнитивно ориентирани програми. 

СОЦИАЛНИ ОТНОШЕНИЯ И САМОАКТУАЛИЗАЦИЯ. Любовта и уважението 
са фундаментални потребности, съществени за всеки и предшестващи 
самоактуализацията в йерархията на потребностите. 

ВОЛЯ И САМОАКТУАЛИЗАЦИЯ. По Маслоу, самоактуализация означава 
да работиш, за да направиш добре това, което искаш да направиш. Волята е 
възлов агент. Самоактуализиращите се индивиди работят продължително и 
напрегнато, за да достигнат избраната цел. 
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ЕМОЦИИ И САМОАКТУАЛИЗАЦИЯ. Позитивните емоции са важни за само-
актуализацията, а отрицателните емоции, напрежението и конфликтите изтоща-
ват енергията и препятстват ефективното функциониране. 

ИНТЕЛЕКТ И САМОАКТУАЛИЗАЦИЯ. Маслоу подчертава необходимостта 
от холистично мислене; "пиковите преживявания" са примери за мислене, над-
хвърлящи дихотомиите, в които обикновено се възприема реалноста (осъзна-
ване в единство на минало, настояще и бъдеще, живот и смърт, добро и зло). 

"АЗ-КОНЦЕПЦИЯ" И САМОАКТУАЛИЗАЦИЯ. Аз-концепцията е вътрешна 
природа или сърцевина на индивида - собствени вкусове, ценности и цели. 
Разбирането на собствената вътрешна природа и действието в съответствие с 
нея е съществено за актуализацията. [73] 

11.4.2. ХУМАНИСТИЧНА ПЕДАГОГИКА 

ХУМАНИСТИЧНА ПЕДАГОГИКА. През 70-те години на ХХ век хуманистич-
ната психология навлиза и в педагогическата проблематика. Хуманистичната 
педагогика се оформи като една концепция с приоритет на нравствените и 
емоционалните страни в образованието, преференции на хуманитарните 
предмети, познание на социалните структури и участие в тях. 

ХАРАКТЕРИСТИКА НА ТРАДИЦИОННАТА ОБРАЗОВАТЕЛНА СРЕДА. Род-
жърс прави следната характеристика на традиционната образователна среда: 

Водеща роля играят ценностите за съхранение и транслация на 
културата, реда, ритъмът, предсказуемостта. 

В нея постоянно се възражда древната представа за необходимост от 
принуждение към учебна дейност, свързана с не по-малко древната представа, 
че животът на детето още не е истински живот, а подготовка за него. 

Представа, че детството трябва да е изпълнено с тежък и постоянен 
труд, формиращ навици за истинския живот. 

Категорични заповеди, желязна дисциплина, саможертва, отрицание на 
собственото Аз, насилие над личността. 

Образователната среда е строго структурирана, в нея свободата, твор-
чеството, случаят и играта практически отсъстват. 

В тази система комфортно се чувстват хора, които са склонни строго да 
спазват правилата, наложени от социалната роля (учител, ученик). 

Образователната практика на масовото училище, независимо от опитите 
почти век да се демократизира, всъщност продължава да е тоталитарна: всички 
ученици изпълняват предписаните едни и същи задания; учебните предмети 
представят науката като кодекс от закони и сборник рецепти; мотивацията за 
учебна дейност, ако изобщо съществува, е чисто външна, утилитарна; кръгът от 
използваните източници на информация има тенденция да се свива до препода-
ваното (единна програма, един учебник, методически указания); основни методи 
за усвояване на материала са зубренето и дресурата, контролът е преимущест-
вено репресивен. 

Учителят в тази система е априори авторитетна фигура, и този авторитет 
е предварително осигурен от държавата, от която е признат за благонадежден. 
Тази позиция определя професионалното му поведение - той е задължен 
постоянно да демонстрира своята пълна и абсолютна компетентност. Това само 
по себе си силно ограничава познавателната инициатива на ученика, компетент-
ността на който винаги е под въпрос. [По: 23] 
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КОНЦЕПЦИЯ. Според представителите на хуманистичната педагогика ка-
чествата, които съставят хуманизма: творчество, въображение, идеализация, 
ентусиазъм, емпатия, се експлоатират от обществото, а не са потенциал, който 
трябва да бъде разкрит в индивида. 

Във всяко дете е заложена уникална екзистенция, за която трябва да се 
създадат условия за самоактуализация. Всички останали цели на образова-
нието които могат да бъдат изведени са промеждутъчни, те се подчиняват на 
висшата цел за самоактуализация. 

За разлика от неопрагматистите, хуманистите педагози на мястото на 
интересите на учениците поставят тревогата. Тревогата е основен фактор в 
организацията на обучението и овладяването на учебното съдържание. Трево-
гата е вътрешно безпокойство, тя е по-дълбока от интереса и трябва да под-
държа. Съществува в три разновидности: тревога по повод но собствения образ, 
тревога по повод мястото което се заема в групата или страх от разобществяване, 
тревога по повод на собствения живот. 

Затова и учениците се учат да учат, развиват потребностите си. Цели се 
ученето и възпитанието като процес, а не като резултат. Гъвкавост и неограниче-
ност по отношение на формите. Опитът на детето е основата на образованието. 
Поощрява се интуицията и творчеството. Синтез на теория и експеримент. Обра-
зованието е процес, продължаващ цял живот и е свързан с училището само в 
определен период. Учителят не само учи, но учи и себе си. Той е "аз-съобщаващ" 
- споделя преживяванията си с учениците. 

РАЗВИТИЕ НА ЛИЧНОСТТА ОТ ОБРАЗОВАНИЕ КЪМ САМООБРАЗОВАНИЕ. 
Знанието за себе си (резултат от самопознанието), всъщност е отговор на 
въпроса "Кой съм аз?" От момента на своето раждане, човекът започва да 
формира особено мнение за себе си, на базата на своята авторефлексия 
(насочване на вниманието към себе си, представа за себе си, автоатрибуция -
самоопределяне, автоконтрол). Движението на този авторефлексивен модел 
е по линията центрация върху себе си - децентрация (поглед върху себе си от 
дистанция). 

Развитието на Аза е основен принцип на личността (Бюхлер). След Ерик-
сон личностната автономия и нонконформистката инициатива стават осно-
вата на самоувереността. 

Автодетерминацията (личностната еманципация) характеризира със-
тоянието на зрялата личност. Това е едно състояние на откриване на Аза, като 
самопознание и самовъзпитание. В това отношение се преминава през 3 етапа: 

Първият от тях е този на автокритиката (У.Джеймс), която е постигане 
на равновесие между субекта и обекта, също така и между идеалната и реалната 
представа за себе си (Роджерс). 

Вторият е авто-организацията - индивидуално планиране, авто-инструк-
ции, конструиране на една перспектива за бъдещето (Маслоу). 

Третият е автобезопасността - постигане на една по-малка психическа 
уязвимост срещу вътрешни и външни заплахи. 

Ставането (разцъфтяване) на Аза е всъщност постепенна "концептуали-
зация за себе си" (В.Рейми) около три основни дименсии, която се развива със 
съзряването: чувствителност (чувствена откритост, усвояване на новостите), 
уточняване (избистряне на индивидуалния опит), дистанция (самодостатъч-
ност, самодоволство). 

НЕДИРЕКТИВНА ПЕДАГОГИКА. Педагогиката на Роджърс е наричана 
недирективна или ненасочена. В хуманистичната педагогика няма точни и 
определени рецепти за «правилното» взаимодействие, стимулира се творчес-
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кия подход, решително се отхвърлят модели на поведение, в които всичко е 
предварително точно планирано и не търпи импровизация. Поощрява се стре-
межът да се търси образователния ефект на случая и ситуацията. 

Според Роджърс, хуманистичното образование представлява съвкупност 
от ценности, особена педагогическа философия. Това са убеждението в лич-
ностното достойнство на всеки човек, значимост на всяка личност, способност 
на всеки човек за свободния му избор и отговорност за неговите последствия, 
радост от ученето като творчество. 

БЕЗСМИСЛЕНО И ОСМИСЛЕНО УЧЕНЕ. Според Роджърс, образованието 
може да е ефективно само ако води до действително самоактуализиращи се 
хора, т.е. хора, които се стремят да правят по най-добър начин това, което 
правят. В тази връзка голямо значение има идеята му за безсмисленото и 
осмислено учене. 

Традиционният принудителен, безличностен, оценяем отвън тип образо-
вание Роджърс счита за безсмислен. Той често цитира знаменитата мисъл на 
Айнщайн: "В действителност е непонятно, как съвременните методи на обуче-
ние още не са напълно унищожили святото изследователско любопитство; това 
нежно малко растение освен стимулация се нуждае преди всичко от свобода; 
без нея то не може да се развива и загива." [Пак там] 

Безсмисленото учене е безличностно, принудително, интелектуализи-
рано, оценявано отвън, насочено към усвояване на знания. Осмисленото учене 
е свободно и самостоятелно, иницирано от самите ученици, насочено към усвоя-
ване на смисли като основа на личния опит. Основната задача на учителя е не 
да е трансмисия на знания, а фасилитацията - подпомагането на ученето. 

УЧИТЕЛ-ФАСИЛИТАТОР. Хуманистичната психология и педагогика призна-
ват за единствено ефективно образователно взаимодействие това, при което 
всички участници (деца и възрастни) могат да се държат естествено, да приемат 
другите хора и да разчитат на приемане, да се стремят към взаимно разбиране 
и да съгласуват своите позиции чрез диалог. Като единствен ефективен метод 
за управление на ученето се признава фасилитацията (от англ. facilitate — 
облекчавам, съдействам) — едновременно стимулация и освобождение. 

Учителят-фасилитатор има три основни характеристики: 
1. Истинност, естественост и откритост - способност открито да изразява 

пред учениците своите мисли и чувства, което е алтернатива на традиционното 
ролево поведение на учителя. 

2. Приемане и доверие - увереност във възможностите и способностите 
на учениците. 

3. Емпатично разбиране на всеки ученик, виждане на вътрешния му свят. 
Учителят-фасилитатор има за основна ценност интересите на развитието 

на личността на ученика и не си поставя твърди, задължителни конкретни функ-
ционални цели. 

Такъв стил на дейност, предявява високи изисквания към учителя, него-
вите личностни качества и образование: изследванията в различни страни по-
казват, че фасилитатори са не повече от 10% от всички учители. 

Учителят-фасилитатор изпълнява по отношение на ученика роля, анало-
гична на ролята на психотерапевта спрямо клиента: влиза в контакт с личността 
на другия човек с цел да подпомогне индивидуалното му усъвършенстване. В 
отличие от формалните позиции на ученика и учителя в традиционната система 
за образование, участниците във взаимодействието в недирективната 
педагогика са открити един за друг до дълбочинни личностни нива. [58] 
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11.5. ПЕДАГОГИКА НА ЦЕННОСТИТЕ 

ФИЛОСОФСКА ОСНОВА. „Педагогиката на ценностите" се разглежда като 
приложение на „философията на ценностите". Тя, педагогиката, трябва да има 
за основна задача да установи как трябва да се действа в сферата на 
възпитанието и образованието, какви норми за обучение и възпитание да се 
спазват. Педагогиката може обаче да изпълни това свое задължение, като се 
опира върху знанието не за действителността, а за ценностите. Това е така, тъй 
като педагозите са задължени да казват какво трябва да се постигне, а не 
какво е съществуващото. 

КОНЦЕПЦИЯ. Централно място в педагогиката на ценностите (ценностна 
педагогика) заема идеята за съществуването на извънвремеви, вечни и неизмен-
ни „идейни същности", съществуващи в своеобразна имагинерна „духовна сфе-
ра", които са привлекателни идеали и върховни ориентири на поведението -
истина, добро, красота, свят и др. В това отношение съществуват две концепции: 
неоплатонизъм („светът на идеите") и субективен идеализъм („абсолютни духов-
ни ценности в дълбочините на човешката психика, където индивидуалната душа 
влиза в допир с космичния дух"). Опознаването на тези ценности се приема за 
най-важната задача на образованието. Без това няма пълноценно човешко 
съществуване. Образованието е приобщаване на подрастващите към духовните 
ценности. Научното образование трябва да отвежда към идеала за истината, 
нравственото - към този за доброто, художественото - към красотата. На всяка 
върховна духовна ценност отговаря съответен вид образование и раздел от 
педагогиката. 

Като цели на човешката дейност „абсолютните ценности" не могат да 
бъдат изведени от обективната действителност. Те не са отражение на дей-
ствителността чрез познанието, а своеобразни дадености от друг род. Между 
битието (съществуващо) и ценността (повелята, изискването, нормата) не може 
да се прокара мост; същото важи и за ценностите и идеологиите - първите са 
вечни и неизменни, авторите са конкретно исторически определени. Ценностите 
(това, което трябва да бъде) не могат да се извлекат от битието (това, което е). 
Много се различават един от друг и процесите на възприемане на ценностите и 
опознаване на действителността. Оценъчната сфера се отделя от познавател-
ната. Стабилни ориентири на поведението са само „абсолютните духовни цен-
ности", които се интерпретират различно: християнски ценности - вяра, надежда, 
любов, търпение, отстъпчивост, смирение; консервативни ценности - дълг, дис-
циплина, ред, трудолюбие, постоянство; либерални ценности - индивидуална 
свобода, демокрация, инициативност, целеустременост; социалдемократически 
ценности - справедливост, солидарност, партньорство, взаимно уважение . 

През XIX век въз основа на философията на ценностите във Франция се 
оформя концепция за образованието с подчертан елитарен характер от В. 
Кузен. Според нея лицеят се отличава дълбоко от другите видове средни учебни 
заведения, подготвящи учениците за практическа дейност. Смята се, че 
подрастващите, които минават през лицеите опознават върховните ценности 
(истината, красотата и доброто), в които се намират „архитиповете на реалния 
свят" и влизат в интелектуалния елит, който стои високо над масата. Тези под-
растващи стават личности от по-друг род. 

Приобщаването на учениците към върховните ценности (хуманизация) 
като основна задача на образованието се противопоставя на подготовката им 
за практическа дейност.[87] 
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11.6. ДИАЛОГИЧНА ПЕДАГОГИКА 

11.6.1. ДИАЛОГИЧНОТО ОБЩУВАНЕ 

ДИАЛОГИЧНО ОБЩУВАНЕ. Диалогичното общуване (dialogic commu-
nication) е общуване, основано на диалога. Както е известно, терминът "диалог" 
се употребява в различен смисъл и множество контексти. Диалогичното общу-
ване се разглежда като условие за реализация на субект-субектни отношения 
в образованието в противоположност на традиционното субект-обектно (моно-
логично) отношение. 

ДИАЛОГИЧНО И МОНОЛОГИЧНО ОБЩУВАНЕ. Монологичното общуване 
предполага доминиране във взаимодействието на намеренията и волята на 
единия от участниците (учителя), като неговите предложения трябва да бъдат 
приети без уговорка от останалите участници (учениците). Диалогичното общува-
не предполага съвместно обсъждане на ситуацията, като разрешението на 
проблема става съвместно. В монологичното общуване винаги един от участни-
ците е активен (субект на общуване) и насочва своята активност към другия 
участник (обект на общуване), който остава пасивен; диалогичното общуване 
предполага активност (субективност) на всички участници, насочена към пред-
мета на общуване, а към личността на единия от участниците и самото общуване 
е опосредствано преди всичко от предмета. Субекти на диалогичното общуване 
в образователния процес са всичките участници - деца, родители, учители, адми-
нистрация, потребители на образователни услуги, изследователи. 

ПРЕДМЕТ НА ДИАЛОГИЧНОТО ОБЩУВАНЕ. Предмет на общуване може 
да е всяка сфера на човешката дейност и познание, но основното деление в 
съдържателен план е на междуличностно и функционално-ролево (делово) 
диалогично общуване. Междуличностното диалогично общуване е свързано с 
параметрите на междуличностните отношения на участниците в образователния 
процес. Предмет на диалога са самите отношения в хода на общуването между 
учителя и ученика, субективно преживявани и определени от системи нагласи, 
ценностни ориентации, очаквания и стереотипи на мислене, позволяващи на 
партньорите да се възприемат един друг и да оценяват развитието на диалога. 
Деловото диалогично общуване е свързано с ролите, които участниците заемат 
в образователния процес. Диалогът е свързан с предметната дейност. 

11.6.2. ДИАЛОГЪТ В ОБРАЗОВАНИЕТО 

ДИАЛОГЪТ В ОБРАЗОВАНИЕТО. Развитието на диалогичните отношения 
в образованието води до: нагласа за партньорство в общуването, признаване 
на правата на партньора на собствена гледна точка и нейната защита, умение 
за изслушване на партньора, готовност да се постави в позицията на партньора, 
способност за емпатия и съпреживяване. 

За да стане това е необходимо: (1). В предмета на диалога трябва да са 
въплътени ценности и интереси, които заемат в момента водеща позиция в 
йерархията на мотивите на субекта; (2). Всеки от партньорите има своя собст-
вена, различна от тази на другите визия за предмета; (3). Съдържанието на 
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предмета на общуване поражда в участниците индивидуални смисли, които се 
пресичат в хода на взаимодействието и създават общо смислово поле. 

Диалогичното общуване разширява кръгозора на човека, който винаги е 
едностранен. Поради това, че участниците в него разкриват един за друг тези 
скрити страни на предмета, които са недостъпни за индивидуалното съзнание, 
се приема, че участниците във взаимодействието са ценности един за друг. От 
там пък произтича свойството откритост или способността открито да се 
експонира своята позиция по отношение на предмета. 

ДОСТОЙНСТВА НА ДИАЛОГА. Диалогът се възприема от представители 
на широк диапазон политически ориентации като потенциално решение на 
социалните конфликти и като основание за рационални обществени решения. 
Във философията още от времето на Платон той е еквивалент на диалектика и 
рационалност. Същото важи и за педагогиката - широк диапазон от педагоги-
чески подходи, от конструктивизма до Фрейреанската освободителна педагогика 
възхваляват неговите достойнства. Приема се, че образованието с и чрез диалог 
обслужва демокрацията, дава възможност за комуникация на различията и 
позволява активно конструиране на нови знания и разбирания. [120] 

ОБРАЗОВАНИЕТО КАТО ДИАЛОГ. Концепцията за образованието като 
диалог заема централно място в педагогиката още от времето на Сократ. Фор-
мата "въпрос-отговор" (стимул-реакция), се разглежда като външно комуника-
тивно представяне на процеса на процес на диалектическо мислене, основано 
на догадка, критика и реконструкция на идеи. [118] 

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ НА ДИАЛОГА В ОБРАЗОВАНИЕТО. Диалогът се интер-
претира много различно в педагогиката. Някои теории подчертават ролята на 
учителя като водач на ученика към определени знания; други го разглеждат 
като помощник на ученика за достигането до собствени открития; трети, подчер-
тават ролята на учителя като партньор на учениците при съвместното търсене 
на истината; четвърти, акцентират на ролята на енергичните дебати и аргумен-
тацията. В тези различни теории се отразяват и различните им методологически 
представи - относно природата на знанието, природата на комуникацията, роли-
те на преподавателя и ученика, взаимните етически задължения, произтичащи 
от това и пр. 

ДЕТЕРМИНАНТИ НА ДИАЛОГА В ОБРАЗОВАНИЕТО. Диалогът като педаго-
гическо явление силно зависи от: изменящите се демографски обстоятелства 
на образованието, изменящите се образователни потребности и цели на общест-
вото, контекста на взаимодействието учител-ученик, другите действия и отно-
шения на участниците, предметът на обсъждане, различията между непосредст-
вените участници. 

ФЕТИШИЗАЦИЯ НА ДИАЛОГА НА ДИАЛОГА В ОБРАЗОВАНИЕТО. Шест 
доминиращи традиции, свързани с концепцията за диалога влияят на целите и 
методите на образованието. 

1. За либералните педагози, като Дюи или Барбер, диалогът е стожерът 
на демокрацията, гарант за разнообразие. Цел на образованието е подготов-
ката за "съвещателна демокрация" - широк обществен диалог. 

2. За някои версии на феминизма - Д. Танън, М. Беленки, К. Гилиган и др., 
диалогът е средство да преодоляване на стереотипните норми на мъжко пове-
дение и налагане на женски ценности. 
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3. Представите на Сократ и Платон за диалога подчертават ролята на 
комуникацията (аргументи и контрааргументи) за постигане на истината. Оттам 
и това се интерпретира като единствен вариант на образователен процес. 

4. Херменевтичните представи за диалога подчертават, че той е условие 
за междуличностно разбиране - Гадамер. Същият мотив е и при екзистенциа-
лизма - М. Бубер: въпросът и отговорът са път към разбиране и съгласие. 

5. Най-новите представи за диалога, особено в образованието се свърз-
ват с П. Фрейре, А. Жиру, П. Макларен, Ира Шор. Фрейре противопоставя моно-
логичната на диалогичната педагогика, отрича "банковата" форма на образо-
вание, концепцията за "осъвестяването" (conscientization) като преодоляване 
на "непреходното съзнание". 

6. Постлибералният възглед за диалога - Ю.Хабермас, го разглежда като 
неосновополагащ за епистемологични, политически и морални решения, тъй 
като диалогът е филтрираща среда с встроени оценъчни стандарти (неявни 
норми), които могат и трябва да се подложат на критическа проверка. 

Тези шест концепции за диалога включват почти целия диапазон от теми 
в образованието. Въпреки, че се различават, имат и общи елементи: 

• диалогът предполага изначални различия; 
• той изисква междуличностно разбиране, резултат от рефлексия; 
• в педагогически план диалогът означава обучение, автономия и себе-

познание. [120] 

ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ, ХАРАКТЕРНИ ЗА ДИАЛОГИЧНАТА ПЕДАГОГИКА. 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ - съгласувана дейност за достигане на съвместни 
цели и резултати, за решение на значими проблеми или задачи. В него и чрез 
него се разкриват човешките способности. Един от основните начини за активи-
зация на саморазвитието и самоактуализация на детето. Средство за между-
личностно влияние, основано на взаимно разбиране, междуличностна рефлек-
сия, взаимно оценяване и самооценка. 

В класическата парадигма взаимодействието се тълкува като педагогичес-
ко въздействие върху детето чрез активни действия на възрастния, свързано с 
готовност за приемането им от страна на детето. 

ДЪЛБОЧИННО ПЕДАГОГИЧЕСКО ОБЩУВАНЕ. Дълбочинното педагогичес-
ко общуване е среща на съпричастни актьори от различни поколения, тук и 
сега, като и двамата "се учат да живеят" в съ-битие. Традиционният учител рядко 
встъпва в такова екзистенциално общуване с детето, а по-често в информацион-
но-ситуативно или реактивно педагогическо общуване от функционален тип. 

Дълбочинното педагогическо общуване се характеризира с взаимно дове-
рие, поддръжка, готовност за творческо взаимодействие, приемане на другия. 

СРЕЩА. Философски термин, употребяван за обозначаване на процеса 
и акта на взаимно разбиране и взаимодействие на субектите в дълбочинното 
педагогическо общуване. Срещата се осъществява на разни индивидуални, би-
тийни, онтологически нива, като пресичане на жизнените пътища и взаимодей-
ствие (съ-битие). Тя има особена ценност, тъй като помага на педагога (въз-
растния) да разбере същността на личностното взаимодействие с детето. 

ДРУГОДОМИНАНТНОСТ. Ориентация или насоченост към личността към 
другите. Екзистенциално и социокултурно измерение на педагогическия контакт, 
заедно със "срещата". В понятието има два смислови акцента. Доминанта (пат. 
dominans -господстващ) - понятие, обозначаващо господстващата в конкретния 
момент насоченост и системност на поведението на индивида. Особена доми-
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нанта, присъща на човека, е "доминантата към друго лице" - основата на морал-
ното поведение. Всички понятия и представи на индивида са следа от преживе-
ните от него доминанти (Ухтомски). 

Педагогическото общуване става дълбочинно, ако в него е реализирана 
другодоминатност. С това образованието става по-ефективно. 

ДИСКУРС. Дискурсът може да се дефинира като идеологически и културно 
определена версия на действителността, видимо текстово проявление на идео-
логията. Например, ако обществото поощрява доминирането на мъжете над 
жените, дискурсът представя жените в пасивна светлина. Идеологическата со-
циализация се осъществява в дискурса. 

В широк смисъл (като комплексно комуникативно събитие), дискурсът е 
комуникативно събитие, осъществено между говорещите (слушащите, наблю-
дателите и др.) в процеса на комуникативното действие в определен времеви, 
и пространствен контекст. Това комуникативно действие може да е речево, 
писмено, да има вербални и невербални съставящи. 

В тесен смисъл дискурсът се интерпретира като текст или разговор. Обик-
новено се акцентира на вербалната съставяща на комуникативното действие -
"текст" или "разговор". В този смисъл е термин, обозначаващ завършен или 
продължаващ "продукт", негов писмен или речеви резултат, който се интерпре-
тира от реципиентите. В същото време, според Ван Дайк, има разлика между 
текст и дискурс. Дискурсът е актуално произнесен текст, а текстът - абстрактна 
граматическа структура на произнесеното. 

Дискурсът винаги е конкретен. И в широк, и в тесен смисъл, той винаги се 
свързва с конкретни обекти, обстановка и контекст. Той се интерпретира като 
жанр (педагогически дискурс) и като социална формация (буржоазен дискурс, 
организационен дискурс). [234] 

ДИСКУРСИВНА ТРАДИЦИЯ. Основният въпрос, който възниква, е дали 
всеки контакт на учител и ученик или между учениците може да се нарече 
"диалог", дали "диалог" е "общуване". Тук често се цитира Дюи: "Не само социал-
ният живот е идентичен с общуването, но и общуването (и следователно, целият 
социален живот) е възпитателно." Такъв подход елиминира различията между 
диалог, общуване и педагогическа намеса. Всички комуникативни и представи-
телни действия се тълкуват като форми на социална практика. Беседата, нап-
ример се тълкува като форма на социоисторически определени отношения на 
хора, действия, текстове и ситуации. Участието в нея е приемане на роля в 
пределите на конкретна социална практика (дискурс).[118] 

ДОГОВОР. Това е един от механизмите, организиращи субект-субектното 
пространство на образователното взаимодействие. Образованието се основава 
на признаването от участниците на себе си и другите като субекти на взаимо-
действие и определянето на правила и норми на поведение в рамките на 
педагогически "договор" [150]. 

Структурните компоненти на договорните отношения са няколко: (1). пос-
тоянна проявеност и съотнесеност на интересите и ситуативните смисли на 
партньорите; (2). дефиниране на предмет на взаимодействие, който съдържа 
интересите на партньорите; (3). осигуряване и реализация на отговорност на 
всеки от партньорите в акта на взаимодействието. 

Учителят и ученикът (възрастният и детето) са равноправни носители на 
договорното съдържание на образованието, което чрез техния договор става 
съ-битийно.[ю.] 
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ПЕДАГОГИЧЕСКО ЗНАЧЕНИЕ. Главните аргументи за ползата от диалога 
за образованието са философски: епистемологичните преимущества на диалога 
как начин за достигане до знание и разбиране (Сократ, Платон) или моралните 
и политически значения - егалитарност, уважение на другия и пр. (Buber, Freire, 
Levinas). И двата аргумента са априорни и прескриптивни и много често не 
издържат на проверката в практиката. 

ПЕДАГОГИЧЕСКИ КОМУНИКАТИВНИ ОТНОШЕНИЯ. Всяка педагогическа 
теория в крайна сметка се свежда до набор предписания относно педагогичес-
ките комуникативни отношения. 

Според теорията на М.М.Бахтин (1940), езикът има изначален диало-
гичен характер, като всяка дума влиза в богати междутекстови отношения. В 
същото време, има комуникативни отношения, които не са педагогически, но в 
рамките на класната стая могат да имат педагогически ефект, дори и когато не 
са пряко предназначени за това. 

Има много варианти на диалогични педагогически отношения, но има и 
отношения, които не са такива (лекцията, например). Диалогът се определя от 
броя участници и начина на взаимодействие. [Ib.] 

МОДЕЛ "ПРЕПОДАВАТЕЛ/УЧЕНИК" (T/S MODEL). Преобладаващото педа-
гогическо комуникативно отношение, форма на практическо обучение и също 
изследователска парадигма. T/S моделът съдържа широк набор от норми и 
очаквания относно ролите на преподавателя, ученика и класната стая. 

Ролите на преподавателя и ученика са различни, очевидни и относително 
устойчиви - преподавателят преподава, а ученикът се учи. Същото се отнася 
както за обучението, така и за другите аспекти на тяхното поведение и взаимо-
действие. 

Специфичните характеристики на хората - пол, етнос, раса и пр. в преде-
лите на тази структура се оценяват като незначителни за тези роли. 

Тези роли и образци на поведение се подкрепят от спомените на възраст-
ните и медиите и сред хората съществува популярно разбиране за това как 
тези роли трябва да се изпълняват. 

Беседата е преди всичко информационна среда за насочване на поведе-
нието, затова трябва да е свързана с оценка и селекция, степенуване по важ-
ност; оттам и приоритетът на учителя. 

Обучението е преднамерено насочвано учене - непосредствено, чрез 
дидактически инструкции или косвено, чрез управляеми данни, материали, учеб-
ния план, контролирани дейности, проблеми, структурирани въпроси и отговори 
("диалог" в същинския смисъл). 

Образованието е инструментална дейност, насочена преднамерено към 
определени цели и поради това може да се оценява по ефективността спрямо 
тези цели. 

БЕСЕДА (IRE). Моделът IRE (Initiation-Response-Evaluation) е идеалният 
случай на педагогически комуникативни отношения. Учителят задава въпрос, 
ученикът отговаря, учителят коригира отговора. Въпреки очакванията, че този 
модел ще е зависим от социокултурния контекст, се оказва, че не е така. Той е 
дотолкова преобладаващ в практиката и дотолкова вкоренен в опита на учи-
телите, че те прибягват до него интуитивно. Обучението е поредица от завършени 
IRE - цикли. 

ДИАЛОГИЧНА ПЕДАГОГИКА. Тя е отрицание на "банкерското образова-
ние" (Фрейре), което подчертава активната роля на преподавателя в отноше-
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нията с ученика. Това е позиция на угнетителя, отхвърляща активната роля на 
ученик в обучението. 

Според Фрейре, диалогичното действие има две основни измерения: 
отражение и действие. Формулите са: 

Действие + Отражение = дума = работа = практика 
Действие без Отражение = активизъм (действие без мислене) 
Отражение без Действие = вербализъм = "празни приказки". 
Диалогът изисква скромност (не е възможен при демонстриране на пре-

възходство), вяра в човешкото (хуманност), надежда, критически размисъл, раз-
мяна на идеи, сътрудничество. 

Без диалог няма комуникация, а без комуникация - няма истинско обра-
зование. 

Диалогичната педагогика се развива като критика на деконтекстуализира-
ните модели на обучението (вкл. T/S и IRE). Критиката е по отношение на: 

Ролите в конвенционалния дискурс са социално и културно определени. 
Нараства разнообразието в класовете и оттам вариациите на училищната култу-
ра - ценности, ориентации. Оттам и се оспорват ролите на учителя и ученика, 
които са в основата на T/S модела, поради несъвместимостта им с контекста 
на множествените цели и намерения, не всичките от които са паралелни. 

Езикът има своя история, актьорите - също, обстоятелствата, че са заедно 
- също. Диалогът се определя от курикулума. В множествената училищна култура, 
обаче значенията, конотациите и последствията от употребата на езика са 
различни. Диалогът става мултивалентен, нелинеен, неопределен и ситуативен, 
много зависим от контекста и културните различия. различия. 

Диалогът има физическа локализация - място и време и се свързва с 
други актове по място и време. Обучението протича в контекста на съществува-
щите социални отношения и методи. Оттам акцентът върху процеса, а не върху 
крайния резултат, развиване на метакогнитивна рефлексивност, придобиване 
на гъвкав набор от стратегии за дефиниране и решаване на проблеми, което е 
по-важно от изучаването на някакъв специфичен факт или идея. Във всеки 
момент отговорът при диалога се свързва с усещането за социално участие и 
солидарност и свързаност с традицията. 

Участниците в диалога използват разнообразни начини за съзнателно и 
подсъзнателно изразяване на значения и намерения. T/S моделът има тенден-
ция да ги прилага твърде тясно и инструментално, като просто средство за 
постигане на явни учебни цели. 

Класическите модели на диалога и даже стандартните модели на разговор 
са основани на класическата лингвистика, на устния обмен. Игнорират се пози-
цията на участниците в пространството, дрехите им, физическият им вид, тембъра 
на гласовете, обкръжаващият шум, интериора на класната стая, мебелите и пр. 
Счита се, че тези и други подобни признаци нямат значение за резултата, което 
е еманация на либералния идеал, че всеки може да се стреми към интелектуал-
ни висини, независимо от обстоятелствата. В диалогичната педагогика не е 
така, всеки акт на диалог е фактически реализиран и разположен. [118] 

ТИПОЛОГИЯ НА ДИАЛОГА. Прави се от Никола Бърбулес (Burbules, 1993), 
който разглежда четири основни форми: 

Анкета - свързана е с определен проблем, който трябва да се реши; 
анкетата въвлича в колективно обсъждане, намаляване на разногласията, фор-
мулировка на компромисна теза. 

Беседа - обсъждането е по-открито, целта е по-скоро междуличностно 
разбиране, отколкото отговор на специфичен въпрос или проблем. 
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Обучаваща беседа - преподавателят "води" ученика към формулировката 
на даден отговор или към съгласие (Сократическа беседа). 

Дебати - обмен на идеи, излагане на позиции и аргументи в защитата 
им и против другите; алтернативните гладни точки не е необходимо да се унифи-
цират. 

Според Бърбулес, всяка от тези форми може да обслужва образователни 
цели; всяка форма може да има вредни и антиобразователни ефекти; успехът 
или изгодата не се включват при обсъждането на достойнствата им; възможни 
са и други (хибридни) форми, как-то и преход от една в друга в хода на диалога. 

РАЗЛИЧИЯ МЕЖДУ УЧАСТНИЦИТЕ В ДИАЛОГА. Те са на няколко нива и 
обикновено са бариера и източник на напрежение и трудности: 

Различия в идентичността (индивидуални особености) - по перспектива, 
подготовка, светоглед, опит и пр., като именно те създават възможността едни 
хора да се учат от и с други хора. 

Различия в позициите на участниците в по-широк контекст (извън конкрет-
ния диалог) - власт и привилегии един спрямо друг. Обикновено са институциона-
лизирани (учител-ученик). 

Различия в значенията - разбирането за "съгласие", "разбиране", "ком-
промис" и пр. цели на диалога и по отношение на съдържателните термини. 

Различия в оценките, които различните участници дават на действията -
своите и на другите. 

История на предишните участия в диалози. Спомени, умножаване на 
ефекта. Различия, породени от различните индивидуални отношения. 

КОМУНИКАТИВНИ КОМПЕТЕНТНОСТИ. Понятието е въведено от Хабер-
мас (communicative competencies), за да означи качествата, които позволяват 
на учениците да участват ефективно в някои видове диалог. [Ib.] 

КРИТИКА НА ДИАЛОГА. Отношението към диалога не е еднозначно. Ос-
новните критики са от няколко насоки. От постструктурна феминистка позиция 
изтъкването на различията се възприема не само като демографска категория 
за идентификация, а и като опит за маргинализация. Основният проблем е 
равенството и взаимността в диалогичните отношения. Диалогът има тенденция 
за подтискане на хора и групи, които се чувстват елиминирани от него, както и 
такива, които се присъединяват за сметката на самоограничения. Също така, 
диалогът е невъзможен или труден в ситуации на конфликт. [120] 

Основен пункт на критиката на диалога е дали той е достатъчно чувствите-
лен към разнообразието, тоест към различните култури, цели, поведение на 
хората - дали второстепенните групи имат същите права и възможности за 
активно участие. Диалогът може да се превърне в налагане на една теза над 
другите, макар и ненасилствено. Разнообразието винаги е проблем за диалога 
- различни езици, разбирания за норми и правила на участие, рефлексивност, 
цели в диалога - пълно или частично съгласие. 

Има три широки интерпретации на разнообразието. Първата, плуралис-
тичната, приема социалното и културно разнообразие като положителен ресурс 
за обмен в хода на диалога, но в съчетание с идеята за съгласие или компромис, 
при което се комбинират най-добрите елементи от всяка перспектива. В много 
случаи, обаче, плурализмът в крайна сметка води до асимилиране на разно-
образието от преобладаващите (господстващи) идеи и ценности. Вторият под-
ход, мултикултурализмът, най-широко приет в образованието в момента подчер-
тава уважението и съхраняването на различията и отхвърля асимилирането от 
доминантните култури, като изтъква ползата от културното разнообразие. Но, 
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също така често мултикултурализмът се възприема като "търпимост" и се среща 
възприемането на различията като екзотични, странни, интересни и пр., а не 
като съществена гледна точка, възприемана на едно ниво с доминантната. 
Третият подход, космополитенизмът (глобализмът) без да отрича разнообра-
зието, на практика го елиминира. Приема се съществуването на разнообразни 
култури и групи, но се изтъква на преден план съществуването на глобални 
елементи и идеи в света, които водят до минимизиране на различията. 

Диалогът се възприема по различен начин: като средство за съединяване 
или примиряване на различията, за координиране на действията въпреки раз-
личията, за достигане на разбиране, уважение, търпимост към различията; той 
може да се възприема като изгода или потенциална изгода, но и като заплаха 
или невъзможност . [Ib.] 

Теориите за диалога му приписват неутрален характер - в комуникативния 
процес всички участници са равноправни. В същото време възприемането на 
диалога като общ педагогически подход изисква отчитане особеностите на 
контекста. [Ib.] 

11.7. КОМУНИКАТИВНА ПЕДАГОГИКА 
КОМУНИКАТИВНА ПЕДАГОГИКА. В съвременността множество педагози 

споделят едно и също разбиране относно отношенията на учителя и учениците. 
Те искат те да са равни и симетрични. По тази причина се използват термините 
"диалог" и "комуникация". Аргументът е, че педагогическите отношения са човеш-
ки отношения и като такива не трябва да се свеждат само до инструментални и 
манипулиращи. Сред най-известните теории са "диалогичната педагогика" на 
Мартин Бубер (M. Buber) и "критично-комуникативната педагогика" на Клаус 
Шалер (K. Schaller), германската "анти-педагогика", идеите на Ханс-Георг Гада-
мер, Джон Дюи), Юрген Хабермас, Пауло Фрейре. 

МАНИПУЛАТИВНА ПЕДАГОГИКА. образованието по своята същност ви-
наги е някаква форма на манипулация, защото е насочено към някаква цел и в 
обществото учител-ученици целенасочените действия са на учителя. Традици-
онна е постановката, че на хората трябва да се гледа като на цел, в Кантианския 
смисъл, но и че детето още не е способно на реален диалог и реална комуника-
ция, които са признаци за зрелост и са присъщи на възрастните. Всъщност това 
е постулираният резултат (цел) на образованието. То се разбира като една 
траектория, през която детето е манипулирано и насочвано. По думите на 
Ричард Петерс: "детето може и трябва да влезе в двореца на комуникацията 
през задния двор на манипулацията." Манипулативната педагогика е пара-
доксална, тъй като води детето към свободата чрез принуда. [107] 

ОТ МАНИПУЛАЦИЯ КЪМ КОМУНИКАЦИЯ. Фридрих Крон установява три 
етапа на прехода от манипулативна към комуникативна педагогика: 

1. Класическа постановка, доминираща до 60-те години на ХХ век и 
тръгваща от Вилхелм Дитлай и Херман Хохл в края на Х1Х век. Тази класическа 
постановка има две основни идеи: (1). Възпитателните отношения са едно-
странно насочени; образованието е целенасочена дейност на педагога, но не 
и на детето, което е обучаемо (едностранна интенция). Образователното обще-
ство (включващо зрели и незрели хора) е конструирано заради детето, то е 
разположено в него, за да се образова. (2). Отрицателна антропология - детето 
се описва в отрицателни термини: още не образовано, още не рационално и 
пр. Образованието е структурно асиметрично. 

202 



2. Екзистенциализъм. "Едностранната интенция" се заменя с "нарушена 
интенция". Приема се, че учителят може да претърпи неуспех, ако ученикът 
няма желание. Образованието не зависи само от намеренията на възрастния. 
Към "педагогическата власт" се добавят: "педагогическото: безсилие, любов, 
отговорност, съмнение и отчаяние". В антропологически смисъл, педагогът и 
детето са поставени в еднаква ситуация - "радикално равенство на възмож-
ностите" по отношение на екзистенцията. 

3. Символен интеракционизъм. Образованието вече не се схваща като 
манипулация на поведението или на поведенческите нагласи на детето, а като 
процес на социално взаимодействие, съставено от интерпретираните действия 
на всички участници. Това води до критично преосмисляне на образованието 
като двустранно инвенционен процес. Това има и антропологическо значение, 
тъй като детето вече не се схваща като несъвършено (положителна антропо-
логия). [107] 

КОНЦЕПТУАЛНИ ОСНОВИ НА КОМУНИКАТИВНАТА ПЕДАГОГИКА. 
Концептуално комуникативната педагогика се базира на няколко принципа: 

• Двустранна, а не едностранна инвенция. 
• Положителна, а не отрицателна антропология. 
• Комуникацията, като предварително условие за образованието. 

АНТРОПОЛОГИЧЕСКИ КОНЦЕПЦИИ В КОМУНИКАТИВНАТА ПЕДАГОГИКА. 
Тя изисква етическо и емпирично разнообразие. Това са две различни антро-
пологически концепции за отношенията между субективност и интерсубектив-
ност. При етическото разнообразие интерсубективността е основана на субек-
тивността, а при емпиричното разнообразие, субективността е основана на 
интерсубективността. 

ЕТИЧЕСКО РАЗНООБРАЗИЕ НА КОМУНИКАТИВНАТА ПЕДАГОГИКА. Описва 
се от Никола Бърбулес. Диалогът като образователен идеал е описан като: 
"специфичен вид педагогическо комуникативно отношение, диалогично взаимо-
действие, насочено преднамерено към обучението и възпитанието." Или не 
всяко взаимодействие се разглежда като диалог. "Педагогическият диалог" не 
е целенасочен, т.е. няма преднамерен резултат; той има тенденция към де-
централизация и неавторитарност; изменението е непреднамерено, но не-
посредствено; неговите основания са езика, причината, етиката и социалната 
организация. Диалогът е "задължение, което участникът поема спрямо другите 
участници, за да продължи комуникативното отношение", поради което той 
изисква другарство, сътрудничество, взаимно уважение, преодоляване на раз-
ногласия, недоразумения. Диалогичните отношения не са сухи интелектуални, 
а обагрени етически. Процесът зависи от "комуникативните добродетели" на 
участниците, включващи търпение, толерантност, откритост, критичност и тър-
пимост към критиката, признаване на грешките, самоограничение, самодисцип-
лина и пр. Тези "комуникативни добродетели" са съществени образователни 
цели. В същото време, образованието е процес на усъвършенстване и експери-
ментиране. 

ЕМПИРИЧНО РАЗНООБРАЗИЕ НА КОМУНИКАТИВНАТА ПЕДАГОГИКА. Со-
циалното взаимодействие, в т.ч. и образователното е контакт на партньори. 
Традиционно индивидуалностите им се разглеждат като независими промен-
ливи. Точно тази постановка се оспорва - от емпирична гледна точка субектив-
ността трябва да се обясни. В концепцията на Хабермас за "комуникативното 
действие", комуникативната практика предшества субективността. [Ib.] 
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ТРАНЗАКЦИОНЕН АНАЛИЗ. С известна условност към комуникативните 
интерпретации на педагогиката можем да причислим създателят на т.н. "Транз-
акционен анализ" - Ерик Бърн. Той счита, че при всички хора съществуват три 
психични същности (феноменологични реалности, равнища на Ego), които се 
проявяват по всяко време: Родител, Дете и Възрастен. От тях първите две се 
формират през първите пет години от живота, а третата - през целия живот, 
започвайки от ранно детство. Детството в семейството е период с изключително 
значение за живота и бъдещето на детето. 

Детето представлява запис на вътрешни събития (чувства) в отговор на 
външни събития (главно майката и бащата) между раждането и пет годишната 
възраст (почувствана концепция за живота). 

Родителят представлява интернализиран запис на това, което детето е 
наблюдавало да правят майката и татко му или хора, които ги заместват (пос-
тъпки, морални съждения, забрани, правила...). Това са родителски заповеди, 
имащи животоспасяващ смисъл за детето (предавана концепция за живота). 

Възрастния - това е запис на данни, придобити и обработени чрез изслед-
ване и изпробване след 10-месечна възраст (мислена концепция за живота) -
в нея влизат и ефектите от образованието. 

Когато действате така, както в детството, Вие се намирате в състояние 
Аз-Дете; когато действате, чувствате, мислите подобно на вашите родители, 
Вие се намирате в състояние Аз-Родител; когато имате работа с факти от 
текущата реалност и се отнасяте към тях според собствената оценка, Вие се 
намирате в състояние Аз-Възрастен. 

Идеята на Бърн е, че ние сме "добри" при раждането си и ставаме "лоши" 
приемайки лошите, неправилни заповеди и предписания от родителите си. 
След това цял живот се стремим да ги коригираме, като начините за корекция 
придобиват чертите на обобщени типажи от приказките - Червената шапчица, 
Спящата красавица, Марсианеца, Принца и др. [6]. 

Състоянието на Аза може да бъде описано като система от чувства, набор 
съгласувани поведенчески схеми. Всеки човек разполага с определен, най-
често ограничен репертоар на Аза си, който е психологическа реалност, разбит 
на следните категории: (1). състояния, сходни с образа на родителите; (2). със-
тояния, автономно насочени към обективна оценка на реалността; (3). състоя-
ния, все още действащи от момента на фиксацията им в ранно детство. 

Транзакцията е единица на общуване. В нея се свързват транзакционен 
стимул и реакция. Транзакциите следват в определена последователност, която 
не е случайна, а се планира от обществото, от реална ситуация или личностни 
особености. 

Най-прости форми на обществена дейност са процедурите и ритуалите 
(формални и неформални) - серии прости допълнителни и стереотипни транзак-
ции. Процедурите се планират от "Възрастния", а ритуалите следват схемите, 
зададени от "Родителя". 

Транзакционният анализ е четири вида: структурен - анализ на отделна 
личност (кой съм аз?); анализ на транзакциите - анализ на постъпките и думите 
на хората; анализ на игрите - анализ на открити транзакции; сценарен анализ 
- анализ на индивидуалния жизнен сценарий, който хората неволно следват. 

Всяка личност има психологически сценарий и живее в култура, която 
също има свои сценарии. Сценарият зависи от ранните решения и позиции 
възприети в детството (Дете). [Пак там] 
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12. ЛИБЕРАЛИЗЪМ 

12.1. ФИЛОСОФСКА ОСНОВА 

СЪЩНОСТ. Либерализмът (от Liberty - свобода) може да се интерпретира 
като политическа традиция, политическа философия и обща философска тео-
рия, засягаща теорията за ценностите, концепцията за човека и етиката. Тъй 
като е политическа традиция, той е различен в различните страни: в Англия 
(родината на либерализма) насоката е религиозната търпимост, консенсуса, 
персоналната и особено икономическа свобода; във Франция - със секуларизма 
(разрив на държавата и църквата) и демокрацията; в САЩ - индивидуална свобо-
да и граждански права и пр. Либерализмът е определен вид идеология и об-
ществено политическо движение, възникнало през ХVШ в., за което са харак-
терни: искания за парламентарна демокрация, лична свобода и свобода за 
предприемачество, социална хармония на базата на частната собственост. 

ЦЕННОСТИ. Според класическия либерализъм социалният контрол над 
индивидуалната свобода бил той юридически, икономически, религиозен или 
педагогически трябва да е минимален, но все пак да го има. По-големи ограни-
чения на индивида имат място при самозащита на обществото. 

В либерализма винаги са се ценили егалитарната демокрация, моралния 
неутралитет, интелектуалната свобода, светския прогрес, рационализма, сигурен 
социален статус, корпоративна йерархия на семейството, религията, общността 
(местните асоциации - семейството, родителите, църквата, малките нефор-
мални групи), децентрализация и многообразие (гаранция срещу властта на 
тоталитарната или унитарната държава), автономност и свобода на избор (авто-
номния индивид в условията на многообразие и културен плурализъм при разде-
ление на властите). 

ФОН ХАЙЕК. Friedrich von Hayek (1899-1992) е един от най-уважаваните 
теоретици на либерализма и на неолиберализма. Неговите идеи са оценявани 
като ортодоксални по отношение на образователните реформи в редица страни. 

Хайек разглежда основните човешки формирования - пазара, семейст-
вото и църквата, които се развиват и променят исторически. В това развитие 
по-слабите и незрели форми отмират за сметка на по-силните (социален дарви-
низъм). Колективизмът (tribalism) е ранна и по-лоша форма на човешка органи-
зация, вече остаряла и отречена от еволюцията за сметка на индивидуализма, 
свързан със свобода на избора, конкуренция и непрекъснат прогрес. 

Държавната намеса в икономиката - на държавата на всеобщото благо-
денствие, социализма, фашизма, бюрокрацията и пр. е грешка, тъй като естест-
вените процеси се заменят с мнение на отделни хора (правителство, вожд), 
което ограничава свободата в обществото. Неолиберализмът се свързва с по-
литиката на приватизация, при която се намалява ролята на държавата в регу-
лирането на процесите и намаляват държавните субсидии. 

В областта на образованието, Хайек е класически либерал. Той твърдо 
вярва, че ограниченията на нашето знание прави невъзможно проектирането 
на бъдещето на учениците. Всяко училище, което подробно описва и контролира 
образователния процес (учебен план) е вредно, защото ограничава учениците. 
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Доброто училище е по модела на свободния пазар. То е приватизирано (частно), 
а не държавно. 

12.2. ЛИБЕРАЛИЗМЪТ В ПЕДАГОГИКАТА 
ИДЕЙНА ОСНОВА. Неделимо е свързан с либерализма в политиката и 

икономиката. Той се разглежда и като обществено-политическо течение, и като 
система от възгледи. Навсякъде обаче в своя класически вид той се характери-
зира с принципа вярност към личната свобода и отхвърляне на всички мерки, 
които целят да наложат на хората начин на живот, който те лично отричат. 

Целта на образованието е преуспяващата в житейското състезание 
свободна независима личност в демократичното общество", „по честен начин", 
без да прекрачва изискванията на законите, в „обществото на свободните със-
тезания". [87] 

Либерално демократическият реформизъм не предвижда промяна в 
обществото като предварително условие за развитие на образованието. Но 
чрез образованието и формирането на конструктивните качества на личността 
може да се усъвършенства обществото. [83] 

ЛИБЕРАЛИЗЪМ И ОБРАЗОВАНИЕ. Либералните училища и либералното 
образование възникват институционализирано и идеологически обосновано с 
движението за т.нар. "Ново училище" от края на Х1Х в. Без да се включват крайните 
анархо-либерални форми на посоченото движение и движението за "свободно 
възпитание" изобщо, то либералната философия към образованието и учили-
щето се изявява в следните характерни черти: 

• равен образователен шанс на всички; 
• спонтанност на активността на ученика; 
• съобразяване с потребностите и мотивите на учениците и функцио-

нално нагаждане от страна на образователната среда и учителите; 
• свобода на избора на темите от образователното съдържание, по 

правило непредметно структурирано и с минимална регламентация; 
• липса на строго установени форми и методи на обучението: диспут; 
• насърчаване на личната инициатива и конкурентност; 
• самостоятелност, съчетана с дейност в малки хомогенни или хетеро-

генни групи (общности); 
• индивидуален темп на учене; 
• приоритет на неформалното общуване; 
• собствен кодекс на взаимоотношенията, като малък модел на по-

голямата общност; 
• интегриране на гражданските цели на образованието с прагматич-

ните цели на личната образованост; 
• себеизява и себеутвърждаване, без да се пречи на изявата и 

утвърждаването на другите; 
• култивиране на етични средства за достигане на целите; 
• образование "по мярка", а не по "конфекция". 

12.3. ДЕМОКРАЦИЯ И ОБРАЗОВАНИЕ 
СРЕДА И ОБРАЗОВАНИЕ. Според Дюи, смесването в училище на деца с 

различия по пол, раса, етнос и пр. създава модел на широката социална среда. 
Училището има функция да координира в своите предели разнообразните 
влияния на различните обкръжаващи детето социални групи. Тази функция е 
критична за създаването и реконструкцията на демократичното общество, тъй 
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като демокрацията е начин на живот. Затова в училището трябва да има демо-
кратично управление, отчитащо интересите на държавата, учителите, учениците, 
родителите. 

Ценностният модел на демокрацията е в основата на модела на демокра-
тичното образование - че има определени идеи, умения и ценности, които 
представляват обществена ценност и които е необходимо периодически да се 
възпроизвеждат в следващите поколения, за да се възпроизвежда самата демо-
крация; същевременно те не са задължителни за хората, тъй като те имат 
право на избор. Смисълът на демократичното образование е да удовлетвори 
желанието на родителите и учениците за избор. Колкото повече такива възмож-
ности има, толкова по-демократично е образователната система. 

МОДЕЛИ НА РЕЛАЦИЯТА ОБРАЗОВАНИЕ-ДЕМОКРАЦИЯ. От релацията 
ценности-избор произтичат два модела: модел на избора и модел на ценности-
те, като в единия случай в основата са индивидуалните права, а в другия - дългът 
към общото благо. Всеки от тях има ценност сам по себе си и съответните 
ограничения и проблеми. Първият е индивидуалистичен и затова рисков (избо-
рът се прави от ученици и родители), а вторият - прекалено професионален 
(изборът се прави от учители и администратори) и предизвиква критичните 
реакции и отчуждението на другите актьори. 

Съвременните търсения са за възможностите да се съчетаят двата мо-
дела. Такъв е проектът за образователна демокрация (PED) на Уолтър Феин-
берг, Белден Фиелдс и Никол Робъртс. В управлението на училището се включват 
родителите и други организирани общности, за да се преодолее отчуждението 
от училището. [149] 

12.4. ДВИЖЕНИЕ "ОТ ПОЗИЦИИТЕ НА ДЕТЕТО" 

ЛИБЕРАЛИЗИРАНЕ НА ОТНОШЕНИЕТО КЪМ ДЕТЕТО. Елен Кей известява 
настъпването на ХХ век - "Векът на детето" с едноименната си книга. 

Основна фигура в образователната система става детето с неговите пот-
ребности, мотиви, интереси, и разностранна дейност на тяхното задоволяване. 

Педагогическото реформаторско движение "От позициите на детето" (Von 
Kinde aus) възниква в края на Х|Х и началото на ХХ в. като алтернатива на 
тогавашната практика на обучение и възпитание, доминирана от хербартиан-
ската педагогика, която е дидактоцентристка. 

От позициите на педоцентризма започва първо критика, а след това и 
реформаторски практически новаторски експерименти. 

Основната цел на това движение е вярата, че детето може да развие 
своя духовен потенциал без грубата намеса на учители и родители. Последните 
нямат право да се намесват в естествения природен процес на развитие на 
детето. Представителите на това направление са големи човеколюбци. Те 
вярват, че човек по природа е добър, че неговите сили и способности трябва да 
се насочват по посока на създаването на нов, по-хубав и по-добър свят. Оттук 
педагогическото движение "От детето" се застъпва за спазване на интересите 
и на развитието на детето, за подкрепа на неговите спонтанни желания и инте-
реси. Цялото обучение и възпитание трябва да бъдат насочени към детето, да 
се съобразяват с него, да излизат от него. Детето трябва да живее и расте в 
атмосфера на свобода, за да може най-добре да разгърне собственото си "Аз" 
- като едно растение да бъде обградено с грижа и любов от възпитателя. [8,25] 
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ОВИД ДЕКРОЛИ. Ovide Decroly (1871- 1932) е белгийски лекар, психолог, 
педагог, един от представителите на "новото възпитание". В 1907 г. създава 
училище (L'emitage), наречено "училище за живота, училище чрез живота", където 
обучението се организира на основата на принципа за свобода на детето. За 
тази цел разработва система за обучение, основана на "центрове на интересите" 
(комплексни теми, съответстващи на жизнените интереси на човека). От своя 
страна, по неговите думи, "Интересът у детето може да се прояви само на 
основата на свободен избор. Училището е в естествена среда. Обучението са 
води в ателиета. Родителите трябва да се запознаят с използваните методи в 
училище, за да могат да помагат на децата си. Те участват в управлението на 
училището чрез свои комисии. 

МАРИЯ МОНТЕСОРИ. Maria Montessori (1870-1925) е родена в Анкона, 
Италия и израства в страна, която е изключително консервативна по отношение 
на жените. Въпреки множеството пречки, тя става първата жена - лекар в 
Италия. Става световно известна със своя "Монтесори-метод",възникнал почти 
случайно от малък периферен за нейните интереси експеримент. 

Като лекар специализира педиатрия и психиатрия. Работи в Римския 
Университет. Изповядва хуманистичен идеал по отношение на детето и човека. 

За кратко време ръководи в клиниката към университета отделение за 
умствено изостанали деца, но нейната педагогическа дейност с реформаторски 
характер започва през 1907 г. Тя открива в Рим детски дом, "Casa dei bambini" 
(всъщност детска градина) и се отдава изцяло на работата в него, свързана с 
възпитанието и обучението на 4-7 годишни деца от семейства с нисък доход. 
Голяма част от децата са със задръжки в интелектуалното развитие. Тя реформи-
рала системата и натоварила децата с целенасочена дейност и развивала 
тяхното чувство за собствено достойнство. 

След това, от 1910 до 1920 г. такива училища се откриват в Европа, Индия, 
САЩ - предимно частни и автономни, обслужващи почти изключително средната 
класа и са за възрастта 3-12 години. 

Монтесори е привърженичка на идеите за свободно възпитание. Съще-
временно тя се застъпва за единство между свободата и дисциплината във 
възпитателната работа с децата в смисъл на вътрешна дисциплина, когато 
човек вече е господар на самия себе си. Ето защо тя отдава голямо значение 
на детския дом и на възпитателната работа в него. [Пак там,28] 

Важно място в нейната педагогика на малките деца заема разбирането 
й за сензитивните фази в тяхното развитие и необходимостта те да се използват 
пълноценно за възпитанието, включително и за социалното възпитание. За да 
стане това обаче, са необходими различни "материали", при създаването на 
които участват и самите деца. По този начин отделните "фази" в развитието й и 
материалите за тяхното стимулиране подпомагат онези органи и дейност, които 
са свързани с координацията на движенията, усъвършенстването на сетивните 
органи, езика, наблюдателността, на абстрактното мислене, на нравствената 
чувствителност и др. Едва когато вътрешната среда отговори на вътрешните 
потребности на развитието на детето, може според М. Монтесори да се постигне 
"нормално" развитие на личността, което на свой ред да отговаря "вътрешния 
план" на тази личност. Във връзка със създаването и използването на такива 
дидактически материали тя развива подробно и идеята за значението на наг-
ледността като принцип не само в сетивната област, но и по отношение на 
способностите на детето за абстракция и обобщения. [Пак там] 

Друга голяма идея, която М. Монтесори развива и защитава непрекъснато, 
е идеята за саморазгръщането на детето чрез неговата самодейност. Според 
нея човек е такъв, какъвто е, не благодарение на учителя си, а на това, което 
сам е направил. Тя дори използва за обозначаване на това понятието "само-
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създаване", което като процес може да се осъществи само в условията на 
пълна свобода, разбирана отново като взаимодействие между дисциплина и 
отговорност. 

Основните принципи, от които видната педагожка се ръководи за реа-
лизиране на целта и утвърждава в своя метод, са свободата и индивидуалността. 
За М. Монтесори индивидуалността е отличителната черта на самия живот. Пръв 
дълг на всяко човешко същество е да бъде самия себе си. Утвърждавайки, че 
детето има своя собствена индивидуалност, която не може да бъде игнорирана, 
М.Монтесори изтъква необходимостта от ново възпитание, приспособено към 
изискванията на всеки отделен индивид. 

Тя изгражда цяла система от дидактически материали, но вместо да 
налага на учениците си конкретен материал разрешава на всяко дете да работи 
с това, което му харесва и по този начин дава възможност да се утвърди неговата 
индивидуалност.[Пак там] 

От схващането за индивидуалността при човека логически произтича и 
принципът за свободата в метода на М.Монтесори. За нея свободата при 
възпитанието се изразява в отсъствието на всичко, което би могло да изопачи 
или задуши вродените способности. Идеята за свободата се разглежда в 
неразривна връзка с дисциплината. М.Монтесори схваща дисциплината не като 
завършен факт, а като път, който довежда детето до понятието за добро. Целта 
е то да се дисциплинира именно чрез дейност, чрез подвижност и работа към 
добро. Това е същността на метода Монтесори - да се остави детето свободно 
да се занимава с това, към което го подтиква интересът. И тази именно свободно 
избрана работа дисциплинира личността и й дава възможност да се разгърне. 

Дидактическите материали са разработени за индивидуално използване 
или за работа в малки групи, а не като средство за инструкция на учителя. 
Учениците се занимават индивидуално или в малки групи по техен избор. Тези 
избори се направляват от учителите (деликатно). Направлява се и дейността 
чрез инструкции (предимно индивидуални). 

Друг важен аспект е отношението на сътрудничество, а не на конкуренция. 
От учениците се изисква постоянно да търсят помощ от другарите си при затруд-
нения. Учебният процес е силно индивидуализиран и се счита, че тестовете за 
измерване на достиженията в училище са неподходящи, тъй като стандартизи-
рат изискванията за знания и умения, а последните са индивидуално досто-
яние. 

Подчертава се индивидуалната и колективна отговорност. Децата поддър-
жат класната стая и дидактическите материали, участват при изработването на 
правилата за вътрешния ред. [75; 146] 

12.5. ИДЕИ ЗА ПРАВАТА НА ДЕТЕТО 

ЕЛЕН КЕЙ. Елен Кей (Ellen Karoline Sofia Key) е шведска писателка-феми-
нистка и педагожка. Родена е през 1849 в семейството на виден политически 
деятел. Израснала в аскетична среда, получила образование в къщи, от 1869 е 
секретарка на баща си. Печата във феминистски списания. През 1880-1899 е 
учителка, а след това - професионална писателка. Жестоко критикувана и пре-
следване за своите есета за любовта, брака и еманципацията на жените, в 
които осмива традиционния морал. Най-известните й книги са "Векът на детето" 
(Barnets rhundrade, 1900) и "Любов и брак" (Krleken och ktenslapet, 1904). Умира 
в 1926 г. 

В началото на ХХ век, идеята за правата на детето заема основно място 
в Европейската педагогика. Книгата "Векът на детето" става символ и манифест 
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на новата педагогика. Тя е химн на самоценността на детството и уникалността 
на детето, свободно от властта на семейството, училището и възрастните изобщо. 

Кей провъзгласява няколко естествени права на детето: право на нужди, 
право на неприкосновеност на вътрешния свят, право на избор на родители. 
Особена реакция предизвиква третото, което тя интерпретира като право на 
детето да се роди здраво и желано, в резултат от любов. Свободата на жената 
свършва там, където започва свободата на нейното дете. За това обществото 
трябва да създаде законодателство за охрана на майчинството и детството, за 
защита на жената. Заради правата на децата може и трябва да се ограничават 
правата на жените. 

Под влияние на тези идеи в обществото възникват нови понятия: детско 
творчество, детска дипломация, детски конгреси... Появяват се педоцентрични 
семейства, които се стремят към благополучие на детето на всяка цена, а живота 
"заради децата" става основна (дори единствена семейна ценност). 

ЛЮДВИГ ГУРЛИТ. Немският педагог Людвиг Гурлит се занимава през 30-
те години на ХХ в. с проблема за правата на децата от гл. т. на педагогиката. 
Към най-важните той отнася правото на детето на самостоятелност в 
живота, право на проявление на собствения характер, правото на убеждения 
и свобода на словото. 

КОНСТАНТИН ВЕНТЦЕЛ (1857-1947). Той е руски педагог, хуманист и 
анархист. Голям привърженик е на идеите на Л.Н.Толстой. Гонен и преследван 
заради идеите си в СССР. Бори се за свободно възпитание и пълно откъсване 
на училището от държавата. Най-забележителното му произведение е "Декла-
рация" (1918), текст с изключителна сила и радикалност. В нея са провъзгласени 
следните права на децата: право на избор на учител; право да напуснат 
своите родители, ако те се окажат лоши възпитатели; право да се отклони 
от такова възпитание или образование, което е в разрез с неговата 
индивидуалност; право на собствени убеждения и на свободното им прояв-
ление, ако това не нарушава правата на другите членове на обществото; 
право да не се подлага на наказания и репресивни мерки. 

ЯНУШ КОРЧАК. Кулминация на развитието на проблема за правата на 
детето е творчеството на полския детски лекар, педагог и писател Януш Корчак 
през 30-те години на ХХ в. Той разглежда образованието като общочовешко 
дело, което не е работа само на родителите и на учителите. Образованието е 
възпроизводство на човечество. Не революциите променят духа на обществото, 
а образованието. И ако реформите на обществото са по посока на реализацията 
на свободата, то обществото трябва преди всичко да помисли за свободата на 
децата. 

Корчак счита, че детето е бъдещ човек. "Няма деца - има хора, но с друг 
мащаб на понятия, с друг запас от опит, с други влечения, с друга игра на чувствата." 
Техният живот не е "живот на шега". От позицията на тези схващания той форму-
лира следните права на детето: право на смърт; право на настояще; право на 
детето да бъде това, което е; право на уважение - към неговата неусве-
доменост; към неговите неуспехи и сълзи; към желанията му; към тайните 
му; към неговата собственост и бюджет; към тайните и колебанията на 
разтежа на младия организъм; към текущия час; към днешния ден. 
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13. ПРОГРЕСИВИЗЪМ 

13.1. ПРАГМАТИЗМЪТ - ФИЛОСОФСКА ОСНОВА 

ФИЛОСОФСКА ОСНОВА. Прагматизмът е набор от философски доктрини, 
основан от Чарлз Пиърс. В 1878 г. той публикува пет статии, които поставят 
началото на ново направление. Във втората той дефинира основният Принцип 
на прагматизма: "Установете какъв очевиден практически резултат (влияние) 
върху отношенията (поведението) има вашата к о н ц е п ц и я , концепцията за 
обектите (целите) е концепция за резултатите (влиянията) . " Прагматичната 
перспектива е насочена към бъдещето, а не към миналото. 

След няколко години Уйлям Джеймс подкрепя идеите на Пиърс в свои 
есета. Тогава се появяват и трудовете на третият класик - Джон Дюи. Между тях 
има множество различия, но постепенно през ХХ век прагматизмът става 
основна философска доктрина в САЩ. 

За разлика от Аристотел, който счита, че човек е еднакво рационално и 
социално същество, Декарт го определя изключително като рационално съ-
щество. Под негово влияние са почти всички психолози и философи на ХVШ-ХIХ 
век. Прагматизмът, за разлика от тях поставя акцента на социалността на човека, 
в това число и на неговия интелект. Оттам и основата на философията е морала 
и теорията за ценностите. 

Прагматизмът се различава от утилитаризма, който извежда оценката 
на нещо през призмата на баланса на удоволствието и болката. На това се 
противопоставят и Джеймс, и Дюи. Разликата е в непосредствеността на 
оценката. Прагматизмът оценява от позициите на бъдещото усъвършенстване. 

Според Дюи, училището трябва да се основава на принципа на обучени-
ето - хората се учат като строят хипотези и ги проверяват практически. То трябва 
да е поле за свободен обмен на мнения, да е гъвкаво и реактивно. То трябва да 
се основава и на опита, тъй като идеите възникват само в отговор на взаимо-
действието на експериментатора (ученика) и околната среда (експеримента-
лизъм). 

Училището трябва да отстранява социалните бариери между класите, 
половете, етносите. То трябва да учи децата да се учат и това е най-важната му 
функция. 

ЧАРЛЗ ПИЪРС. C.Peirce (1839-1914) е американски философ, логик, 
природоизследовател. Във философията на Пиърс "реалното съществуване" е 
резултат от намесата на духа в цялостната и непрекъсната стихия на битието, 
"изразяването" от този универсум на нещата с техните връзки и отношения, 
установяването на общи закони на техния строеж и функциониране. "Внасянето 
на разум" в ирационалната действителност се осъществява в практическия 
опит на субекта. Той му дава възможност да установява условията за верифика-
ция на съжденията, които рационализират света и по този начин му придават 
статус на "реалност". 

Теорията на познанието на Пиърс отхвърля принципа, според който зна-
нието може да бъде сведено до някаква "база". За алтернативен Пиърс смята 
принципа, получил название "Принцип на Пиърс": понятието за обекта се 
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достига чрез разглеждане на всички практически следствия, произтичащи 
от действията с този обект. Друга по-сбита формулировка гласи: нашата 
идея за някаква вещ е идеята за нейните сетивни последици. Значението на 
термина е съвкупността от условията на практическата проверка на всички 
показания, в които този термин се явява като логически подлог. Тъй като мно-
жеството на тези изказвания е практически безкрайно, то значението може да 
бъде определено само частично, непълно. Пиърс признава важността на кате-
горията истина за теорията на познанието. Той смята, че абсолютната истина 
съществува като "регулативна идея", но истинността на всеки конкретен резул-
тат от научно изследване се установява от колектива на учените. За истинно се 
приема онова, по отношение на което в текущия момент няма достатъчно 
солидни съмнения. 

УЙЛЯМ ДЖЕЙМС. W.James (1842-1910) е психолог и философ. Той е 
значителен в две отношения: разработва учението, което назовава, "радикален 
емпиризъм", и е един от поборниците на теорията, наричана "прагматизъм" 
или "инструментализъм". През последните години от живота си той напълно 
заслужено е всепризнат водач на американската философия. 

"Радикалният емпиризъм" провъзгласява за единствено "вещество" на 
света, опитът в най-широкия смисъл на думата: от сетивния и емоционалния 
до религиозния. Има само един-единствен първичен елемент или материал, 
от който е съставено всичко в света. Този елемент е "чистият опит", който 
осигурява материал за последващото ни разсъждение. 

Принципът на прагматизма според Джеймс е обявен първоначално от 
Пиърс, който твърди, че за да се достигне до яснота на мислите ни по отношение 
на някаква обект е нужно да разглеждаме единствено онези възможни резул-
тати от практически вид, които обекта би включвал. В своето допълнително 
обяснение Джеймс твърди, че функцията на философията е да открие какво би 
било по-различно за нас, ако тази или онази формула за света е истинна. По 
такъв начин теориите стават инструменти, а не отговори на загадки. 

Джеймс разглежда прагматизма като някакъв особен метод, като осо-
бена теория за истината. В качеството си на метод прагматизма е предназначен 
да успокоява философски и други спорове, като очертава практическите 
последици от всяко учение чрез тяхното съпоставяне и оценка. [224] 

ДЖОН ДЮИ. J.Dewey (1859-1952) е всепризнат водещ философ на Аме-
рика. Той критикува традиционното понятие за "истинно". Истинното според 
схващанията на повечето философии е статично и окончателно, съвършено и 
вечно; в религиозната мисъл то би могло да се отъждестви с божествената 
мисъл и с мислите, които ние като разумни същества споделяме с Бога. По 
негово мнение съществува процес наречен "изследване", който е форма на 
взаимно нагаждане между организма и неговото обкръжение. 

Централно понятие във философията на Дюи е опитът, в който той включва 
всички форми и проявления на човешкия живот. Дюи разбира опита извънредно 
широко - чак до отъждествяването с него на целия активен човешки живот, 
включвайки отношението на човека към природата. От негова гледна точка 
опит означава всичко, което се преживява. Според него философията възниква 
от социалните стресове и напрежения в обществения живот. За това нейната 
задача е да съдейства за реконструкцията на опита и преди всичко на социалния 
опит, т.е. за подобряване на живота на хората. При това понятията, идеите, 
теориите играят ролята на интелектуални инструменти, необходими за 
решаването на проблема. От тук идва и определението на неговата концепция: 
"инструментализъм". 
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13.2. ПРОГРЕСИВИЗЪМ - ПЕДАГОГИЧЕСКА ДОКТРИНА 

СЪЩНОСТ. Философията на прогресивизма се свързва основно с името 
на американския философ и педагог Джон Дюи. Той пише: "Мисля, че може да 
се открият определени общи принципи в дейността на най-прогресивните 
училища... силно се подчертава и развива индивидуалност-та; на външната дис-
циплина се противопоставя свободната дейност; на обучението чрез текстове 
и лекции - обучение чрез придобиване на опит; на придобиването на изолирани 
знания и навици - достигане на реални цели; на подготовката за повече или по-
малко отдалечено бъдеще - максимално използване възможностите на настоя-
щето; на статиката е противопоставено запознаването с измененията в света..." 

Прогресивизмът стимулира училището да се развива (учебни планове и 
програми) в посока на по-пълно отчитане и съобразяване с интересите на 
учениците (основно понятие е "прогрес" и изменение). Училището трябва да е 
полезно. Прогресивизмът е силно прагматична философия и практика. Практи-
ката е източник, цел и критерий за теорията и трябва да доминира в учебния 
процес. 

Дюи е създател на т.н. педагогически инструментализъм, според който 
прагматизмът е универсален прогресивен метод за решаване на проблеми и 
обръщане на проблемната ситуация в тривиална чрез иструменталната функция 
на понятията и теориите. Именно затова сега неопрагматизмът се нарича 
реконструктивизъм (защото образованието и училището по такъв начин могат 
да реконструират обществото) и прогресивизъм. 

ПРИНЦИПИ. Основните принципи на прогресивистката (прагматическа) 
концепция са следните: 

1. Истинността е бъдещата полезност на собствените идеи. 
2. Мисленето започва само в такава ситуации при която ученикът се 

сблъсква с неочакваните препятствия - проблеми. 
3. Реалността е резултат от собствено индивидуално изследване. 
4. Индивидуалният опит на ученика е предимно утилитарен и спомага 

за създаване на един практицизъм без много абстракции и теоре-
тизиране, които не са твърде полезни за бързия индивидуален 
просперитет и оцеляване в пазарната икономика. 

ИНСТРУМЕНТАЛИЗЪМ. Дюи е "гуру на прогресивните педагози» (А. 
Райън). Той определя като най-важно признаването на социалната природа 
на детето и необходимостта от съединяването й със социалната природа на 
обществото чрез образование, за да се създадат индивиди, способни за 
социален живот - «образователно кредо на прогресивистите». 

Дюи определя демократичното общество като динамично и творческо 
(1896), от което произтича невъзможността за предсказване на бъдещето и 
оттам за подготовка на децата за специфичен живот след училище. Тази подго-
товка (т.е. образованието) трябва да е либерална и свободна. [135] 

Дюи често е наричат «философ на реконструкцията». Според Боисверт, 
той отхвърля три главни догми на Западната мисъл: "The Plotinian Temptation" 
(Изкушение) "The Galilean Purification" (Очищение) and "The Asomatic Attitude" 
(Отношение). 

Дюи отхвърля идеята за единство на природата на Плотин - вместо това 
признава приоритетът на разнообразието и хармонията - съответно го пренася 
в образованието. Той отхвърля идеята на Галилей, че е възможно да се опише 
закон за падането на едно тяло във вакуум (т.е. в идеализирани условия), вместо 
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в реални условия - приоритет на конкретния опит над абстрактното знание и 
вечните и неизменни истини. Отхвърля също и идеята за приоритет на рацио-
налността над тялото и чувствата (грешка на интелектуализма), вместо нея 
въвежда идеята за единство на разум и чувства в дейността - приоритет на 
дейността в обучението. [110] 

ОСНОВИ НА ОБРАЗОВАНИЕТО. Дюи ги извежда от семейството. Според 
него, родителите знаят най-добре какво е необходимо за децата им - интелект, 
емоция, привързаност, трудови навици и морално развитие в една холистична 
форма. 

Дюи се противопоставя на тенденцията да има два вида училища - масо-
ви професионално-технически и елитарни. Това само затвърдява класовото 
разслоение в обществото, еквивалент на разделението на теория и практика. 
Демокрацията изисква обединение на тези два клона в единно училище - на 
теорията и практиката. [Ib.] 

ОБРАЗОВАНИЕ И ДОГМАТИЗЪМ. Дюи категорично отхвърля догматизма 
в образованието. В книгата си "Образованието като религия" (1922), той раз-
глежда процеса на превръщане на вярата в знанието в догматизъм и фунда-
ментализъм. 

Обучението се насища с дух на догматизъм, особено преподаването. Той 
започва от подготовката на преподавателя, ролите в училище, курикулума, 
информацията . По такъв начин често обучението на хората се приравнява 
фактически на дресурата на животните - догматическа по същността си. 

Дюи отчита догматичния потенциал в прогресивизма и традиционализма 
(1928). Особено възразява против идеологическата обработка на учениците -
в дух на национализъм и фалшив патриотизъм, които заменят будният и истин-
ски обществен дух на хората. [138] 

КОНЦЕПЦИЯ ЗА СВОБОДАТА. Има три компонента: (1). ефективност в 
действията, способност за реализация на плановете; (2). способност за изме-
нение на плановете и на посоката на действията, иновационност; (3). власт на 
желанията и изборите. Той не противопоставя индивидуалното и социалното. 
За Дюи свободата е интелектуално социално поведение на индивидите в пре-
делите на културната структура. [224] 

Дюи счита, че светът е реален, постоянно изменящ се. Това изменение 
освен неконтролируемо, е и продукт на човешките усилия. Изменяйки средата, 
човек изменя и себе си (опита си). В социален план главното в света е развитието 
на демократичните идеи. В това отношение огромна роля играе училището, 
което популяризира интелекта и свободата. Хората са социални животни, ак-
тивно взаимодействащи си с другите хора. 

УЧИЛИЩЕТО. Училището е център за експериментиране на социални 
отношения. Училището е живот, а не процес на подготовка за живота. Главна е 
социалната и хуманитарна проблематика — гражданско образование. 

Прогресивизмът центрира обучението около опита, интересите и способ-
ностите на учениците. То се провежда често извън класната стая, като учениците 
си взаимодействат с природата и обществото. Стимулират се сътрудничеството 
и изявата на собствена и различна гледна точка. В основата на педагогическия 
процес е детето с неговите особености, интереси и лични проблеми. Счита се, 
че дейността на хората е активна и творческа, когато е съвпада с интересите 
им. Те трябва да се развиват като проблем-решаващи личности. 
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ФИЛОСОФИЯ НА ОБРАЗОВАНИЕТО. Дюи определя философията като 
обща теория на образованието, разбирано като процес на всестранно формира-
не на човека. Обществото се възпроизвежда по два пътя - биологически и 
културно. Образованието е именно участъка на културното възпроизводство. 
Общата теория на образованието е теория за това, кое в културата е достатъчно 
ценно, за да се предаде на следващите поколения. Точно в тази връзка е необхо-
дима намесата на философията. Дюи я интерпретира като синтез на знание 
(мъдрост) и морална оценка от позицията на бъдещето. 

Дюи е силно повлиян от дарвинизма. И човек, и общество той разглежда 
като естествени организми, функциониращи в пределите на обкръжаващата 
среда, за което се изисква пасивно приспособяване или активно изменение на 
средата. Образованието е един безкраен експеримент, в който педагозите пома-
гат на учениците в активното им преобразование, гарантиращо възможно най-
пълната и ефективна адаптация. Образованието няма никакви постоянни зако-
ни. Ситуацията е различна в различните нации и места, както и на едно и също 
място в различно време. 

Дюи е индивидуалист, той пише, че ключ към оцеляването е разнообра-
зието, а не еднородността. Хората са различни и неравни като физика и инте-
лект, но са морално равни в демократичното общество. Всеки индивид прите-
жава уникален потенциал, независимо от въпросната неравенство. Цел на 
образованието е да се помогне на всеки да достигне своя уникален потенциал, 
за да даде уникалния си принос в обществото ("етически постулат"). Цел на 
образованието е да позволи на всеки " . д а продължи своето образование." . 
Цел на образованието е да "развие способността за развитие . " 

За Дюи образованието е социална функция. Критериите за качеството 
на образованието са и критерии за качество на обществото. За Дюи те са два: 
(1). Доколко създават възможности за разнообразие и (2). Доколко взаимо-
действията са пълноценни и свободни. Репресивните общества (и образования), 
нарушаващи двата критерия са слабо адаптивни спрямо средата. 

Педагогиката на "практицизма" (Джон Дюи) е свързана с две основни 
педагогически теории: "обучение в дейност" и "метод на проектното обучение", 
които се противопоставят на традиционното догматично и механично обучение. 

ОБУЧЕНИЕ В ДЕЙНОСТ. Базира се на пет принципа. 
1. Ученето е продължителен процес, основан на опита. 
2. Ученето изисква анализ и разрешение на конфликтни модели, 

адаптация в реални ситуации. 
3. Ученето е процес на постоянна адаптация към действителността. 
4. Ученето включва междуличностно взаимодействие. 
5. Ученето е процес на създаване на знание. 

МЕТОД НА ПРОЕКТНОТО ОБУЧЕНИЕ. Много близък е до "обучението в 
дейност" и се основава на 10 положения: 

1. Проектът може да бъде монопредметен, междупредметен и над-
предметен (или извънпредметен). 

2. Проектът може да бъде индивидуален или ориентиран на координи-
раните съвместни действия на група ученици. 

3. Проектът трябва да е ориентиран на функционално-пълни групи, в 
които равно са представени всички соционически нагласи. 

4. Учебната група изпълнява целия проектиран цикъл на активности от 
началото до края: измисля, разработва, внедрява, емоционално поддържа. 

5. В изпълнението на проекта са ценни не само резултатите, но в още по-
голяма степен самият процес, който поощрява и усилва ученето на учениците, 
тъй като е личностно ориентиран. 
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6. Проектът дава възможност да се използват множество дидактически 
подходи - обучение в дейност, независими занятия, съвместно учене, мозъчна 
атака, ролева игра, евристическо и проблемно обучение, дискусия и др. 

7. Проектът дава възможност за автомотивация - нарастване на интереса 
и въвлечеността в работата в хода на изпълнението й. 

8. Проектът дава възможност за поддържане на педагогически цели в 
когнитивната, афективна и психомоторна области на всички нива - знания, раз-
биране, приложение, анализ и синтез. 

9. Проектът позволява учене от своя собствен опит и опита на другите в 
конкретни дейности. 

10. Проектът носи удовлетворение на учениците, които виждат продуктите 
на своя собствен труд. 

ЕКСПЕРИМЕНТАЛИЗЪМ. Така е наречена другата разновидност на про-
гресивната педагогика, реакция на традиционната педагогика - хербартиан-
ството. Свързва се с имената най-вече на Уйлям Килпатрик. 

Според Килпатрик, интелигентността на човека е умение да се използват 
днешните резултати за да конструираш бъдещето си. Тя е чисто експериментал-
но понятие. Основата на педагогиката е експеримента с неговите две фази - да 
правиш и да измерваш (проверяваш, оценяваш) - експериментализъм. 

Бъдещето е неизвестно, неизвестни са и знанията, които биха били по-
лезни за децата. Цел на образованието е натрупването на "фундаментални" 
знания. Знанието става "фундаментално" (термин на Дюи), когато се прилага 
за решение на нови, значими проблеми. Образованието е реконструкция на 
опита (реконструктивизъм), възможност за прилагане на предшестващия опит 
в нови ситуации. Водещата идея е за инструментализъм — знанието е инстру-
мент за адаптация на човек към средата, инструмент на действието, идеите 
служат на практиката. Основният термин в това отношение не е истина, а ефек-
тивност (ефикасност) и полезност. [87] 

ОПИТ И ОБРАЗОВАНИЕ. Смисълът на образованието е обогатяването 
на човека с опит от собствена дейност. 

Учителят носи отговорност за създаването на условия, при които участи-
ето в дейности ще доведе ученика до максимум разбиране и знания. Той трябва 
да възбужда в ученика личен познавателен интерес, който е решаващ фактор 
в образованието. [179] 

СОЦИАЛЕН РЕКОНСТРУКТИВИЗЪМ. Това е радикално направление в 
експериментализма. Счита се, че социалните институции, в частност училището 
могат и са длъжни да приемат водеща роля в бързото изменение на общест-
вения ред. Училището трябва да се превърне във водещ център за социално 
планиране, управление на социалните промени и преустройство на обществото. 

Според Теодор Бремед (T.Bremedd), образованието е социален културен 
архитект. Управлението на индустриалната система, социалната сфера, култур-
ните и природни ресурси трябва да се осъществява от обикновените хора и в 
името на обикновените хора, които от хилядолетия са се борили за живот в 
безопасност, чистота и мир за себе си и за своите деца. Образованието трябва 
да е насочено към тези цели, то трябва да бъди проникнато от ентусиазма на 
изследването, разпространението на знания, красота, добро и истина. Обра-
зованието в демократичните страни най-после трябва да демонстрира своята 
способност да играе не второстепенна, а главна роля в преобразованието на 
цивилизацията. [Ib.] 
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14. ПОЗИТИВИЗЪМ 

14.1. ПОЗИТИВИСТКИ ИДЕИ ЗА НАУКАТА И ОБЩЕСТВОТО 

КУН. Томас Кун (T.Khun) е неопозитивист. Според него, единството на 
знанието (единен начин на виждане на света) осигурява единството на мненията 
на членовете на научното общност (парадигма). Осъзната социопсихологическа 
ориентация към единството на мненията позволява на учения да се приобщи 
към приетия от общността начин на виждане на света и да се занимава професи-
онално с науката. Но същата тази ориентация не му позволява да съотнася 
логическите принципи на интерпретация с опита. Такова действие е анормално, 
противозаконно, защото води към разрушаване на единството на мненията на 
научната общност в "нормалната наука". 

ПОПЪР. Карл Реймънд Попър (K. Popper, 1902-1994) е роден в Австрия и 
живее и работи освен това в Англия и Нова Зеландия. Той е философ със все-
странни интереси. Въпреки, че много малка част от трудовете му са свързани 
пряко с образованието, много негови постановки се свързват с такива теми 
като отношението на теорията и практиката, природата на образованието и 
науката, познавателният процес, политическата философия, критическото мис-
лене и пр. 

Попър е свързван с течението "критически рационализъм". То е модно, 
широко разпространено философско течение, което също така включва в себе 
си определена концепция за образованието. [87] 

Основната идея на Попър е представена в книгата му "Логика на научното 
откритие". В нея той предлага радикален път за решаване на проблемите на 
индукцията и емпиризма. Извеждането на научно знание на основата на 
натрупани специфични случаи на наблюдение не е правилен метод. Има логи-
ческа асиметрия между процесите на проверка и фалшификация. Чрез потвърж-
даващи наблюдения може да се провери донякъде теорията, но много по-
рационален път е фалшификацията (намирането на дори и само едно противо-
речащо наблюдение). 

Критическият метод се състои в най-строго критично обсъждане на смели 
хипотези. Рационалната критика е свойствена само за човека като мислещо 
същество. Критичното мислене се противопоставя на догматичното. Безкри-
тичното възприемане на схващания, идеи и доктрини е преднаучната фаза на 
мислене. То може да бъде прието само като предпоставка на критичното мис-
лене. Безкритичното и критичното мислене, преднаучното и научното мислене 
са две фази на едно развитие: развитието на рационалното, на разсъдъка, на 
ума. Във втората фаза човекът има „рационално поведение", проявяващо се в 
готовност за самокритика и критика на другите. [Пак там] 

Друга основна идея в критическия рационализъм на К.Попър е тази за 
"закритото" и „откритото" общество. Според него продължава започнали-
ят още в древността преход от "затворено" към "отворено" общество - двата 
основни етапа в човешката история. Първият може да бъде наречен "архаично 
общество", а вторият - "цивилизация" (след-архаично общество). Типични "закри-
ти общества" са първобитните човешки стада, ордите и племената, нацистките 
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и комунистически тоталитарни системи. В тях отделният човек съществува като 
част от цялото. Само в стадото той е обладан от чувството на увереност. Чрез 
"свещените забрани" (табута) обществото формира отделния човек и регулира 
дейността му. Пазители на „свещените забрани" са шаманите. "Откритите 
общества" се характеризират с „отстъпление от системата на свещените забра-
ни", със съпротива на отделния човек срещу „тоталното потисничество на колек-
тива", със стремежа към индивидуална свобода. Попър нарича тези общества 
рационални и критически. 

Преходът от "закритите" към "откритите" общества е, според Попър, "един-
ствената обществена революция, която по последици за човечеството няма 
равна на себе си". Началото на тази "революция" е поставено в древна Гърция 
и че тя продължава и в съвременността. [Пак там] 

Образованието се разглежда от Попър като организация, подчинена на 
опита, към която може да се подходи от позициите на фалшификацията. То 
подлежи на непрекъсната революция, в която възможността за изменения е 
неограничена. 

БАЧЕЛАРД. Гастон Бачелард (Gaston Bachelard, 1884-1962). Френски 
философ, поет, професор в Сорбоната, член на Почетния легион. 

Бачелард оказва силно влияние върху френската модерна философия 
на науката. Той си представя науката като автономна дейност, която сама за 
себе си конструира норми и методи. Историята на науката може да бъде плодо-
творен източник на изследвания. [146] 

Значение за образованието имат редица идеи на Бачелард: приоритетът 
на рационализма; важността на обучението по история на науката, а не само 
по науката (съвременно състояние); важността на въображението за рационал-
ността на мисълта; понятието "концептуална нееднородност в научната мисъл. 

ЕМПИРИЧНА (ПОЗИТИВИСТКА) ПЕДАГОГИКА. Централната идея в емпи-
ричната педагогика е "изчистване" на теорията за възпитанието и обучението 
от хипотезите и превръщането й в наука за фактите, изследвани с методите на 
"положителните науки". 

В началната фаза на своето развитие емпиричната педагогика се разра-
ботва като експериментална педагогика (В.Лай, Е.Мойман), която има за цел 
да освободи традиционната спекулативна и нормативна педагогика от нейната 
неточност и хипотетичност и да я наситят с повече знания, експериментално 
проверени и проверими. В педагогиката трябва да се изследват факти, да се 
стига до общовалидно познание и да се действува въз основа на научно обосно-
вани положения. [87] 

14.2. ПОЗИТИВИЗЪМ И ОБРАЗОВАНИЕ 
ДЮРКЕМ. Емил Дюркем (E.Durkheim,1858-1917) е белгиец, но работи 

във Франция и често е определян и като френски социолог и педагог позити-
вист. Той чете в края на Х|Х век курс по отделни социални въпроси на образова-
нието. За пръв път, обаче цялостно изложение на социолого-педагогическите 
си идеи той прави през 1902 година в Сорбоната с цикъла от лекционни кур-
сове: "Моралното образование", "Образование и социология" [26], "Педагоги-
ческата еволюция във Франция". 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО. Според Дюркем, думата образо-
вание се употребява в много широк смисъл за обозначение на съвкупността от 
влияния, които природата или хората мога да окажат на нашия разум или на 
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нашата воля. То означава "всичко това, което правим сами, и всичко това, което 
правят за нас и с нас другите с цел да приближат нашата природа до съвършен-
ство. В своето най-широко значение образованието включва в себе си даже 
косвените въздействия на вещите на характера и способностите на човека, 
целта на които е съвършено различна, например: влияние на законите, форма-
та на управление, художествени образи, физически фактори, не зависещи от 
волята на човека, такива като климат, почва и местонахождение". [Пак там] 

Всички опити за дефиниране на образованието според Дюркем, изхождат 
от постулата, че съществува идеално, съвършено образование, пригодно за 
всички без изключение хора, универсално и единствено. Но, ако анализираме 
историята, ще установим, че образованието се е променяло безкрайно в зави-
симост от времената и страните. 

Дюркем е автор на базовото определение на образованието: "Въздейст-
вие, упражнявано от старшите поколения върху младите генерации, които 
още не са съзрели за обществен живот. Целта на образованието е създа-
ване и развитие у детето на определен набор от физически, интелектуални 
и морални качества, изисквани от него от страна на политическата орга-
низация на обществото в цяло и от специфичната среда, в която, в част-
ност му предстои да живее". [Пак там] 

СОЦИАЛЕН ХАРАКТЕР НА ОБРАЗОВАНИЕТО. Следствие от определението 
на образованието е неговият социален характер. То е целенасочена социали-
зация на младото поколение. 

Образованието не се ограничава с развитието на индивидуалния органи-
зъм в насока, указана от природата и проявление на скрити способности. Об-
разованието създава у човека ново същество. Това съзидаващо свойство е 
особена привилегия на човешкото образование. Съвсем друго е образованието, 
получавано от животните, ако такова може да се нарече тренировката, на която 
се подлагат от страна на своите родители. Тя може да ускори развитието на 
някои инстинкти, дремещи в животното, но не го приобщава към нов живот. То 
облекчава работата на естествените функции, но нищо не създава. [Пак там] 

Тъй като образованието няма за своя единствена и главна цел индивида 
и неговите интереси, то преди всичко е този способ, с помощта на който общест-
вото постоянно обновява условията на своето собствено съществуване. 
Обществото може да живее, само ако, между неговите членове съществува 
достатъчна хомогенност. Образованието увековечава и укрепва това единство, 
изначално фиксирайки в душата на детето основните общи качества, необходи-
ми за колективен живот. Но от друга страна, без определено разнообразие 
всяка кооперация би била невъзможна. Образованието, саморазличавайки 
се и специализирайки се, осигурява устойчивостта на това необходимо разно-
образие. По такъв начин, в един или друг свой аспект, образованието е в 
методична социализация на младото поколение. [Пак там] 

ОБРАЗОВАНИЕТО И "СОЦИАЛНОТО АЗ" НА ЧОВЕКА. Дюркем пише, че 
във всеки човек присъстват две същества, които са неразделими в абстракция, 
но са различни. Едното е "Индивидуалното Аз" - всички умствени състояния, 
отнасящи се само до нас и събитията на нашия личен живот. Другото е "Социал-
ното Аз" - система от възгледи, чувства, навици, които отразяват в нас не нашата 
личност, а групата или различни групи, част от които сме: религиозни вярвания, 
нравствени вярвания и практики, национални и професионални традиции, все-
възможни колективни възгледи. 

Формирането на "Социалното Аз" на човека е целта на образованието. 
Именно в това най-силно се проявява значимостта на неговата роля и плодо-
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творността на неговото въздействие. Това социално същество не е в първона-
чалния строеж на човека, то не е резултат от спонтанно развитие, тъй като 
човек не би бил склонен да се подчини на политическата власт, да уважава 
нравствената дисциплина, да се жертва, да се прекланя пред божества - симво-
лически емблеми на обществото. 

Нужно е към току що родилото се егоистично и асоциално същество кол-
кото може по-бързо да се прибави друго същество, способно да води нравствен 
и социален живот. В това е и ролята на образованието. 

Независимо от привидната очевидност на действията на спонтанните 
природни сили, образованието отговаря преди всичко на външни потребности, 
тоест социални. Независимо дали става дума за целите или за средствата, 
образованието винаги отговаря на социални потребности и отразява колективни 
възгледи и чувства. [Пак там] 

ОБРАЗОВАНИЕ И ОБЩЕСТВО. Образованието има голямо значение за 
индустриалното общество. Образователният процес е фактор за социална инте-
грация и диференциация между различните социални групи. 

Според Дюркем има два типа общество, според формата на солидар-
ността, първото на подобие на индивидите, второто - на различие. Първото 
няма необходимост от институционално образование, за второто то е 
задължително. 

В прединдустриалнотоархаично, просто и недиференцирано общество, 
характеризиращо се със силно подобие и униформност между индивидите и с 
механична солидарност съществува система от унифицирани ценности и норми. 

Едно сложно и диференцирано общество, каквото е модерното инду-
стриално общество се характеризира с нарастване на гъстотата на населението 
(близост на индивидите), социално и трудова (функционално) разделение на 
труда и специализация на индивидите, които влизат в конфликти поради силно 
развития индивидуалистичен дух, който отслабва съгласието по отношение на 
общите ценности и усложнява колективния живот. Социалното разделение на 
труда води до функционална диференциация, необходима за функционирането 
на обществото, в което индивидите поради диференцираното си съществуване 
са обвързани реципрочно (координация и субординация): благодарение на 
разделението на труда и възможностите за социална кохезия. Разделението 
на труда развива морални функции на общност и солидарност, на основата на 
диференциацията: "колкото по-силно е разделението на труда, толкова по-
силна е зависимостта от обществото". 

РОЛЯ НА ОБРАЗОВАНИЕТО. Дюркем разглежда ролята на образованието 
в една историко-сравнителна перспектива: 

Образованието е свързано с възрастна генерация, която извършва 
социализационно въздействие върху младата (незряла) генерация. 

Образованието e множествено. 
Образованието е социален факт по отношение на новия човек (детерми-

нистичен аспект). 
Образованието играе важна роля в конструирането на солидарността в 

обществото. 
Образованието има собствени възможности за гарантиране постигането 

на консенсус в обществото. 
Чрез образованието се конструира моралното и социално битие. 
Образование е посредник между индивида и обществото, под върховен-

ството на обществото и чрез уважението на индивида. 
Специализацията и съгласието с общите ценности са фундаментални 

морални императиви в образователната система: крайна цел на конструира-
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нето на човек като социално същество, характеризиран като вярващ, религиозен 
и морален, възпитан в духа на националните и професионални традиции и в 
колективно мнение. 

СОЦИАЛИЗАЦИЯ И ОБРАЗОВАНИЕ. Дюркем на практика отъждествява 
социализация и образование (когнитивен и морален процес), поне що се отнася 
до модерното общество. Два момента са особено важни: 

(1). Общото образование осигурява съгласие със системата, гарантира 
връзката на една генерация с другите за опознаване на символите и ценностите 
на обществото, осигурява на всички членове на едно общество достатъчна 
общност на идеи и чувства. Конструиране на колективния живот, който гарантира 
поддръжка на социалното сцепление и вътрешна детерминация на обществото. 
Общественото образование е факт на училищната институция (училището гаран-
тира максимална универсалност). Семейството като основен агент на социа-
лизацията в индустриалното общество е във вътрешна криза, тъй като образова-
телните отношения, особено афективните, вземат връх. Централен агент на 
социализация (образование) е училището (сколоцентризъм). Приоритет на 
държавата при формирането: за възпиране на индивидуалистичните инстинкти 
и фиксиране на нормите, и ценностите за общо съжителство и предаването им 
на младежта. 

(2). Диференцираното образование за разлика от общото осигурява 
вътрешно различие на обществото, и вариации, в модерното общество, второ в 
трудови групи; продължението на разделение на труда са корпорациите, в които 
детерминирането на същността е характеристика на диференцираното обра-
зование, директно осигуряване на социализацията с конформност на чиято 
специфика е определяща роля. Процесът на формиране, който гарантира ра-
венство в меритократичен смисъл, като равенство на възможностите от старта 
на специализацията, та до изхода. 

ОБРАЗОВАНИЕ И ИНСТИТУЦИИ. Дюркем е първият автор, разгледал въп-
роса за образованието, респ. училището като институция. 

В класическия смисъл на думата, институциите са преход от едно състо-
яние на обществото, съставено от хора, които са изолирани и противопоставени, 
на друго състояние - в което са обединени от общото разбиране за необходимост 
от мир и спокойствие. За тези цел е необходим един външен авторитет и власт, 
които да защищават техните интереси и желания [112]. 

Школата на Е.Дюркем за пръв път се занимава със същността на инсти-
туциите в чисто теоретичен план. Те установяват, че едни и същи институции 
(напр. семейството) са претърпели сложен процес на развитие през времето. 
Институциите - това са един маниер на мислене, чувстване, действие, «криста-
лизирал» с времето вдадена човешка група. 

Има много трудности при дефинирането на «институциите» и те се дъл-
жат не на друго, а на огромната им разнообразие. В Дюркемианската школа са 
възприели едно широко тълкувание - синоним на всичките случаи на осъществя-
ване на социален контрол - институционален и социален, тъй като всичко соци-
ално е принудително, т.е. институциите са една ефикасна форма на социална 
принуда [Ib.]. 

Има един особен момент в този подход - акцентът върху систематичността 
и тоталния характер на институциите. Те се представят като ансамбъл от правила 
и нормативни системи. Още нещо, всяка такава система от правила (напр. свър-
зани със семейството, брака, роднинството, наследството и пр.) е свързана с 
други такива от обкръжаващия я социален живот с най-различна основа - иконо-
мическа, политическа, религиозна и е в зависимост от тях. Тоест, те са връзка 
(съответно зависимости) между хетерогенни социални дейности. Основният 
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въпрос е коя е силата, която осъществява този връзка. Много често има 
противоречие между институциите и особено между и юридическите, политичес-
ките и интелектуалните. Обикновено в това противоречие се търсят основанията 
на социалните революции сътресения. 

ОБРАЗОВАНИЕ И СОЦИАЛЕН КОНТРОЛ. Според теорията на Е.Дюркем, 
съществуват два типа социален контрол и форми на солидарност, характерни 
за два типа общества - архаично и модерно [142]. 

В архаичното и традиционното общества (общество на механична соли-
дарност и неформален социален контрол) няма разделение на труда, обменът 
е минимален, има силен колективен дух, доминира репресивното (забрани-
телно) право. Това е общество, в което човек е диференциран малко от другите. 
Той интериоризира всички ценности и е тотално подчинен на нормите, неговата 
сила идва от усещането за "колективно съзнание". 

Социалният контрол се осъществява по автономен и неформален начин 
- упражнява се директно между членовете на обществото, без посредничеството 
на специализирана институция като полиция, съдебна система и др. Тази форма 
на социален контрол не разграничава частен и обществен живот, нещо повече, 
тя стимулира подчинение на интересите на общността при всички случаи и 
приоритет на общия над индивидуалния интерес - живот за благото на общ-
ността. Тя е възможна при малки общности - селски начин на живот, където 
всеки е познат на всички и е непрекъснато пред очите им. Всички останали 
наблюдават и коментират поведението му Тя изисква равенство на членовете 
на обществото. Среща се също в много малки групи като семейството, учени-
ческия клас, трудовия колектив, приятелския кръг, където осъществяването му 
се свързва с ежедневното поведение и санкционирането на девиациите не е 
свързано със специфични институции за социален контрол (полиция, съд), а е 
на принципа на добросъседството, културните обноски, вежливостта и пр. 

Санкциите се налагат от всички според традиционното обичайно право. 
Те са от неформално и морално естество - различни форми на отхвърляне. 

Модерното общество (общество на органична солидарност и формален 
социален контрол - индустриалното общество), се основава на разпределението 
на труда. Това разделение води до множество важни следствия. По необхо-
димост хората и групите се специализират в това разпределение по функции. 
Колективният дух се заменя с индивидуално съзнание и силен индивидуализъм, 
водещ до плурализъм на ценностите и автономия спрямо тях. Всеки моделира 
своя ценностна система според статута си и социалната си среда. Доминира-
щата ценност е свободата на избора. Обменът е много силен (търговия, пазар). 
Доминира разрешителното право. 

В това общество социалният контрол е формален. Много хора, много 
ценности - следствието е "необходимост от контрол на всички и за всичко". Той 
е формален: осъществява се от специализирани нормативни системи: инсти-
туции - полиция, съд, но и училище (важна роля, свързана със социализацията). 
Тези институции често се характеризират със символна демонстрация на 
средствата на социален контрол - униформи, тоги, открито носене на оръжие и 
др. Те изискват от членовете си значителни морални качества, гарантиращи 
функционирането на общността - честност, справедливост на един полицай, 
съдия, учител, свещеник... Институциите съществуват още в прединндустриалното 
общество, но придобиват пълната си сила в индустриалното. Те са проводници 
на един външен авторитет, защищаващ обществото. 

Формалният социален контрол е основан на интересите на обществото 
и индивида, но защищава индивида в много по-голяма степен от неформалния. 
Грешката е почти изключена (съд, защита, обжалване) - има начини за защита 
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на индивидуалните права и за възмездие при грешка. Той е систематичен и 
тотален, ако институциите осигуряват това състояние. 

В обществото условно казано има две паралелни общества: официално 
и неофициално (контра-общество), което е неинституционализирано. Съответно 
има два вида изискуемо поведение (които може да съвпадат по характеристики, 
както и да не съвпадат). Съответно институционализацията на поведението е 
основно условие за социалност. 

Образованието на децата е звено в една верига от институции, които 
регулират отношенията на групите в обществото и индивидите в тях. 

ОБРАЗОВАНИЕ И УЧИЛИЩЕ. Училището има инструментален характер. 
Всеки ден, прекаран в него формира ученическите хабитус, ценности, квалифи-
кация (знания и умения). Въпросът, който го вълнува, както и Дюи, е какъв ред 
и начин на работа в класната стая е необходим за подготовка на детето за 
живот в обществото. Въпросът е да се анализира съществуващото и необходи-
мото за училището общество с неговите специфични дейности. 

Училището е институция за социализация, различна от семейството, 
религиозните и други подобни групи. То (главно началното училище) обслужва 
нацията. То има две цели: контрол над националната идентичност и култивиране 
на навици и умения за социална интеграция. 

Във Франция училището в началото на ХХ век е под строг държавен конт-
рол, което среща реакцията на католическата църква. Дюркем установява, че 
само държавата, а не семейството, религиозните или други подобни групи с 
частични интереси могат да осъществят тази форма на контрол, която служи на 
интересите на нацията като цяло. В това отношение основно място има начал-
ното училище - то формира основите на националната идентичност и условията 
за сигурна социална интеграция в по-зряла възраст. 

Ценностите и обичаите могат да бъдат твърди или гъвкави (последното 
се разглежда като отклонение от традиционното общество). Именно измене-
нието им се свързва от учителите с индивидуалните особености на учениците и 
тяхното развитие. За разлика от други страни, в САЩ, където въпросът за нацио-
налната лоялност и идентичност не е стоял с такава острота, тази функция на 
училището може да се обяви гласно и то да стимулира развитието на критично 
мислене и практичен ум. 

БАЗОВА РОЛЯ НА ОСНОВНОТО УЧИЛИЩЕ В СОЦИАЛИЗАЦИЯТА. Начал-
ното училище е основна социална организация, инструмент на социализация и 
за инфилтриране на светски морал. Това става чрез следните негови особености: 
регулира включването на учениците в мрежа от формални връзки; учителският 
авторитет е олицетворение на авторитета и властта в обществото; ученическото 
общество е модел на общество на равенството. 

Началното училище притежава 3 фундаментални социални организа-
ционни свойства, които го правят естествен инструмент за социализация на 
народа и за насаждане на морал. 

1. Задачата, учениците непрекъснато да подреждат работното си място, 
дрехите и пр. ги свързва с формална мрежа от връзки със света на възрастните. 

2. Учителската власт (като възрастен и като държавен служител) възпро-
извежда властта в държавата и отношенията на гражданите. 

3. В детските групи се получава първият опит в общуване с равни. 
Участвайки в училищните групи, децата придобиват национална идентич-

ност, колективен дух, навици, които в последствие ги правят ефективни граждани, 
работници и членове на човешки общности [Ib.]. 
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15. БИХЕВИОРИЗЪМ 
ИСТОРИЯ. Бихевиоризмът (кондиционирането, от англ. "behavior" - по-

ведение) е теория за поведението на животните и хората. Тя се развива от 
началото на ХХ век и води началото си от Джон Уотсън (Watson). 

Бихевиоризмъте производен от разбирането, че свободата на волята е 
илюзия. Човек е формиран напълно под влиянието на външните условия. 

Както пише Уотсън, "Дайте ми дузина здрави деца, добре информирани 
и свобода за работа и аз ви гарантирам, че който и да е от тях може да стане 
всякакъв специалист: лекар, юрист, художник... бедняк или крадец... независимо 
от неговите таланти, склонности, способности, нагласи... " 

СЪЩНОСТ. Уотсън през 1913 г. дефинира бихевиоризма като учение за 
това, което човек прави от раждането до смъртта си. Той изгражда теорията си 
на две основи: (1). отношението стимул-реакция и (2). адаптацията. За него 
поведението е ансамбъл от обективно предизвикани адаптивни реакции, с 
които организмът отговаря на стимулите, получавани от средата, в която живее. 

Според Уонсън, психологията от бихевиористска гледна точка е чисто 
обективна, експериментална област на естествената наука, която не се нуждае 
от интроспекция. [72] 

ТИПОВЕ БИХЕВИОРИЗЪМ. Има няколко типа бихевиоризъм: 
Методологически бихевиоризъм. Нормативна теория за научно обяс-

нение на поведението. Тясно свързан с позитивизма. Основен автор е Уотсън. 
Към него се отнася и философският бихевиоризъм, чийто предшественици са 
Джеймс, Дюи, Ръсел. В основата е теорията на Джеймс-Ланге, че измененията 
следват непосредствено след възприятията. Също така и логическият бихевио-
ризъм, с основен автор - Карнап. 

Психологически бихевиоризъм. Психологията трябва да се интересува 
от поведението на организмите, а не от вътрешните процеси. Основни автори -
Вунд, Павлов, Торндайк, Уотсън, Скинър. Корените му са в класическия асоцио-
низъм 

Аналитически бихевиоризъм. Философска теория, обясняваща умстве-
ните операции и състояния от позициите на условията и ситуациите. Също 
тясно свързан с позитивизма. Основни автори - Рил (Ryle) и Вигтенщайн 
(Wittgenstein). 

ИДЕИ. Изменението на условията ще доведе до изменение на мислите, 
чувствата и поведението на хората. Това е основата на педагогическия подход. 
Манипулира се средата и се счита, че ако всеки път, когато учениците реализират 
желаното поведение, те получават положително подкрепление, то скоро те ще 
се научат да изпълняват само този тип поведение. 

Единствената действителност е физическият свят, който ние усвояваме 
чрез последователно научно изследване. Хората и другите животни са сложни 
материални конструкции, които действат само в отговор на непосредствени 
или външно генерирани стимули. Резултатите от обучението зависят основно 
от поддръжката, която получаваме от учителите, родителите, съучениците си и 
също от комфорта на средата. 
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Човешката природа не е нито добра, нито лоша, а е просто продукт на 
средата. Дефектната среда е виновна за човешките трагедии. Няма такива 
неща като свободна воля и автономна личност, това са митове, които могат да 
ни накарат да се чувстваме по-добре, но не и да ни решат проблемите. 

Моралните стандарти трябва да бъдат производни от научното изслед-
ване на човешкото поведение. Така трябва да се популяризира опита на тези 
хора, които са постигнали най-големи успехи. Техния живот трябва да е пример 
за следване на останалите хора. Този морален код е за предпочитане пред 
производните от историята и културата на конкретни човешки групи. 

Централно място в изследването на човешкото поведение заема ученето. 
Поведението на живите същества се разглежда като изменящо се от опита, т.е. 
зависимо от ученето. Основен изследователски метод е експериментът с 
животни. Резултатите от него често пъти некритично се пренасят върху човека. 
Бихевиоризмът разглежда поведението не като единство на психическата и 
физическата дейност, а само като реакция на животинския или човешкия 
организъм на околната среда. Нерядко бихевиоризмът е наричан психология 
на дразнителя и реакцията. 

ИЗХОДНИ ПОСТАНОВКИ. Изходните постановки на бихевиоризма са 
следните: 

1. Натурализъм - материалният свят е реален и може да се обясни 
напълно с термините на естествените науки. Човек няма душа и мнение, само 
мозък, който отговаря на външни стимули. Психологията е наука за поведението, 
а не за мненията. 

2. Човек е биологична машина (механизъм), който отговаря на създа-
дените условия. Поведението може да бъде описано и обяснено без анализ на 
умствени или други вътрешни психологически процеси. Източниците на поведе-
нието са външни (в обкръжаващата среда), а не вътрешни (в мнението). 

3. Човек не е отговорен за своите действия. 
4. Човешкото поведение е предсказуемо и управляемо чрез награди и 

наказания. 
5. Човек може да закрепи отговорите на външните дразнения - той се 

учи. Принципите на асоциацията и подкреплението са основни в обяснението 
на ученето. 

6. Има редица психологически теории, които обясняват поведението чрез 
вътрешни механизми. Те трябва да се отхвърлят и заменят с бихевиористични 
обяснения. 

В първите три пункта, това е драстично отрицание на класическото Христи-
янско разбиране за човека, което обяснява и рязката критична оценка на голяма 
част от хуманитаристите към бихевиоризма. 

ПОДХОДИ. Според бихевиоризма, създаването на условия (conditioning, 
кондициониране) е основата на процеса на обучение. Има два подхода: 

Класическо кондициониране - когато отговорът на стимула е естествено 
отражение. Най-популярният пример за това е отделянето на слюнка от кучетата 
на Павлов при вида на храната. 

Поведенческо или оперантно кондициониране - когато отговорът на сти-
мула е подкрепен. Ако награда или подкрепление следват след отговора на 
стимула, то този отговор става по-вероятен в бъдеще. 

ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА. Бихевиоризъм е сравнително проста и понятна 
теория. Тя се основава само на видимото поведение и описва няколко универ-
сални закона на поведението. Положителните и отрицателни методи за под-
крепление могат да бъдат много ефективни - и при дресурата на животни и 
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хора, и в лечението на аутизъм (затваряне в себе си, откъсване от действител-
ността) и антиобществено поведение. 

УЧЕНИК. Ученикът е пасивен участник в обучението. Той приспособява 
своето поведение към непредвидените обстоятелства, случаи и цели. Учителят 
е манипулатор на ученическото поведение (изменение) чрез подбрани от него 
подкрепления. 

ОБУЧЕНИЕ. Основните принципи са: повторение; малки, конкретни, с про-
гресивно нарастваща трудност задачи; положително и отрицателно подкреп-
ление; последователност в използването на подкрепления; отстраняване на 
вредните навици и грешките; непосредственото (незабавно), последователно 
и положително подкрепление увеличава скоростта на учене и обратното. 

15.1. КЛАСИЧЕСКО КОНДИЦИОНИРАНЕ 
КЛАСИЧЕСКО КОНДИЦИОНИРАНЕ. Разглежда като единица на поведе-

нието връзката стимул - реакция (S ® R). Различието между човек и животно е 
само в сложността на поведението. Ученето се разглежда като процес на създа-
ване на условни рефлекси при свързването на неспецифичен със специфичен 
дразнител. След известен брой повторения, реакцията се проявява само при 
появата на неспецифичния дразнител. 

УОТСЪН. Според Дж.Уотсън, има две форми на поведение - външна и 
вътрешна. Основна единица на двете форми е връзката между стимула и отго-
вора (реакцията). Вътрешното или имплицитното поведение се отличава само 
по това, че ответните реакции са много слаби и не могат да се наблюдават 
отвън. 

Като се обявява срещу принципа за детерминацията на поведението 
само от вътрешните състояния на организма, Уотсън му противопоставя меха-
ничната теза, че поведението се определя непосредствено само от външните 
условия - стимули, които не се опосредстват от психиката. Идеята, че дразни-
телите от външната среда са главният детерминиращ фактор на поведението, 
съдейства за да се промени обичайният начин на мислене на педагозите. 
Уотсън се обявява против наследствеността на всякакви психологически явления 
или форми на поведение, а също против инстинктите. Според него, човек е 
пасивен реагент на външните влияния и следователно може да се дирижира с 
помощта на комплект от съответни външни дразнители. При характеристиката 
на ответната реакция не се взема под влияние обратното й въздействие върху 
външните условия. В теорията липсва понятие, което да отразява най-важния 
елемент на поведението - неговият резултат. Уотсън отхвърля влиянието на 
наградите и наказанията (подкреплението) върху поведението. Главно условие 
за придобиване форми на поведение е достатъчно честата близост на стимул и 
реакция. Когато под влияние на павловското учение заменя понятието за 
стимулно-ответната връзка с понятието условен рефлекс, той не го свързва с 
понятието за подкреплението, което играе извънредно важна роля в учението 
на И. Павлов и под условен в същност разбира механична връзка между стимул 
и реакция. 

ИНСТРУМЕНТАЛНО КОНДИЦИОНИРАНЕ. Едуард Торндайк(E.Thorndike) 
разработва асоционистка теория - ученето е резултат от асоциации, резултат 
от връзката между стимул и реакция. Такива асоциации или "навици" се усилват 
или отслабват според характера и честотата на S-R връзките Такава реакция 
става инструмент за задоволяващо поведение. 
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Принципи: 
1. Принцип на пробите и грешките, 
2. Закон за готовността - ред отговори може да бъдат свързани верижно, 

за да удовлетворят някаква цел 
3. Закон за ефекта - вероятността от дадена реакция нараства, ако е с 

положителен ефект за организма или носи удоволствие (награда) и обратното 
(наказание). Индивидът се стреми да повтаря тези реакции, които носят удо-
волствие и обратното. 

4. Закон за упражнението - връзките ще се усилят с практиката (тренинг) 
и ще се ослабят, когато практиката се прекрати. Скорошното упражнение има 
положително значение; ефектът зависи от честотата и интензивността на уп-
ражненията. 

5. Закон за принадлежността - някои видове учебен материал се научават 
по-лесно, отколкото други, някои неща си подхождат и е естествено да се съчета-
ват заедно. 

6. Закон за асоциативното изместване - стимули, свързани с първоначал-
ната връзка стимул - реакция, в течение на времето могат да предизвикват 
реакция дори и в отсъствието на първоначалния стимул. 

7. Трансферът на знания зависи от присъствието на идентични елементи 
в оригинала и новите учебни ситуации; т.е. трансферът винаги е специфичен и 
никога генерализиран. 

8. Принцип на полярността - връзките стават по-лесно в насока, в която 
са формирани първоначално, отколкото в противоположна. 

9. Принцип на разпространение на ефекта - наградата засяга не само 
конкретната връзка, но и непосредствено предшествуващ/следващите във вре-
мето. 

ОБРАЗОВАНИЕ И ПОДРАЖАНИЕ. Джон Долард и Нийл Милър определят 
подражанието като инстинкт, подлежащ на инструментално моделиране. Под-
ражанието е термин, който има три смисъла: първо, за обозначаване на 
«тъждествено» поведение; второ, за означаване на «двойно зависимо поведе-
ние» - едната страна е по-старша, по-умела и пр. (родители, учители) и служи 
като дискриминативен сигнал за другата; трето, копиращо поведение, предпо-
лагащо специфично ръководство. Подражаващо поведение има когато инди-
видът се възнаграждава, когато подражава и обратното, когато не се възнаграж-
дава, при неподражание. 

Основната им теза е, че всяко учене има 5 степени: (1). сигнал; (2). вът-
решна реакция; (3). драйв; (4). външна реакция; (5). възнаграждение. Сигнали-
те и подбудите са два аспекта на едно явление - стимула. Всеки стимул може да 
придобие характер на подбуда, ако е достатъчно силен; той може да стане 
сигнал ако се отличава от другите стимули. Сигналите определят дали ще протече 
реакция и каква ще е тя. 

Основна вторична подбуда е подбудата за подражание, имитация. Един 
от най-важните класове сигнали в ситуация на социално учене е поведението 
на другите. Наблюдавайки открити поведенчески реакции на модела на опре-
делени сигнали, едни от които водят до възнаграждение, а други - не, наблю-
дателят си изгражда определена йерархия на ценностните сигнали. Ученето 
протича когато определена реакция се възнаграждава в присъствието на дифе-
ренциращ сигнал. Обект на научаване е именно връзката сигнал-реакция. 

Главната функция на възнаграждението или подкреплението е редукци-
ята на силата на драйва. Природата на подбудата определя и природата на 
възнаграждението. 
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15.2. ОПЕРАНТНО КОНДИЦИОНИРАНЕ 
НЕОБИХЕВИОРИЗЪМ. Група теории, които включват междинно звено в 

схемата (S ^ X ^ R). Това е умората, опиянението, болестно състояние, нави-
кът (Хъл), намерението, очакването, нагласата, целесъобразното поведение 
(Толман), вътрешните морални императиви и др. 

ОПЕРАНТНО КОНДИЦИОНИРАНЕ. Силно влияние върху по-нататъшната 
съдба на бихевиоризма упражнява Павловското учение. Под негово въздействие 
се оформя направление, известно под името "теория за обуславянето", обеди-
нило системите от възгледи на Б.Скинър, К.Хъл и други. Това направление не е 
еднородно както по своите философско-методологически, така и по теоретични-
те си позиции. Привърженици на това направление се обединяват от представа-
та, че главна единица на поведението е условният рефлекс, а закономерности 
на поведението са откритите от И.Павлов явления за генерализация, диферен-
циация, угасване, възстановяване и други условни рефлекси. 

СКИНЪР. Бурус Скинър (Scinner) е американски психолог, направил 
значителен принос не само в психологията, но и в педагогиката, специално в 
дидактиката. Той разработва "науката за човешкото поведение", основа на соци-
алния бихевиоризъм. [62; 63] 

Скинър развива идеята, че ние се държим по начин, който отчита някои 
последствия в миналото (напр. очакване на награда или наказание). Нашият 
опит с подкрепленията определя нашето поведение (оперантно поведение). 

Образованието се базира на принципа на позитивното или негативно 
подкрепление. Положителното подкрепление стимулира повторението на дей-
ствието, модифицира поведението, докато отрицателното подкрепление е не-
резултатно. То обуславя стремеж към избягване на действието и може да до-
веде до задържане на функционирането на вече изграден рефлекс, но само за 
времето на своята продължителност. Подкреплението може да се генерализира 
около стимулите. 

Скинър разработва методът на програмираното обучение. Неговата същ-
ност е в разбиването на учебния материал на последователност от въпроси и 
отговори, в които верният отговор на предходните въпроси съдържа в себе си 
информация, която подпомага намирането на отговора на следващия въпрос. 
Отговорите на учениците могат да бъдат правилни и неправилни, за което те 
биват съответно награждавани или наказвани. [По: 45] 

ХЪЛ. КларкХъл (Hull) разработва Теорията за редуциране на потреб-
ностите (Drive Reduction Theory). Според него, по принцип организмът е 
активен и неговото поведение зависи от подкреплението (или не) на средата. 
От това подкрепление зависи мотивацията и продуктивността на ученето. Комп-
лексните детерминанти на ученето са миналият успех или неуспех. Чрез стиму-
лирането и контролирането на тези фактори може да се модифицира поведе-
нието и да се преобразуват навиците и уменията в обществено полезни. 

Формулата на поведението е: S & O ^ R, като S са външните стимули 
(наградата и наказанието), а О - вътрешните органистични променливи - мотива-
цията и потребностите, навика, създаден в процеса а ученето, потенциалността 
на реакцията, степента на умората. 

Силата на стимула зависи от интензивността на стимулирането, степента 
на лишението на организма, броят на подкрепленията и реакцията - обхватът, 
ширината на реакцията вероятността за нея, времето между стимулирането и 
реакцията. 

228 



Подкреплението има първостепенно значение в процеса на учене. Раз-
ликата е във въвеждането на понятието редуциране на потребността.Това е 
подкрепление на реакцията, която е довела до тази потребност. За Хъл, под-
креплението е неконтролиран вътрешен фактор, а не достъпно за контрол 
външно следствие от реакцията. 

Моделът на учене включва стимул, степен на мотивация и начин на ре-
агиране. Детерминантите на модела са вътрешни - потребности и мотиви, и 
външни - поощрения и наказания. 

Потребностите са от основно значение, за да се предизвика реакция. 
(Учениците трябва да искат да учат, т.е. да бъдат мотивирани ) 

Стимулите и реакциите трябва да бъдат изследвани от организма, за да 
се предизвика състоянието. (Учениците трябва да бъдат внимателни). 

Реакцията следва да се реализира, за да се появи състоянието (Учени-
ците трябва да бъдат активни), а състоянието се появява само тогава, когато 
подкреплението задоволява потребността (Ученето трябва да задоволява 
потребностите на ученика). [Пак там] 

ТОЛМАН. Едуард Толман (Tolman) разработва Теория за целевото пове-
дение (Sign Learning). Толман се застъпва за ролята на мисленето в хода на 
ученето. Според него индивидът учи чрез съдържателно, смислено поведение. 
(Ученето е винаги целенасочено). 

Толман описва пет вида учене: учене на основата на подход (approach 
beaming), учене на основата на бягство (escape learning); учене на основата на 
въздържане (avoidance learning), учене на основата на избор (choice-point 
learning); латентно учене (latent learning). Всички те зависят от готовността на 
средствата за постигането на определената цел, а целенасоченото поведение 
се осъществява чрез посредничеството на междинни променливи - очаквани-
ята, възприятията, намеренията, знанията на индивида или други вътрешни 
или външни променливи. 

Ученето често въвлича използването на фактори на обкръжаващата 
среда, за да се достигнат целите, като индивидите избират най-лесния или 
най-краткия път за да достигнат целите си. [Пак там] 

ГУТРИ. Теорията на S-R асоциацията по съседство (Contiguity Theory) 
е разработена от Е. Гутри (Guthrie). В основата й стои идеята, че комбинация 
от стимули, която е съпроводена от движение при своето повторение, ще бъде 
последвана от същото това движение. Закон на ученето - това, което се забе-
лязва, става сигнал за онова, което се прави. Ученето е въпрос на асоциа-
ции между стимула и реакцията, то засяга специфични сензомоторни образци 
и е свързано с движенията. Поведенческата промяна, която е акт на учене 
протича бавно във времето, защото повечето действия са съпроводени с науча-
ването на много съставящи ги движения и специфични указания към тях. 

Наградите и наказанията не са съществени за процеса на учене, защото 
те се дават след реализирането на асоциацията между стимула и реакцията. 
Ученето е като единичен опит. Обаче, тъй като всички стимули са различни, 
необходими са много опити, за да се генерира отговор. 

Забравянето е свързано с външна намеса, а не е следствие от миналото 
време. Тогава стимулите започват да се асоциират с нови реакции. Предходни 
състояния също могат да се променят, ако се асоциират с възпрепятстващи 
реакции като страх и умора [Пак там]. 
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ЕСТИС. Теорията за избора на стимулите (Stimulus Sampling Theory) 
е разработена от У. Естис (Estes), според който, ученето е реакция, обуславяна 
от всички възможни стимули, достигащи до индивида при опитите. 

Всеки учебен акт (опит) може да предизвика много реакции, но само 
тази, която е ефективна, т.е. наградена, формира асоциации. Така заучените 
реакции са мостри за всички възможни подбуди (стимули). Различията в стиму-
лите (систематични или случайни) се дължат на факторите на средата или на 
промените в организма. [Пак там] 

МАЛТЦМАН. Теория за оригиналността (Originality) е разработена от 
Ървинг Малтцман (Maltzman) и доказва, че оригиналността може да бъде уве-
личавана. Според него оригиналността е поведение, което се среща относител-
но рядко, изключително е при дадени условия и е релевантно на тях. Тя е 
различна от творчеството, което е всъщност негово следствие или резултат. 

Оригиналните реакции могат да нарастват чрез създаване на необичайни 
стимули, за които общоприетите реакции не винаги са приемливи; чрез прово-
киране на различни реакции за една и съща ситуация; чрез предизвикване на 
необичайни реакции като вид буквални реакции. [Пак там] 

ГАНЬЕ. Основните идеи в Теорията за учебните йерархии (conditions 
of learning) на Роберт Ганье (Gадпй) са, че обучението предизвиква забеле-
жими изменения в ученика; отделните знания и умения трябва да се изучават 
по отделно; всяко ново умение и знание трябва да се основава на предишните; 
ученето и знанието са йерархически структури. 

Има 8 ситуации, в които индивидите учат: Сигнално учене - индивидите 
се учат да правят обобщени, отговори на сигнали. Стимул-реакция - ученикът 
усвоява точен отговор на определен стимул. Верижно учене - усвоява се верига 
от две или повече връзки от вида стимул-реакция. Вербална асоциация - учене 
на вербални вериги стимул - реакция. Разграничително учене - индивидите се 
учат да отговарят по-различен начин на различните стимули, които на външен 
вид си приличат. Концептуално учене - ученикът се учи да прави общ отговорна 
група от стимули. Учене на правила - правилото е верига от две или повече 
концепции. Решаване на проблеми - вид учене, което изисква мислене. 

Има няколко различни типа или нива учене. Всеки различен тип изисква 
различен тип преподаване и обучение като цяло, тъй като са необходими раз-
лични вътрешни и външни условия. Според Ганье това са пет категории учене 
(резултати от обучението): (1). вербална информация, (2). интелектуални умения, 
(3). когнитивни стратегии, (4). моторни навици и (5). атитюди. Учебните действия 
са различни за различните типове учене. 

Ганье определя девет учебни условия (стадии на акта на обучение), обе-
динени в три обучаващи елемента: ориентация, презентация, оценка: (1). осигу-
ряване на внимание; (2). идентифициране на целите; (3). припомняне на пред-
шестващо знание и умение; (4). представяне на стимула; (5). изучаване на ръко-
водните принципи; (6). изпълнение, работа; (7). осигуряване на обратна връзка; 
(8). оценка на изпълнението; (9). запомняне и трансфер. 

Ученето зависи от условията. Учебните йерархии определят какви инте-
лектуални умения трябва да бъдат изучени и последователността на обуче-
нието. [Пак там] 

БАНДУРА. Теорията за социалното учене на Алберт Бандура посту-
лира, че подкреплението не играе доминантна роля в придобиването на нови 
реакции, а има такава при усилването и поддържането (съхранението) на раз-
лични поведенчески реакции. 
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Човешкото функциониране се основава на три регулативни системи: (1). 
предшестващите стимули; (2). влиянието на обратната връзка, постъпваща от 
реакциите; (3). когнитивните процеси. Първите две са основни, третата не е 
автономна причина за поведението. Особено важни стимули са сигналите, свър-
зани с поведението на другите, както и подкрепата на последвалото поведение 
(награда, наказание). 

Образците на поведението могат да се придобиват пряко чрез личния 
опит и чрез наблюдението на поведението на другите и последствията от него 
(пример). 

Посредством наблюдение на поведението на модела: може да се 
придобиват нови реакции; може да се усилва или отслабва сдържането на 
поведението, което съществува у наблюдателя (наблюдавано подкрепление); 
може да облекчи реализацията на реакциите, които по-рано са придобити от 
наблюдателя. Подкреплението зависи не само от външната среда, но и от реак-
цията на самооценка. 

Когнитивната регулация на поведението е ситуация, когато човек чете, 
слуша или по друг начин се подготвя за образци на поведение и отношението 
на външната среда към тях, но не ги наблюдава открито и пряко, докато няма 
съответни обстоятелства. 

Социалното учене е процес на усвояване на нови социални форми на 
поведение, процес на модифициране на актуалното поведение на основата на 
междуличностни взаимодействия при което възпитаникът усвоява знания, 
умения, нагласи, ценности вследствие влиянието на социален партньор - модел 
(родител, учител). Последният има две основни функции - (1). да е източник на 
информация подбуждаща промяна в поведението на възпитаника и (2). да е 
източник на подкрепление (положително или отрицателно). 

Основен вид социално учене е имитационното. То възниква в ситуации, 
в които партньорът е източник на информация. Може да е преднамерено (учене) 
и непреднамерено (инцидентно). При първия тип има демонстрация от модела 
на постъпки или действия, така, че да могат да бъдат наблюдавани непосредст-
вено или опосредствено (технически средства). То бива различни видове: 

• промяната настъпва едновременно с демонстрираното поведение 
(съпреживяване); 

• промяната настъпва непосредствено след това и в присъствието на 
модела; отговорът възниква вследствие изискванията на задачата, 
но присъствията на модела модифицира реакцията; поведението 
на модела е стимул за реакция на индивида (ефект на социалното 
подпомагане); 

• промяната настъпва непосредствено след наблюдението, но се пра-
ви в негово отсъствие; 

Идентификация с модела - той се приема за референтна личност, него-
вите маниери, и когнитивни елементи се интериоризират, индивидът се отъжде-
ствява с него съзнателно и преднамерено, като процесът не е свързан с конкрет-
на ситуация, а е генерализиран. 

Вторият вид е социално учене чрез подкрепление. Последното може 
да е външно (алогенно) и вътрешно (автогенно); чрез награди и наказания, 
съгласия и несъгласия. Зависи много от личностните особености на подкрепи-
теля (родители, учители); от момента (своевременност); величината (силата) и 
възможностите на индивида да го разпознава (социална компетентност). 

231 



16. ПСИХОАНАЛИЗА 

16.1. ФРОЙДИЗЪМ 

КОНЦЕПЦИЯ. Възникнала в началото на века като едно от направленията 
на медицинската психология, психоанализата, отначало с усилията на Фройд, 
а след това и на неговите последователи, постепенно се е превърнала в учение, 
претендиращо за оригинално решение едва ли не на всички светогледни проб-
леми, като става част от практическия живот на милиони хора от цял свят и 
особено от САЩ. 

Психоанализата не е само психотерапевтичен и клинически метод, но и 
философско учение за човека, социална философия, съществена част от запад-
ната култура. Психоанализата е и културна теория, начин за тълкувание на 
знаците, семиотика. Тя е възглед за изкуството, религията, морала и образова-
нието. 

ПСИХОАНАЛИЗА. (от гр. psyche-душа и analysis-решение) - част от психо-
терапията, лечебен метод, развит от З.Фройд за диагностика и лечение на 
истерията. След това преработен до психологическа доктрина, насочена към 
изучаването на скрити връзки и основания на душевния живот. Главна е идеята, 
че патологичните представи, в частност сексуални, се изтласква от сферата на 
съзнанието и действа вече от сферата на безсъзнателното и под всякакви 
маски прониква в съзнанието и застрашава душевното единство на Аза. 

ТЕОРИЯ НА ФРОЙД ЗА СТРУКТУРАТА НА ЛИЧНОСТТА. Фройд изгражда 
два близки по същността си модела: 

Id ("То") — Ego ("Аз") — Superego ("Свръх--аз"). 
безсъзнателно — подсъзнателно — съзнание. 

ТО. Id са несъзнаваните нагони, съвкупността от вродени биологични 
инстинкти, "бездна от греховни сили и съблазни, несъвместими с обществения 
морал". Те са основата на човешката психика и главен мотиватор на поведени-
ето, поради естествеността на потребностите, с които е свързано. Id е оли-
цетворение на жизнената енергия на човека. Активността на човека за само-
задоволяване на нагона намалява общото напрежение и носи удоволствие 
(принцип на удоволствието). Нагоните са два вида - жизнени: нарцистични 
(стремеж за власт, егоизъм, стремеж към самоутвърждаване) и либидни (Ерос), 
и нагони на смъртта (Танатос). Освен тях, Id включва и редица афективни пориви, 
такива като Едиповия комплекс и кастрационния комплекс. Властта на id (ин-
стинктивното, подсъзнателното, "власт на кръвта") се проявява в натиск и про-
бив. При незадоволяване човек изпитва състояние на фрустрация. 

СВРЪХАЗ. Superego включва в структурата си интериоризираните соци-
ални и нравствени норми и ограничения, регулиращи нагонните пориви. Осно-
вен принцип е принципът на моралността. Нивото на развитие на Superego 
е ниво на социализираност (възпитаност) на личността. Счита се, че Superego 
е функция на социума, тъй като основите му се формират под влиянието на 
другите хора. Още се счита (Фройд), че Superego е персонификация на Бог, а Id 
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— на Дявола. Властта на Superego (безсъзнателните интериоризирани забрани 
и норми, "власт на културата") се проявява в "репресии". При незадоволяване 
човек изпитва чувство на вина. 

АЗ. Ego е сферата на разумната и волева човешка дейност, чрез която се 
контролират страстите и нагоните и се задоволяват потребностите чрез нала-
гане на принципа на реализма. Ego включва съзнание за света и самия себе 
си. Защитата на съзнанието Едо ("слуга на двама господари") се проявява в 
съпротивление и обуздаване. 

Между Id и Superego съществува антагонизъм. В сферата на Ego се води 
борба за налагане на един от двата принципа - на удоволствието или на морал-
ността. Затова Ego се намира в състояние на постоянна нерешителност. 

Id и Superego са отделени от съзнанието посредством особен механизъм 
- цензура. Тя изпълнява две функции: изтласква в областта на несъзнаваното 
всички неприемливи и осъждани от личността собствени мисли, чувства и пре-
живявания; и оказва съпротива на активното несъзнавано, което се стреми да 
проникне в съзнанието; 

Под влияние на социалната подкрепа Superego изтласква Id от Ego в 
подсъзнанието (Ego-цензор). Изтласканите елементи на Id имат тенденция за 
завръщане в Ego обикновено по заобиколен за цензурата път - в замаскирана, 
символна форма (необичайни, случайни, "безсмислени" поведение, чувства, 
мисли), както и в случаи на отслабване на Ego (умора, болест, опиянение, сън). 

ЗАЩИТНИ МЕХАНИЗМИ. Конфликтът между Id и Superego се регулира 
посредством различни защитни механизми: 

1. Отстъпване - физическо или психологическо признаване на неправота. 
Ако е осъзнато, отстъпването се нарича сдържане. Отстъпването обикновено е 
неосъзнато - потискане (подавяне) и извеждане от сферата на съзнанието на 
импулси, предизвикващи напрежение и тревога, например, парализиране пред 
родителя. 

2. Рационализиране - оправдаване на собствените простъпки, снижаване 
на ценността на непостигнатото, успокояване на самолюбието и пр. 

3. Фантазия, мечтание - пренасяне на агресията в такъв план. Особено 
свойствена за децата. 

4. Регресия - връщане от по-висш към по-нисш стадий в развитието на 
даден психически акт (шаблон) - преминаване към инстинктивно поведение 
при усещане на силата на родителя върху себе си. 

5. Проекция - безсъзнателен опит за избавяне от натрапчивите мисъл 
чрез приписване на друг, най-често приписване на пороци и слабости на роди-
теля. 

6. Сублимация - превръщане на социално неприемливите импулси в 
социално приемливи, насочване в друга сфера - най-често това е спортът, учебни, 
научни, политически и други подобни постижения с цел признание. 

МОДЕЛ ЗА РАЗВИТИЕ НА ЛИЧНОСТТА. Фройд свързва изтласканите им-
пулси с либидото - сексуалния нагон, който преминава през естествени етапите 
на развитие. Той установява, че в психическо отношение детето не е умален 
модел на възрастния. Развитието на психичния му живот се подчинява на оп-
ределени специфични закономерности. 

Психогенетичният модел описва развитието на личността и обвързва 
много нейни особености с вътресемейния живот. Според този модел детството 
на човека минава през следните стадии. 
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Първият стадий е оралният, заемащ възрастта от раждането до 6 
мес. Сексуалността се свързва с храненето, проявлението й е в лакомията, а 
сексуално активният орган на тялото е устата. Проявите на характера, свързани 
с фиксирането на проявленията й в зряла възраст са: алчност, пасивност, зависи-
мост. Основната задача на социализацията е развитието на любов и зависимост 
у детето. 

Вторият стадий е аналният, заемащ възрастта от 7 до 18 мес. Сексу-
алността се свързва с дефекацията, проявлението й е в скъперничеството, а 
сексуално активният орган на тялото е ануса. Проявите на характера, свързани 
с нея в зряла възраст са: скъперничество, ред, пестеливост, чистота, свръх-
съвестност. Аналните фиксации са свързани в зряла възраст с инат, жестокост, 
силата на негативните емоции, даже с "инстинкта на властта". Основната задача 
на социализацията е развитието на контрол и дисциплина у детето. 

Третият стадий е фалическият, заемащ възрастта от 1,5 до 3 год. 
Сексуалността се свързва с играта, проявлението й е в автоеротизъм, страх от 
кастрация, ипсация, а сексуално активният орган на тялото са половите органи. 
Проявите на характера, свързани с нея в зряла възраст (фалически фиксации) 
са: себеутвърждаване, агресивност, честолюбие, бруталност, властност. Те са 
свързани със стремежа към съревнование с фигурата на бащата (тя може да 
бъде заместена с политическа власт), с обладаването на майката (в преносен 
смисъл, например любовта, "народа", публиката и т.н. и със страха от кастрация, 
т.е. от поражение в тази борба ("Едипов комплекс"). Основната задача на соци-
ализацията е половата идентификация. 

Четвъртият стадий е едиповият, заемащ възрастта от 3 до 6 год. 
Сексуалността се свързва с любовта към родителя от друг пол, проявлението й 
е в Едипов комплекс - (Комплекс на Електра при момичетата), а сексуално 
активният орган на тялото са половите органи. Проявите на характера, свързани 
с нея в зряла възраст са: болезнена зависимост от бащата (майката), идеали-
зация. Основната задача на социализацията в семейството е противодейст-
вието на Едиповия комплекс. 

Петият стадий е латентният, заемащ възрастта от 6 до 12 год. 
Сексуалността се свързва с интереса и любовта към другия пол, а сексуално 
активният орган на тялото са половите органи. Това е време, в което «сексуал-
ността спи». Проявите на характера, свързани с нея в зряла възраст, както и 
основната задача на социализацията са аналогични на предходния етап. 

Шестият стадий е пубертетът, заемащ възрастта от 12 до 15 год. 
Сексуалността е генитален тип, а сексуално активният орган на тялото са полови-
те органи. Проявите на характера, свързани с нея в зряла възраст са: алтруизъм, 
емпатия, полезност за другите. Основната задача на социализацията е корекция 
на инфантилния комплекс. [80] 

КУЛТУРА (ЦИВИЛИЗАЦИЯ) И ПСИХИКА. Фройд развива тезата, че човекът 
е излязъл от животинското си състояние благодарение на културните и социал-
ните условия, съставляващи цивилизацията, и че не би могъл да просъществува 
без тях. Същевременно съществува непреодолима враждебност между човека 
и цивилизацията, тъй като тя се изгражда преди всичко върху забрани и ограни-
чения на човешките влечения, върху принуда, а човешките индивиди страдат и 
се бунтуват срещу жертвите, които цивилизацията ги принуждава да правят. 

Човекът не е божи избраник, поставен в центъра на вселената. Той не 
само произхожда от животните, но и още носи в себе си своята животинска 
природа. Всяка цивилизованост налага на индивида определени ограничения 
и жертви, без които съвместният живот е немислим, а това значи, че осигуря-
ването на средствата за съществуване би било невъзможно. 
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ОБЩЕСТВО И ПСИХИКА. Обществото изпълнява както То-функция (място 
за удовлетворяване на потребности и нагони), така и Свръхаз-функция (потис-
кане на нагоните и опосредстване на съвестта от норми на поведение за сметка 
на обществените правила). 

ОБРАЗОВАНИЕ И ПСИХИКА. Смисълът на образованието е корекция и 
взаимосъгласуване на тези сили - снемане на съпротивата на осъзнаването, 
отслабване (Мелани Клайн) или усилване (Анна Фройд) на системата за защита 
срещу главната агресивна сила Id чрез "Ego-защита" и "Superego-защита", 
разреждане на подбудите, ново преживяване на стремежите и желанията и в 
крайна сметка престрояване на поведението. 

Ядрото на конфликта между детето и родителя (учителя), от който се 
поражда едиповия комплекс: сексуалното влечение към майката и агресивната 
ревност към всемогъщия съперник и потисник - бащата е психологическата 
мотивация на отцеубийството, тоест на първородния грях, с който започва 
изграждането на цивилизацията. 

16.2. НЕОФРОЙДИЗЪМ 

СЪЩНОСТ. В края на 30-те години на ХХ век възниква неофройдизмът, 
като редица отклонения от теоретичната система на Фройд. Основното в тях е 
социологизирането на основните постановки на базата на критиката към тях. 
Остава най-важното - ирационалните мотиви на човешката дейност, изначално 
присъщи на всеки индивид. Причина за неврозите у човека е тревогата, зараж-
даща се още в детето при сблъсъка с враждебния му свят и усилваща се при 
недостиг на любов и внимание; невъзможността на индивида да постигне хар-
мония със социалната структура на обществото, което формира у човека чувст-
во за самотност, откъснатост от света, отчуждение. Чрез излекуване на индиви-
дите може и трябва да се получи излекуване на цялото общество. 

АДЛЕР. Алфред Адлер (A.Adler) е австриец, основател на "индивидуалното" 
направление в психоаналитичното движение. Той отхвърля идеята на Фройд 
за разчленението на личността на три инстанции ("Аз", "То", "Свръхаз") и се 
ориентира към принципа за единство на личността и примата на социалните 
фактори в човешкото поведение. 

Адлер признава значението на наследствеността и обкръжаващата среда 
за формирането на човека (образование), но счита, че човек е нещо повече от 
продукт на тези две влияния. Хората имат творческа сила, която им дава въз-
можност да се разпореждат със своя живот. Свободната, осъзната активност е 
определяща черта на човека. Тя влияе на възприятието, паметта, въображе-
нието, фантазиите и мечтите. Тя прави всеки човек самоопределящ се индивид. 

Човек е изначално социално същество, със социални потребности и под-
буди и социални чувства. Неговите качества се проявяват само в процеса на 
взаимодействие с другите хора, в социума, затова и индивидът не може да се 
разглежда независимо от обществото. Основен критерий за ефективност на 
феномените на психическия живот е "социалното чувство", изразяващо връзката 
между хората в човешката общност като цяло. Именно социалността, колектив-
ността са смисъла на живота. Социалният интерес е вроден, както и стремежът 
към преодоляване на непълноценността. 

А.Адлер въвежда идеята за чувството за незначителност (комплекс за 
малоценност) и общностните чувства, които се развиват под влияние на 
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семейството и детските групи. Те определят човешкото поведение, тъй като 
осъзнаването им и особено на комплекса за малоценност се компенсира със 
свръхактивност в другите функции (компенсаторенрефлекс). Социалните чувст-
ва на детето се пораждат пък изключително в семейството. Решаващ е периода 
3-6 г., когато семейната структура и атмосфера определят горните два пара-
метъра. 

Концепцията за компенсацията заема основно място в индивидуалната 
психология на Адлер. Човек живее в света, в който всички са по-силни от него. 
Поради своята слабост (социална зависимост, несъвършенство на своите 
органи и пр.), той е въвлечен в мъчителна борба за компенсиране на своето 
място в социалната система на властта. Адлер постоянно подчертава необхо-
димостта една личност да разбира и знае своите цели (ориентация за живота, 
жизнена схема). Тази схема се отпечатва през ранното детство, но мнозинството 
хора не са съгласни с нея. Адлер подчертава, че поради тази причина, стремежът 
към власт е универсална цел за човека. 

Стремежът за самоутвърждаване сред другите е свързан с преодолява-
нето на реалната или мнима "непълноценност" чрез стимулиране на собствени-
те способности и актуализиране на творческия потенциал. Има различни видове 
компенсация, различни стилове на живот: успешна компенсация на чувството 
за незначителност в резултат на съвпадение на стремежа за превъзходство 
със социалния интерес; свръхкомпенсация - едностранно адаптиране към жи-
вота, в резултат на непомерно развитие на една черта или способност; оправ-
даващо "болестно състояние", невротично по насоченост. 

Механизмите на компенсация и свръхкомпенсация са движещи сили на 
психическото развитие и доминиращи мотиви на човешката дейност и поведе-
ние, а в тяхната основа е стремежът към лично превъзходство над другите. [2] 

ЮНГ. Карл Густав Юнг (C.G.Jung) е ученик на Фройд, отделил се от него 
и създал своя оригинална система - аналитична психология. Основната разли-
ка е наред с личното безсъзнателно (субективно психологическо), въвеж-
дането на идеята за колективното (обективно-психологическо), родово под-
съзнание (колективно безсъзнателно).То се предава по генетичен път от 
поколение на поколение и се изразява в символи във фолклора, митологията, 
религията — архетипове, "изначални образи", колективен общочовешки опит. 

На външната "персона" Юнг противопоставя една динамична общност от 
четири основни психични функции: мислене, усещане, интуиция, чувствителност. 
Интериоризацията на външната среда води до постепенно доминиране на съз-
нателното над подсъзнателната начало. Интегрирането на индивида в колек-
тивния живот се облекчава от наличието на генерализирани представи - архе-
типове. 

Архетиповете (доминанти) са същност, форма и начин на връзка на нас-
ледените безсъзнателни първични човешки първообрази и структури на психи-
ката, осигуряващи основа на поведението, структурирането на личността, раз-
биране на света, вътрешно единство и взаимовръзка на човешката култура и 
взаимното разбиране на хората. Архетиповете са остатък от безчислените 
еднотипни преживявания на нашите предци (напр. ангели в най-различни 
варианти). Те лежат в основата на символиката на творчеството, ритуалите, 
митовете, приказките, сънищата. В индивидуалното съзнание се проявява под 
формата на сънища, индивидуално творчество, символични функционални 
разстройства. Архетиповете действат в човека инстинктивно. Индивидуалното 
безсъзнателно отразява личностния опит на отделния човек и се състои от 
преживявания, които някога са били съзнателни, но са загубили своя съзнате-
лен характер поради забравяне или подтискане. [90] 
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Личността е система от архетипове: (1). Animus (дух) — мъжко начало, 
концепция за мъжа при жените; (2). Anima (душа) — женско начало, концепция 
за жената при мъжете; (3). Ego (Аз) — образ в собствените очи; (4). Persona 
(личност) — образ в очите на другите. 

За разлика от Фройд, който придава особено значение на ранните детски 
години като решаващ етап във формирането на личността, Юнг разглежда разви-
тието на личността като динамичен процес, като еволюция през целия живот. 
Човек се стреми към интеграция, хармония и цялостност. 

Теорията за либидото на Юнг е свързана с понятията прогресия и 
регресия и закона за противоположностите. Прогресията е ежедневна успешна 
психологическа адаптация и обратното. 

Юнг определя няколко "психологически типа", свързани с различия в 
темперамент, интегрално съчетание на устойчиви психодинамически свойства, 
проявяващи се в дейността, които карат индивида да възприема и реагира по 
специфичен начин. Основните два устойчиви типа са екстраверт и интраверт. 
Екстравертът има вродена тенденция да насочва своята психическа енергия 
или либидо към външния свят; естествено и спонтанно проявява интерес и 
внимание към другите хора и предмети; трудно се адаптира към самота и 
монотонна еднообразна среда. Интравертът, обратно, е насочен навътре към 
своя собствен свят, мисли, фантазии или чувства, вътрешни реакции. 

Екстраверсията и интраверсията са само две от многото особености на 
човешкото поведение. В допълнение към тях, Юнг определя четири функцио-
нални типа, четири основни психологически функции: мислене-оценка, усещане-
интуиция. Първите две са рационални, вторите - ирационални. Всеки индивид 
потенциално разполага с всичките четири функции, но една от тях обикновено 
е най-развита - водеща (може да има и друга - спомагателна); функцията, 
която е най-неразвита е в безсъзнателно състояние и се оказва подчинена. В 
съответствие с водещата функция има четири функционални типа: мислителен, 
чувствен, сензорен, интуитивен. 

Мислителният тип е най-разпространен при мъжете - интелектуални фор-
мули, стремеж за живот по тях, автократичен характер, пренебрежение към 
чувствените субективни оценки. Чувственият тип е най-разпространен при жените 
- утвърждаване и развитие на междуличностни взаимодействия и отношения 
на партньорство, чувствителност и отзивчивост. Сензорният тип е ориентиран 
към реалността от типа "тук и сега", устойчив и земен, реален и истински. Интуи-
тивният тип е мотивиран от постоянният поток от новости, от активно възпри-
ятие. [90; 91] 

НЕОФРОЙДИСТКА АНАЛИТИЧНА ШКОЛА. Е.Фром, К.Хорни, Х.Съливан и 
А.Кардинер се свързват с това течение. Въпреки различията в детайлите, те са 
единни в разбирането, че за обяснението на човешката природа са много по-
важни социалните и културни, а не биологичните фактори. Теориите на Фройд 
за инстинктите и либидото са остарели, т.е. Едиповият комплекс, Суперегото, 
"непълноценността на жените", оралните и анални особености на характера и 
пр. са културни особености, а не универсални характеристики. Особеностите на 
характера, тревожността и неврозите се определят от междуличностните взаи-
моотношения. Не характерът е резултат от сексуалното развитие, а обратнотот, 
характерът определя сексуалното поведение. 

ФРОМ. Ерих Фром е виден немски неофройдист, близък до идеите на 
Франкфуртската школа. Фром синтезира идеите на "младия Маркс", психоана-
лиза, екзистенциализма, философската антропология и др. Счита, че в лич-
ността няма нищо природено. Всичките й психически особености са следствие 
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от потопеността й в различни социални среди. За разлика от марксизма, Фром 
не е краен социологизатор, а счита, че човешката природа е двойствена: "екзи-
стенциална" и "историческа". Човек, изначално се намира между живота и 
смъртта, на случайно място и време. Съществува противоречие между това, че 
всеки човек е носител на всички заложени в него потенции, но не може да ги 
реализира поради кратковремеността на своето съществуване. 

Изразяването и удовлетворението на човешките потребности формира у 
тях личностна структура - "основни ориентации на характера", които са стабилни 
във времето. Човешката природа - страсти и тревоги са продукт на културата. 

Особеност на човешкото съществуване е, че за разлика от всички други 
живи същества, човек притежава съзнание и самосъзнание, които са го превър-
нали в чужденец в света, породили са чувство за самотност и страх. 

Разривът на естествените връзки на човека с природата причинява ос-
новното екзистенциално противоречие, главният проблем на човешкия живот. 
На негова база възникват и други екзистенциални и исторически дихотомии: 
живот и смърт, огромните потенции на индивида и невъзможността от реализа-
цията им поради кратковременността на живота; противоречието между различ-
ните исторически форми на съществуване на обществото и възможностите на 
човека за истинска реализация на своята природа в определени времеви гра-
ници. [82] 

ХОРНИ. Карен Хорни приема идеята на Фройд за значението на дет-
ството за личностната структура на възрастния, но е против неговата универ-
салност, за това, че сексуалната анатомия на детето диктува определена насо-
ченост в развитието на човека. Решаващ фактор в развитието на личността са 
междуличностните (социалните) отношения и особено между родителите и 
децата и социокултурното влияние на средата. Тя е под влиянието на Адлер и 
Маркс. 

Хорни критикува Фройд за неговата сляпа вяра в силата на безсъзнател-
ното и вярата в относителната независимост на човешката психика от културата. 
Тя счита, че универсални психически норми просто не съществуват: поведение, 
оценявано като невротично в една култура, може да бъде съвършено нормално 
за друга и обратното. Психиката се оценява в контекста на конкретни културни 
условия, в които функционира. Невротичните хора се характеризират с ригидност 
на реакциите (там, където здравият човек е гъвкав и адаптивен) и несъответст-
вие между потенции и достижения. 

За детството са характерни две потребности: от удовлетворение и от без-
опасност (главна). В това отношение детето е напълно зависимо от родителите. 
И ако родителите провяват истинска любов и топлина към детето, и с това 
удовлетворяват неговите потребности, то най-вероятно ще се формира здрава 
личност и обратното. 

Основен човешки мотив е стремежът към безопасност, постоянно раждащ 
се от състоянието на страх и тревога (базална тревожност). Чувството за тревога 
и безпокойство, за собствената незащищеност, слабост, безпомощност, незначи-
телност, е базово за поведението на индивидите и съпровожда човека през 
целия му живот. То може да бъде предизвикано от недостиг на уважение, враж-
дебна атмосфера и насилствено подтискане на желанията чрез власт или авто-
ритет в детството. Неврозата е реакция на тревожността, описаните отФройд 
извращения и агресивни тенденции не са причина за невроза, а резултат. 

Има три типа насоченост на поведението на личността към обкръжава-
щите я: (1). към хората, като потребност от любов, (2). от хората, като потреб-
ност от независимост, (3). против хората, като потребност от власт. 
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И трите вектора се проявяват при всички хора. При доминиране в поведе-
нието на индивида на един от тях, се получават три вида невротична личност: 

(1). услужлива, търсеща любов и одобрение на всяка цена, като резултат 
от стремежа към безопасност; 

(2). опитваща се да се откъсне от обществото, вяра, че самостоятелността, 
независимостта, е равна на безопасност. 

(3). агресивна, жадуваща за престиж и власт, стремеж да си винаги прав 
и пръв, съперничество на всяка цена, враждебност към околните, страх от 
разплата. 

Тъй като те са неадекватни, получава се порочен кръг: тревожността не 
се отстранява, а нараства, пораждайки все нови и нови конфликти. [81; 116] 

СЪЛИВАН. Хари Съливан развива система, която трудно се поддава на 
обобщение и описание, поради малкото си публикации и трудния стил на изра-
зяване. Въпреки това, той се счита за най-пълноценният представител на гор-
ната школа. Той счита, че Аз-ът (self) на индивида е отражение от оценките на 
обкръжаващите и ролите, приемани под влияние на обществото. Аз-ът е 
актуалната система на тези връзки, отношения, преживявания. 

Всички "човешки" прояви може да бъдат разделени на две категории: 
получаване на удовлетворение (физиологически потребности: храна, сън, секс) 
и осигуряване на безопасност. Последната има културни корени. Още от първите 
си дни, детето, отначало чрез емпатия (разбиране на емоционалните състояния 
на околните), а след това и чрез учене влиза в контакт с културната среда. То се 
учи да постъпва така, както в дадената култура се счита за правилно и да избягва 
неправилните, "лоши" постъпки, наказанията или загубата на уважение от страна 
на обкръжаващите. Достигането на удовлетворение в съответствие със социал-
но одобрените (социално приемливи) норми на поведение се асоциира с усеща-
нето, че "аз съм добър и съм в безопасност" и обратното. [116] 

16.3. ПСИХОАНАЛИТИЧЕСКА ПЕДАГОГИКА 
НАЧАЛО. Зараждането на психоаналитическата педагогика се свързва с 

появата през 1909 г. на работата на З.Фройд "Анализ на фобиите на петго-
дишното момче". 

З.Фройд в своите лекции по въведение в психоанализа говори за необ-
ходимостта от използване на психоанализа в педагогиката, особено в детските 
години (до 5 год.), когато се наблюдава ранният разцвет на сексуалността и 
детето трябва да се справи със своите чувства. Впечатленията о това време 
влияят на неразвитото, слабо "Аз", на което действат като травми. 

Трудността на детството, е в това, че за кратък период от време детето 
трябва да овладее резултатите от хилядолетното културно развитие, да овладее 
своите влечения и да се адаптира социално. 

Това е изцяло нов поглед към детето и детството. То дава разбирането 
за извънредната важност на детството в живота на човека; развива идеята за 
начина на развитие на междуличностните отношения и на човешкия морал и 
за свързаността на всеки с всички и най-вече разбирането за учителя като 
заместител на бащата в детското съзнание, което е основата на отношението 
"учител-ученик". 

Фройд обсъжда две особености на хората, които по негово мнение са 
основният аргумент за необходимостта от образование (като някаква форма 
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на принуда). Хората спонтанно не обичат работата и аргументите нямат никаква 
полза против техните страсти. 

Според Фройд, образованието води до създаването на човек, който е 
способен за възприемане на културата и за социални действия. Но, също така, 
то е една форма на доминация, потискане на инстинктите. То води до множество 
патогенни комплекси и неврози в детето под влияние на учителя. Според него, 
образованието съдържа един основен проблем (противоречие), определящо 
всички останали следствия - то трябва да подтиска, забранява, възпира. 
Затова, за да се постигне повече и по-малко да се повреди, образованието 
трябва да намери пътя между Сцилата на свободата и Харибдата на забра-
ната. Пред възпитателя стоят трудни задачи: да разбере конституцио-
налното своеобразие на детето, по най-малките признаци да разпознае 
какво става в неговата неформирана душа, да му изрази в нужната форма 
любов, като съхрани при това действеността на авторитета. 

РАЗВИТИЕ НА ПСИХОАНАЛИТИЧЕСКАТА ПЕДАГОГИКА. След Фройд като 
най-видни автори се изявяват Мелани Клайн, Мария Бонапарте, Ана Фройд, 
Михел Балинт и др. 

А.Адлер, десидентът-фройдист въвежда след 1911 г. някои нови идеи -
"чувство за инфериоритет (подчиненост, малоценност)" у детето, теория за "ком-
пенсацията", "инстинкт за власт", според които, индивидът почти винаги използва 
своите природни дадености за да се противопостави на натиска отвън, естествен 
(семейство, приятели, други хора) или конвенционален. Училището трябва да 
подкрепя този импулс. Така се ражда т.н. "педагогика на успеха" (O.Spiel, L.Seif), 
която приема като основен свой принцип окуражаването и стимулирането на 
всяко дете за постижения и прогресивно развитие. [210] 

Първите педагози-психоаналитици си поставят принципната задача за 
глобална профилактика на неврозите у децата чрез изменение на образова-
телната среда. Постепенно се осъзнало, че това е невъзможно. Такова заклю-
чение прави Ана Фройд през 1929 г. и го потвърждава през 1954 г. Концепцията 
е в криза. 

През 80-те години на ХХ век се регистрира възраждане на интереса към 
теорията и практиката на психоаналитическата педагогика, но на друга основа 
- главно внимание са отделя на "посланията", закодирани в постъпките на 
децата и учителите. 

Сред най-известните съвременни педагози-психоаналитици е австриецът 
Хелмут Фигдор. Той се насочва не към "преобразуване на човека" или "обща 
профилактика на неврозите", а към изменение на "възпитателното ежедневие". 
Обект са децата с проблеми - преживели различни травми - развод на родите-
лите, смърт на родителите, тежки болести, сексуални насилия, физически наси-
лия и пр. [17] 

АННА ФРОЙД. Зигмунд Фройд е писал сравнително малко за институцио-
налното образование, но много за натуралното - това, което се получава в 
семейството. Развитие на неговите идеи прави дъщеря му Анна Фройд (A. Freud). 

Образованието на детето започва много преди то да постъпи в училище 
- още в първия ден на неговия живот. Детето живее инстинктивен живот и той 
трябва да се вземе предвид. Образованието има за обща цел да направи детето 
подобно на възрастните около него и това става в постоянна борба с този 
инстинктивен живот. Главни компоненти на детския живот са конкуренцията с 
братята и сестрите (пренасяна след това спрямо съучениците) и Едиповия 
комплекс (пренасян след това към учителите). 
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Детето е нетактично спрямо другите и егоистично, то се интересува само 
от собствените си желания и не се интересува дали ще причини вреда на другите 
или не. То е жестоко към по-слабите от него и е в непрекъснат емоционален 
конфликт с другите около себе си. Проблем за образованието е то да не е нито 
твърде репресивно, нито твърде пермисивно (разрешаващо) спрямо този 
естествен и неизбежен конфликт. 

Детето преминава през няколко стадия в своето развитие в първите 5-6 
години. Образованието трябва да научи детето да ограничава импулсите си във 
всеки от тези стадии. В тази насока трябва да се отбележи, че най-неудачен за 
детето е вариантът за възпитание чрез грубо насилие, заплаха с пряко наказа-
ние или заплаха с лишаване от любов, които водят до явлението инфантилна 
амнезия. 

Периодът от 5-6 до 13 г. е характерен с репресия и сублимация на ин-
стинктите от предходните стадии, пренос на любовта от родителя върху учителя 
(той става суперего на детето) и като цяло емоционално спокойствие. Счита се, 
че в този период детето е особено възприемчиво към обучение. 

По време на юношеството става някакво повторение на първия период, 
възраждане на силните емоции и сексуалните инстинкти. 

Според А.Фройд, има три важни групи идеи, които психоанализата при-
внася в разбирането на детето и оттам имащи значение за педагогиката. Пър-
вата е за стадиалността на детското развитие. Втората - развитието на индиви-
дуалността на детето (инстинкти, его, суперего), резултат от въздействието на 
родителите. Третата - засяга взаимодействието между различните части на 
детската индивидуалност. Една от най-важните грешки на класическата педа-
гогика е да се счита, че развитието може да е мирен процес. Има конфликт 
между Егото на детето и неговите инстинктивни желания. Има, в по-късен стадий 
конфликт между либидото и Суперегото, и също в още по-късен стадий между 
Егото и Суперегото, между новото знание и дълбоко вкоренените навици и 
възгледи, придобити от неговите родители. 

Почти уникално сред важните философии на образованието, психоана-
лизата признава ясната потребност да се ограничат целите на образованието. 
Без такива ограничения, образованието има тенденция да стесни важната роля, 
която инстинктите трябва да играят в живота на детето и възрастния. Главният 
проблем на образованието е да намери правилната пропорция между 
възнаграждение и ограничение на инстинкта. [227] 

РАЗВИТИЕ НА ОБЕКТНИТЕ ОТНОШЕНИЯ. Това е основната психоаналити-
ческа теория за детското развитие. Свързва се с имената на Рене Спитс, Мар-
гарет Малер, Мелани Клайн, Анна Фройд, Джоузеф Сандлер, Ерик Ериксон и 
др. Има няколко фази. 

1. Първичното взаимодействие или физиологическата прелюдия към 
обектните отношения наричан симбиотически (Малер) и аутизъм (Спитс). 
Продължава до 1,5-2 мес. Детето се ражда подготвено за определен взаимо-
обмен с майката, който поддържа физиологичните процеси, хомеостазиса на 
организма. 

2. Начало на диалога: 2-4 мес. Майката се възприема като главен обект 
на любовта. Детето започва да я познава и да й се усмихва. Започва активен 
диалог между детето и майката, като усмивката е критерий и основен дразнител. 
Появява се чувство за увереност в себе си и самооценка, основана на реалността. 
Чувствата се структурализират по вектора удоволствие - неудоволствие. 

Постепенно детето започва все повече да въвлича майката във взаимо-
действие, иницира и регулира игрите. Развива се саморегулаторна функция. 
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Хармонията майка-дете се нарушава ако майката е твърде активна и се 
старае да направи всичко сама (пасивност, неувереност) или е недостатъчно 
внимателна (стремеж у детето да привлече вниманието към себе си). 

3. Сепарация-индивидуализация: от 4-5 мес. до 3 год. Детето започва да 
проявява интерес и любопитство към обкръжаващия го свят. Тя има три 
подфази. 

3.1. Хетчинг или излюпване: от 4-5 до 12 мес. Детето открива, че може 
да влияе на обектите. Интересите се свързват с действията и влиянието им на 
обектите. Чувствата за удоволствие и безопасност зависят от отговорите на 
майката (визуален, слухов, тактилен контакт). Започва да се формира базисно 
доверие, увереност, че в нужния момент майката ще се притече на помощ. 
Майката става либидозен обект. Тя служи за детето като вспомогателно, под-
държащо Его. 

3.2. Практическа подфаза: от 5-6-7 до 18 мес. Детето започва да пълзи 
и да достига само, без помощ от майката доставящи му удовлетворение обекти. 
Чувство, че майката може да съществува и отделно от детето (сепарация). 

3.3. Присъединение или рапрошман: от 16-18 мес. до 2 г. (анална фаза 
по Фройд). Амбивалентност, двойственост, противоречиво отношение към обекта 
(например, любов и ненавист), породена от сблъсъка на самостоятелния импулс 
и зависимостта от майката (ограничения) - майката не е само добра, а ту добра, 
ту лоша... Отношението към майката също е такова - покорност-агресивност. 
Ролята на бащата е много важна за облекчаване на процеса на сепарация и 
замяна в някаква степен на фигурата на майката - той е спомагателен обект. 

4. Триадни отношения: от 3 год (по Фройд - фалически или едипов ста-
дий). Развиват се когнитивните способности на детето, то започва да се иденти-
фицира с родителя от своя пол, идеализира го. Стремеж за добри взаимоотно-
шения с двамата родители. Полоролева, а не сексуална идентификация. Огром-
но значение на родителя от своя пол (подражание) и другия (поощрение на 
мъжественост и женственост). Фантазии, характерни за Едиповия комплекс (4-
6 г.) и страх от наказания за тези желания. Формиране на съвест, морални 
принципи, Суперего. 

5. Латентна фаза: 7-10 год. Суперегото е формирано, детето получава 
удовлетворение от конкуренцията с връстниците, от това, че се учи добре, ин-
стинктите се сублимират в учене, спорт, увлечения. Сексуалните импулси след 
Едиповия стадий са потиснати. 

6. Адолесцентен (юношески, младежки) период: 15-16 г. - ранен, 16-18 
г. - среден, 18-23 г. - късен. По някои автори - до 30 г. Хормонални промени, 
усилват се сексуалните желания, оживяват се Едиповите желания. Окончателно 
трябва да се изостави първичния либидозен обект и да се намери нов обект на 
либидото. Критика на родителите за тяхното поведение; преоценка на идеалите; 
самостоятелност. 

РАЗВИТИЕ НА ЛИЧНОСТТА В ПРОЦЕСА НА СОЦИАЛИЗАЦИЯТА. Както 
вече пасочихме, теорията на Т. Парсънз (T.Parsons) за социализацията е 
известна с абревиатурата «система LIGA». В нея той дава схемата за социа-
лизиране на човека, като всъщност в неговото разбиране не се прави разгра-
ничение между стихийна социализация и образование. Още от началото на 
човешкия живот социализацията е равна на образование. 

Първата фаза, «първична идентификация» на малкото дете Парсънз 
определя като първото запознаване с нормите и ценностите като индикатори 
(стандарти) които определят полето (границите) на дейността. По отношение 
на майката е известна още като фаза на орална зависимост (а1), тя е свързана 
със симбиозата на майка и дете и съответната идентичност (mother-child identity), 
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която е прото-социална, тъй като бебето още не е социализирано. Специфичен 
механизъм е този на разрешаването (b1), чрез който бебето получава възмож-
ност да изразява своите витални нужди и майката се превръща в обект за 
интериоризация. Парсънз акцентира на властта на майката - първият агент на 
социализацията, тъй като механизмът се генерализира и засяга следващите 
етапи. Майката определя новите цели (G) и новите отношения с обектите. 
Особено важно е влиянието и спрямо първата функция на социализацията -
нормативната стабилност (L), свързана с ограничения и забрани, чрез които се 
регулира детското поведение. 

Аналната фаза е свързана с един фундаментален преход от орална 
зависимост към обич и привързаност (а2). Тук за пръв път детето се диферен-
цира от майката благодарение на фрустрацията, в която изпада в ежедневните 
си отношения с нея (parent-self object differentiation). Детето за пръв път е в 
ролята на автономно същество (самоконтрол), както и влиза вече в интеракции 
с майката. Чувствата стават по-разнообразни - «то не я обича винаги, но я 
обича активно». Детето интериоризира ансамбъл от ценности и културни еле-
менти, свойствени на своята социална група. То се подготвя да влезе и в първата 
си житейска криза, благодарение на поддръжката (b2), която среща на своята 
автономия от страна на майката. 

Едиповата криза се съпровожда от откритието, че детето не единствения 
социален партньор на майката, че тук е и бащата, който символизира експан-
зията на външната социална среда. Осъзнава се също и диференциацията по 
пол, както и свързаната с нея полова идентичност. Преминава се от дву- (аз/ 
мама) към четири- степенна (мама/ татко/ момиче/ момче) система на социална 
ориентация (4 object-family role systems). Оттам следват първите диференци-
рани норми (позволено и забранено за малко момче и момиче; за родители и 
деца; за «нашия пол» - аз и татко; за «нас и другите» - мама, сестра ми, другите 
деца...). Интериоризацията на семейната среда като обект и като система от 
ценности води до колективна идентификация, свързана с функцията социална 
интеграция (I). 

Навлизането в латентната фаза (а3) е консолидацията на системата 
от 4 семейни роли, свързани със социалността на личността. Детето също има 
възможност да се интегрира в първата глобална социална система (семейство, 
училище, приятели). Това дава възможност придобивките от по-ранните фази 
на социализацията (норми, ценности) да се глобализират, както и да се усвояват 
нови отношения между ролите на базата на нереципрочността (b3) - едновре-
менно син, ученик, приятел, несъвпадащи по съдържание и изискващи баланс 
и компромис между различните фактори и агенти на социализацията. 

Социализацията приключва с решаването на втората голяма криза - юно-
шеството. Тя се изразява в напускане на семейството като източник на ориен-
тации и осъзнаването си като възрастен и равностоен член на една група за 
принадлежност. Това е навлизане в нови полета за дейност (професия, женит-
ба...- 8-16 object systems) и приемане на нови роли, свързани със състоянието 
на зрелост (а4). Тук човек се сблъсква и с нов основен начин за регулиране на 
отношенията - манипулация чрез санкции (b4), характерен за новия инсти-
туционален универс. Това е време основно на конструиране на адаптацията (A) 
към ролите на възрастния. 

РАЗВИТИЕ НА СУПЕРЕГОТО НА ДЕТЕТО В ПРОЦЕСА НА ОБРАЗОВАНИЕ-
ТО. Развитието и формирането на морални принципи и съвест (Суперего) става 
в процеса на образованието. 

Формирането на съвест е централна задача на предучилищната възраст. 
Фройд изказва мисълта, че подтискането на инстинктивните желания е свърза-
но с конфликти, произтичащи от етически проблеми. Личността се установява 
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някакви идеални стандарти. Самоуважението на човек зависи от сравнението 
с тези стандарти. Неспособността да се достигнат стандартите предизвиква 
поява на чувство за вина. 

Чувството за вина на детето има два източника: (1). интернализация и 
идентификация с родителите, формира се на основата на реалния детски опит 
и критиката от страна на родителите; (2). свързано е с Едиповия комплекс, 
който изисква постоянна бдителност към импулсите на "То". 

Ненавистта към бащата възниква когато синът започва да го възприема 
като препятствие за изпълнение на Едиповите желания (Фройд разработва 
идеята си за момчето). За да съхрани любовта на бащата, детето се идентифи-
цира с него, и от тази идентификация възниква Суперегото, което притежава 
наказващия и забраняващ характер на бащата. Колкото по-силно детето сдържа 
агресията си по отношение на външни обекти, толкова по-агресивно и безпо-
щадно става неговото Суперего и по-интензивно чувството му за вина. 

Суперегото е съставено от интроекти и идеали. Интроектите са психически 
репрезентации, включващи родителските правила и забрани, "може - не може", 
"следва - не следва". Его-идеалите са диференцирани (Д. Сандлер, 1963 г.): 

а). Идеална представа за обекта, формирана в ранно детство от впечат-
ленията за родителите, които детето възприема като съвършени и всемогъщи. 

б). Идеални представи на родителите за детето - влизат в състава на 
съвестта и служат за защита на цивилизацията. 

в). Идеални представи на детето за себе си - лична, уникална гледна 
точка за това какво то иска да е, спомени и фантазии. 

г). Текуща реалистична оценка за себе си, собствения потенциал и огра-
ничения. 

РОЛЯ НА ПРИКАЗКАТА В ОБРАЗОВАНИЕТО НА ДЕТЕТО. В психоаналитич-
ната педагогика се отдава особено значение на приказката като историко-
културно и психологическо явление. Тя има много важни функции в индивидуал-
но-личностното развитие. 

Още Фройд пише, че освен обикновени, има и т.н. "типични" сънища, езика 
на които е сходен у всички хора и те подлежат на символическо тълкование. 
Фройд смята, че всеки човек попива в своето безсъзнателно езика на приказ-
ките и митовете, което след това се отразява в сънищата. 

По-късно Юнг развива идеята за колективното безсъзнателно на чове-
чеството (архетипове) - първобитни образи в човешката психика, осигуряващи 
основа на поведението, разбирането на света, единството и взаимовръзката 
на културите и взаимното разбиране на хората. 

Приказките имат няколко основни функции: (1). Допълнителност - до-
пълнение на първичния набор на травматичното развитие. До три г. в паметта 
на детето трябва да се актуализира (оживи) наследствения материал на човеш-
кото безсъзнателно, да се активизират прасъбития, а ако това не стане, те се 
допълват от символичии културни форми. (2). Увеличение на защитните сили. 
(3). Послания към пубертата или страхова нагласа напред (предупреждение 
за бъдещи проблеми). 

Съществува набор от няколко вълшебни приказки, които се разказват на 
всички деца по света, в безброй варианти и модификации и са част от "задъл-
жителното им образование" - "Трите прасенца", "Спящата красавица", "Къщич-
ката на Баба Яга", "Принцесата - жаба", "Червената шапчица". 
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17. РАДИКАЛИЗЪМ 

17.1. РАДИКАЛНИ ТЕОРИИ В ОБРАЗОВАНИЕТО 

ИСТОРИЯ. Педагогическият радикализъм има дълга история. Обучение 
и жречески елитизъм; природата в противовес на отглеждането; древногръцкият 
модел в противовес на селското и номадско образование; обучение и открове-
ние (Средновековие); фундационализъм и наставление в образованието; Прос-
вещението като секуларизъм и модернизъм и поява на критическо атеистично 
съзнание; проявления на егалитаризма (революционен демократизъм на Ве-
ликата френска революция 1789 г.); либерализмът и релацията права-добро; 
противоречията, породени от глобалното икономическо неравенство; борба и 
съпротива; проблемите на грамотността; постмодернистичните интервенции в 
идентичността и различията; нарастване на значението на политическото тео-
ретизиране; концепцията за изменение и революции всоциалния живот.[146] 

СЪВРЕМЕННИ ТЕОРИИ. В педагогиката съществуват множество опити на 
радикално настроени интелектуалци да решават философските проблеми на 
педагогиката: необходимите условия за хуманистично образование; отношени-
ето между теория и практика; отношенията между индивидите и институциите 
(обществото); парадоксът на образованието като ограничение на свободата; 
ролята на образованието в борбата за социално равенство; ролята на естетика-
та в човешкото развитие; политическите измерения на образованието и пр. 
Като основни автори се сочат Антонио Грамши, Жан-Пол Сартр, Симон Уейл, 
Франц Фанън, Анджела Дейвис, Пауло Фрейре, Анри Жиру и др. 

ИДЕИ. Съвременното общество е несправедливо - то е изпълнено с бед-
ност, престъпления, насилие, наркомания, войни, екологически кризи, само-
убийства, неграмотност, дискриминация против жените и етническите малцин-
ства, технократско съзнание, разпад на общностите и семействата. Повечето 
деца нямат възможности за пълноценно физическо, емоционално, интелекту-
ално и морално развитие. Педагогиката трябва да стане повече политическа и 
политиката - повече педагогическа. Визират се три основни насоки на реформи 
в образованието: политическо гарантиране на възможностите за образование 
за всички; развитие на критическо съзнание и положителна гледна точка у 
учениците, позволяваща им да контролират своя живот; демократизиране на 
училищната среда. Учителят трябва да дава пример, училищната атмосфера 
трябва да е в дух на грижа, доверие, поддръжка, диалог, уважение, справедли-
вост, толерантност, свобода, ангажираност, отговорност и взаимност. 

17.1.1. СОЦИАЛИСТИЧЕСКИ УТОПИЗЪМ 

Социалистите - утописти се стремят към хармонично общество с най-
висша гражданско-правна, икономическа и нравствена справедливост и към 
по-съвършени хора, многостранно развили своите способности: готови да ги 
приложат за личното и обществено благо. Те са за плодотворно икономическо 
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и педагогическо съчетаване на нормирания производителен труд с трудово, 
политехническо общокултурно развитие. Роберт Оуен експериментира уни-
кална социално-педагогическа система. 

17.1.2. КЛАСИЧЕСКИ МАРКСИЗЪМ 

Това е едно от най-влиятелните философски течения в света, което оказва 
огромно и драматично влияние върху развитието на образованието през ХХ в. 

Карл Маркс през 1859 в предговора на "Критика на политическата ико-
номия" обяснява, че хората живеят заедно в обществото, за да задоволяват 
своите потребности от храна, защита и пр. чрез определени ресурси, които са 
им достъпни в момента. Ние не правим това хаотично, а унаследяваме всички 
достижения на предишните поколения. В производството и в другите жизнени 
сфери хората встъпват неизбежно в отношения, които са независими от техните 
желания, а се определят от нивото на развитие на производителните сили на 
обществото. На тяхна основа възникват юридическата и политическа супер-
структура, които придават определени форми на човешкото съзнание. Или 
начинът на производство определя особеностите на социалния, политически 
и интелектуален живот (битието определя съзнанието). 

17.1.3. НЕОМАРКСИЗЪМ 

ГРАМШИ. Antonio Gramsciе италиански философ, журналист, социалист, 
антифашист, чиято политическа теория е един от най-значителните съвременни 
приноси в критиката и борбата за преобразованието на капиталистическото 
общество. 

Отправна точка е концепцията на Маркс за капиталистическото общество, 
в което има две противоположни класи - доминираща и подчинена. Грамши 
приема идеята, че господстващата икономически класа също налага и идеоло-
гическа (културна) власт. 

Тази хегемония се осъществява от държавата и гражданското общество. 
Преодоляването на хегемонията на буржоазията може да стане посредством 
"развитие против хегемонията" на работническата класа, включваща социалис-
ти-интелектуалци. Те създават и развиват нова култура, в опозиция на буржоаз-
ната хегемония. Преобразованието на капитализма трябва да стане не толкова 
в икономическата и социалната област, колкото в областта на ценностите и 
нормите, както и в разбиранията за човека и света. 

Различията с Маркс са по няколко линии. Първата е в наличието на 
гражданско общество, което не е пряко възможно да се манипулира тотално от 
държавата и господстващата класа. Втората е, че хегемонията не е тотална -
господстващата икономически класа ръководи пълноценно, ако отчита 
интересите на другите обществени сили, поради което не е задължителна и 
социалната революция. Третата е по отношение ролята на държавата - тя не 
само съхранява хегемонията, но и създава ново ниво на цивилизация. 

Преобразованието на обществото може да стане чрез образование. За 
това трябва да се създаде ново училище, с нова култура, стимулиращо развитието 
на интелекта, творческия потенциал и критичното мислене. То трябва да дава 
нова визия за човека и света. 

Критическият анализ на буржоазните икономически и социални отноше-
ния, направен от Маркс беше трансформиран в общи програми за задължително 
държавно образования, което се стреми да установи нови форми на социални 
отношения и нови общества (революционни промени). Марксизмът се възприе-
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ма и като теоретична перспектива със собствени концепции и структури. Об-
разованието се подлага на критичен анализ от всички посоки, тъй като е възлов 
структурен елемент на обществото и вчастност на капитализма, особено в наше 
време, когато е отслабнало влиянието на Църквата. То става крепител на об-
ществения строй. То внушава ценности, норми на поведение, уважение към 
властта, професионална подготовка. Насочено е основно към репродуциране 
на съвременните буржоазни социални отношения като " естествени". [146] 

АЛТУСЕР. Louis Althusser е френски марксист, който прави опит да обясни 
причините за несъстоялата се световна революция. Вместо приемането на 
идеологията за набор от ценности, които се налагат на другата класа, той я 
определя като непрекъснат и всепроникващ процес, в който участват всички 
групи и класи (партисипаторен модел). В този модел участват политическата 
система, църквата, училището, семейството, юридическата система, система 
за масови комуникации и културните сфери на действие - изкуства и спортни 
състезания, както и по-явния репресивен апарат - полиция, въоръжени сили, 
затвори и пр. 

УЙЛЯМС. Raymond Williams е Уелски марксист, активно участващ в диску-
сиите за идеологията. Та се интерпретира като: 

• Като система от вярвания на специфична класа или група. 
• Като система от "илюзорни" вярвания - "лъжливо съзнание" или "лъжли-

ви идеи" - която може да бъде противопоставена на научното знание. 
• Като общ процес на производство на значения и идеи. 

БИРМИНГАМСКА ШКОЛА. Нео-марксистка (Грамшианска) философска и 
културологическа школа, с център Бирмингам, и основан автор Стюарт Хол. 
През 70-те години на ХХ век изследват отношението власт - хегемония. 

НЕОМАРКСИСТКА ПЕДАГОГИКА. Неомарксистката педагогика се пред-
ставя за „западен вариант на марксистката педагогика" и „нова интерпретация 
на догматизираната марксистка педагогика". Създателите й се обявяват за 
„критично мислещи марксисти" и за „свободни марксисти", които „признават 
Маркс, но отиват по-нататък от него." Към това направление се причисляват 
ленинизмът и троцкизмът, австромарксизмът и чегеваризмът, но също така и 
критичната теория на Франкфуртската школа, екзистенциализма на Ж.П.Сартр, 
„философията на надеждата" на Е. Блох, „хуманистичната философия на Фром" 
и др. 

На преден план се изкарват проблемите за човека, за условията на него-
вото съществуване, за свободата, за надмогване на отчуждението му Отхвърля 
се идеята за социалната детерминираност на човешкото поведение и на нейно 
място се поставя идеята за автономността на човешкото съществуване, за 
независимостта на личността от обществено-икономическите отношения. 

Критикува се авторитарното възпитание и се издига искане за „свобода 
на човека". На антиавторитарното и еманципаторско възпитание възлагат 
много за освобождението на личността, за премахване на отчуждението й. В 
тази насока се стига до романтизъм и утопизъм. 

17.1.4. ЛЯВОРАДИКАЛНО И УЛТРАЛЕВИЧАРСКО ТЕЧЕНИЕ 

ИДЕОЛОГИЯ. Като идеология левият радикализъм и екстремизъм е 
твърде сложен и вътрешно противоречив комплекс от схващания и стремежи. 
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Педагозите с ляворадикални възгледи приемат принципа за пълна сво-
бода на възпитаника и ненамеса в развитието и формирането му. Изповядва 
се убеждението за пълна независимост на училището и образованието от вся-
каква власт (държавна, църковна, партийна или каквато и да е друга). [Пак там] 

Съвременните ляворадикални и ултралевичарски педагогически концеп-
ции водят своето начало от идеята за „свободното възпитание". Най-популяр-
ните от тях са за „безнасилственото възпитание" и теорията за „антиавторитар-
ното възпитание". 

ГОДУИН. Уилям Годуин е първият критик (1793 г.) на държавната система 
за образование от анархистка позиция. Той счита, че образованието е по-голям 
угнетител от държавата, тъй като правителството все пак се съобразява с някои 
от исканията на хората, а образованието - не. 

ЩИРНЕР. През Х1Х век анархистът Макс Щирнер призовава за "обра-
зование за свобода, а не за робство". Между образования човек и свободния 
човек съществуват различия. За свободния човек, знанието е източник на повече 
избори, за образования, то е определящ фактор за избора. Мислите, внушени 
от държавната система за образование, овладяват личността и от тях е 
невъзможно да се избавиш. 

Свободната воля означава власт над себе си - свобода от догми и морални 
императиви и воля, която не зависи от авторитарни източници. Без свободна 
воля учениците зависят в своите действия от образованието, вместо сами да 
определят своите действия. 

ТОЛСТОЙ. Великият педагог-хуманист Лев Толстой счита, че ученето 
трябва да е културен процес, а не образователен. Обществото трябва да дава 
на човек пълна свобода за получаване на тези знания, които съответстват на 
неговите потребности. Училището не трябва да се намесва в това, как се използва 
обучението или какъв ефект оказва то на учениците. За него цел на педагогиката 
е саморазвитието - възможността за придобиване от личността на самосъз-
нание и способност да действа самостоятелно. 

ФЕРЕР. В началото на ХХ век в Испания, а след това и Европа и САЩ 
става популярен анархистът-педагог Франциско Ферер. Според него, държав-
ната власт се основава почти напълно на образованието. Промишлеността не 
се нуждае от свободни хора, а от работници - инструменталисти, пунктуални, 
послушни, пасивни и готови да приемат своето положение (съществуващата 
социална структура) като неизбежно. 

ГУДМЪН. През 60-те години на ХХ век, американският анархист Пол 
Гудмън, посочва като цел на образованието установяване на стоковата ценност 
на випускниците и придобиване на пазарни навици. Или училището е място, 
където се прави селекция за нуждите на богатите корпорации. Всички които не 
са подходящи за тях са обречени на робско съществувание. 

НЕЙЛ. Александър Нейл обвинява държавната система за образование, 
че произвежда робски менталитет. Училището е продукт на класов интерес и 
има за задача да дисциплинира и социално да кастрира бедните за цял живот, 
за да се чувстват богатите в безопасност. 

Единствено средство за лечение на проблемните деца е свободата. Идеал 
за общество е пряката демокрация, при която, самоуправляващите се личности 
биха се отказали от ирационализма на политиката и биха творили обществена 
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структура в съответствие със своите потребности и желания. Това е идеал и за 
образованието. 

ИЛИЧ. ИванИлич (I.Illich) е Южноамерикански социолог и педагог, най 
активен като автор през 60-те и 70-те години на ХХ век. Известен е като създател 
на концепцията за "общество без училище"или за „дескуларизация на общест-
вото". Смята, че живеем във време, когато училищната институция отмира. 
Създава „алтернатива на училището", която е от полза за децата от долните 
съсловия и слабо развитите страни. 

Светогледна основа на критиката на Илич е християнският хуманизъм. 
Е. Фром нарича позицията му „хуманистичен радикализъм". 

Илич оприличава обществото на пирамида, долната широка основа на 
която са най-бедните, а върха — най-богатите. Изкачването към горните етажи 
и върха на обществената пирамида става с помощта на училището. [Пак там] 

Идеалът му за общество е "конвивиалното общество"- „нов свят", „нова 
ера", „по-хуманен свят", „свят на свободни личности" и „истинско човечество" -
обединение на хора, което осигурява възможността на всеки от тях да изявява 
своята собствена свобода. В него няма да има „насилствена власт и авторита-
ризъм". Силата на човека ще бъде поставена „в служба на човечността, дос-
тойнството и радостта на всички". Тук всеки ще следва ритъма на своето сърце. 
Гражданите ще контролират своята съдба. 

Пътят към това желано общество минава през „културната революция", 
чиято ядка е промяната на съзнанието. С нейното извършване трябва да се 
изменят схващанията на хората за производството и консумацията, позицията 
им към машините и технологията, възгледите им за човешката природа и 
нейните нужди. 

Извършването на културната революция е предпоставка за „структурни 
изменения". По-важно от всичко за придвижване към „конвивиалното общество" 
е възпитанието на „хуманни личности" чрез разкрепостяването в областта на 
образованието. Това не може да стане обаче, докато има училище със задъл-
жителни планове и програми, с изпити и дипломи, разкриващи пътя към ви-
соките постове в обществото. 

Според Илич, всяко училище без изключение е институция, която отнема 
свободата на човека и в резултат от това го деградира, щамповайки масов 
потребител и агент на господстващата класа. 

Бъдещото общество т р я б в а да е д е с к о а л и з и р а н о (без училища) . 
С к о л а р и з а ц и я т а на о б щ е с т в о т о намира израз най-вече в обсебване на 
монопола за учене и образование от училището. В сколаризираното общество 
децата са задължени да посещават училището и да се развиват в рамките на 
неговите изисквания и съобразно с установеното от него темпо. 

В резултат от сколаризацията училищата са превърнати в учреждение за 
производство и възпроизводство на социалното неравенство. Училището 
закрепва социалната йерархия, тъй като беднитеи неуспяващите учат , че трябва 
да се подчиняват на отличниците (жените на мъжете) , свиквайки с идеята, че 
лидарството принадлежи на по-добре учещите се - т.е. на господстващата класа. 

В бъдещото „конвивиално общество" учебните и възпитателните функции 
на днешното училище ще се поемат според Илич от други социални образувания, 
каквито са семейството, общините, библиотеките, музеите, документационните 
центрове, службите за организиране на срещи, централите, доставящи средства 
за учене и други. На учениците няма да се предписва какво трябва да учат и от 
кого трябва да се учат. Те ще бъдат включвани в „комуникативни мрежи с образо-
вателно предназначение". По-важни от учебните програми са срещите и разгово-
рите. [Пак там] 
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Създаването на общество без училище е първата стъпка по пътя за раз-
рушаване на практиката на модернизма. Това ще прекрати деградацията на 
човека и обществото, която заплашва планетата като цяло. Технологическата 
цивилизация не само е довела Човечеството до екологическа катастрофа, но е 
създала начин на мислене и възприемане на света, който не позволява на 
хората ясно да видят, че катастрофата е близка. 

Хората ще преодолеят екологическата криза само, ако започнат непос-
редствено да се грижат един за друг, обединени от идеята за съвместно оце-
ляване. На тази цел пречи общото технологично, «модернистско» възприемане 
на света, което се установява и поддържа от училището. Този начин на мислене 
трябва да се отхвърли и хората да започнат да мислят сами. Според Илич, 
училищната система изпълнява триединна функция, която е характерна за сред-
новековната църква - едновременно е хранилище на социални митове, средство 
за узаконяване на противоречията, съдържащи се в тези митове и център за 
ритуални действия, възпроизвеждащи и поддържащи разминаването между 
тези митове и реалността. 

Такива митове (идеологеми) са: 
• вяра в превъзходството на абстрактно-теоретичното мислене и в не-

говата необходимост за «обективното» разбиране на опита; 
• склонност да се разделя опита на дискретни самодостатъчни едини-

ци, които могат да бъдат мислено организирани в система; 
• готовност да се счита, че придобитият опит осигурява постоянна въз-

можност за технологично решение на проблемите и разумна продук-
тивна дейност; 

• вяра в това, че резултатите от технологичното решение на проблемите 
и ефективната дейност са съставките на прогреса; 

• предположение, че всеки съзидателен процес неизбежно произвеж-
да нещо ценно; 

• свръхпочтително отношение към произвеждащите знание специа-
листи — чисти носители на абстрактния стил на мислене, съвременни 
висши жреци на знанията, хора, които могат успешно да контролират 
фундаменталните процеси, тъй като владеят тайнствени езици и 
ритуали; 

• обожествяване на науката, водещо до порочен стил на социални 
решения; 

• фатална зависимост от училището по отношение на образованието 
и други специализирани обществени институции в последствие. 

Училището въвежда хората в митовете за "постоянно производимите 
ценности" или "за безкрайното потребление". Знанието придобива формата на 
опакована, готова за употреба стока, става предсказуемо, планирано и насочено 
към определени цели. Обикновения човек губи всяка възможност за собствено 
нетривиално разбиране, става зависим от професионалните производители 
на знания, а това води до парализа на нравственото и политическо въображение, 
създава познавателна безпомощност, основана на илюзията, че знанието на 
отделния индивид има по-малка ценност от знанието на науката. 

Технократският светоглед разглежда учителя като ръководител и надзи-
рател. Неговият труд се свежда до измерване на достиженията на учениците и 
управление на поведението им, а на учениците се придава ролята на обекти на 
управление. В духа на идеите на обществото на съвместното оцеляване учителят 
и учениците съвместно се опитват да осъзнаят своята кръвна връзка с природата 
и обществото. 
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Илич предлага като най-важна етическа ценност стремежът към съвмест-
но оцеляване - съвместност. Силното чувство за взаимна зависимост, което 
се развива у хората в общество, ориентирано към съвместно оцеляване е свър-
зано с още една ценност — простота, разбирана като несклонност към разкош, 
като социална добродетел, която позволява на хората да намерят пределите 
на властта, към която имат претенции за да се удовлетворят собствените им 
потребности.[23] 

17.2. КРИТИЧЕСКИ ФИЛОСОФИИ НА ОБРАЗОВАНИЕТО 
ФИЛОСОФСКИ КОРЕНИ. Критическата теория е широка традиция, осно-

вана на използването на критическия анализ като метод за изследване. Ос-
новна характеристика на тази методология е, че социалната теория трябва да 
се прилага не само за регистрацията на информацията, но и за промяната на 
света. 

Критическата теория може да се свърже с Хегел, Кант и Маркс, последвани 
в по-късни времена от Франкфуртската школа (Макс Хорхаймер, Теодор Адорно, 
Херберт Маркузе). 

КРИТИЧЕСКА ПЕДАГОГИКА. Критическата педагогика (critical pedagogy) 
има влияние основно в Америка, но и в Европа - Хоркхаймер (Horkheimer), 
Адорно (Adorno) и Хабермас (Habermas). 

По думите на Майкъл Ейпъл (M. Apple), "критическият" въпрос е, чие бъ-
деще, история и интереси училището представлява... Критическата педагогика 
създава нови форми на знанията чрез разрушаване на дисциплините и създа-
ване на междудисциплинарно знание... Подлагат се на съмнение властните 
отношения в училище... и традиционните идентичности, доколкото са формирани 
около категориите раса, пол, класа и етническа принадлежност... Преминава 
се от конфронтация хай-поп култура към синтез, който представя учебното 
съдържание по друг начин... 

"Основен проблем за критическата педагогика е проблемът за властта в 
контекста на обучението и възпитанието: "ансамбъл от разнообразни отноше-
ния на зависимост и взаимозависимост, които включват естествени причинно-
следствени отношения, също и социални и политически отношения, пространст-
вени и времеви отношения, също и институционални, логически и символни 
отношения на зависимост." [223] 

Според Х.Слуга, властта е мрежа от пресичащи се влияния, които не е 
задължително да са обединени в единно (детерминистично) цяло. В социалните 
отношения тя се проявява в игра на свобода и подтискане. Разглежда се отно-
шението учител-ученици, институции-общество и училище-община (Жиру). Насо-
ката е в това, как и в чий интерес знанието е "произведено" и се "предава" и 
представата за идеалната цел на образованието като освобождение. 

Основно внимание се отделя също на проблемите на културното възпро-
изводство, идеологията и подтискането. 

Критическата педагогика се насочва към социалната реконструкция. Кул-
турните контексти, които формират опита на учителите и учениците се разбират 
чрез историческо обяснение на културните практики и конструират културното 
знание. 

Проблемът за знанието има няколко аспекти: 
• Епистемологичен. Какво е знание? Как се придобива? 
• Политически. Кой (институция) трябва да управлява избора и раз-

пределението на знанията? 
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• Икономически. Как контролът (разпределението) на знанията е свър-
зан със съществуващото и неравномерно разпределение на властта, 
стоките и услугите в обществото? 

• Идеологически. Кое знание има по-голяма стойност? 
• Технически. Как знанието ще бъде направено достъпно за учениците? 
• Етически. Как се свързва знанието с биографията личностната стой-

ност на ученика? Какви идеи съдържа знанието относно моралното 
поведение на учителите и учениците? 

• Исторически. Какви традиции вече съществуват, във връзка с поставе-
ните въпроси? 

"КРИТИЧЕСКИ" ФИЛОСОФИИ НА ОБРАЗОВАНИЕТО. Герт Биеста разглеж-
да три "критически" философии на образованието: критически догматизъм, 
трансцендентален критически анализ и деконструкция. [106] 

Критически догматизъм. Биеста определя критическия догматизъм като 
всеки стил на критически анализ, в който се прилага определен външен крите-
рий. Този подход е обичаен във философията на образованието, особено когато 
се използва при оценяване на теории и методи. Най-често се среща в работите 
та т.н. "защитници на детето". Детето се интерпретира като ценност само по 
себе си, като тази ценност трябва да се уважава в образователната теория и 
практика. 

Трансцендентален критически анализ. Този тип анализ има своите коре-
ни в научния изследователски стил. Основава се на връзката между опита и 
езика (аргументи). Има прагматичен характер. Това е много по-сложна идея от 
предходната. 

Деконструкция. Подходът се формулира от Жак Дерида (J.Derrida). Езикът 
е приложение на думите към вещите. 

ФРАНКФУРТСКА ШКОЛА. Франкфуртската школа, официално известна 
като Институт за социални изследвания във Франкфуртския Университет, в осно-
вата си прави неомарксистка и неофройдистка критика на капитализма. Тя е 
основана от Феликс Уейл през 1923 г. и стартира с критична реакция на проце-
сите в Европа от това време от марксистки позиции, но тази реакция е критична 
и по отношение на ортодоксалния марксизъм. От 1931 г. школата е под влияни-
ето на Макс Хорхеимер и се фокусира върху философия, култура и медии. През 
30-те години болшинството членове на Института напускат Германия и се пре-
селват в САЩ. 

Основни идеи: (1). Хората лесно затъпяват от капитализма ("лъжливо 
съзнание") и индустриалната култура; работите на Фройд са един път за разби-
рането на този процес. (2). Идея за "действителността" (reality) на буржоазното 
общество и неговата култура и критика на идеите на Просвещението относно 
прогресивността на културата. 

Към Франкфуртска школа се причисляват Дж.Лукас, Ю.Хабермас, Т. 
Адорно, М. Хоркхаймер, X. Маркузе, Е. Фром и други. Наричана е още „критична 
теория". Смята се, че критиката е основният метод на онова мислене, от което 
се нуждае съвременният човек. Политическата доктрина и наречена социално-
критична педагогика (еманципаторска педагогика). 

Критиката на съществуващото общество и училище е насочена срещу не-
справедливостта, безчовечността, антихуманността му от позициите на „еман-
ципираната личност" и едно "разумно", „справедливо" и „хуманно" общество. 
Вместо да осигурява самоопределение на подрастващите, сегашното училище 
им натрапва програмирани възгледи и мисловни схеми. В него се потиска волята 
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и инициативата на децата. Не се полагат грижи и за формиране на „критично 
мислене", на годност за „самоопределение" и „самоосъществяване". 

ЕМАНЦИПАТОРСКА ПЕДАГОГИКА. Тя е теория и практика, която „осигуря-
ва непринуденото израстване на детето" и формирането му като „свободна 
личност", „зряла автономна личност", „критично настроен човек" и „самоопре-
делящ се гражданин" (Моленхауер, Гизеке, Клафки) . Централно понятие е „ос-
вобождението" на отделната личност. Има се предвид освобождението на от-
делната личност. Тя трябва да бъде освободена от „господството на природата 
и обществото» чрез създаване на критична позиция. [87] 

ПЕДАГОГИКА НА СОЦИАЛНОТО ДЕЙСТВИЕ. Терминът "социално дейст-
вие" има разнообразни значения. Традиционно се свързва с етическо и още 
по-често с политическо, комуникативно поведение. Сега - в по-неутрален аспект, 
от Каролин Милър, като отношение към риторическо действие, срещащо се в 
рамките на определена ситуация или социален контекст. 

Педагогиката на социалното действие (pedagogy of social action) е насока 
в педагогиката, изискваща учениците не само да получават някаква информация 
и да развиват в себе си свързани с нея полезни навици, но и да се учат да 
прилагат тази информация и умения за извършването на социално отговорни 
комуникативни действия. Те се основават на разбирането за власт и културно 
възпроизводство в професионален и по-широк смисъл, на критическо отраже-
ние, анализ и диалог. 

Тези въпроси са предмет на обсъждане от радикалната критическа педа-
гогика (Фрейре, Жиру Шор, Хабермас, Херндл). Особено значима е концепцията 
за "комуникативната компетентност" на Хабермас - "способност за встъпване в 
диалог, така, че тезите да се приемат като истинни, адекватни, искрени и 
постижими." Педагогиката се свързва тясно с риториката, разбирана като 
междусубектен феномен, която става педагогическо явление. [109] 

17.2.1. ПАУЛО ФРЕЙРЕ 

ЖИВОТ И ДЕЙНОСТ. Пауло Фрейре (Paulo Freire, 1921-1997) е бразилец. 
От 1959 е професор по история и философия на образованието, експеримен-
тира с нови методи за ограмотяване на възрастни, в последствие работи в 
Чили, Харвард, а от 1970 в Отдела по образованието на Световния съвет на 
църквите - Женева, където отговаря за образованието в Третия свят. Става 
световно известен и идеите му се разпространяват навсякъде. 

Считан е за марксист. Основната му книга е озаглавена "Педагогика на 
угнетението" (Pedagogy of the Oppressed,1972) [153] и е ръководство за рево-
люционна образователна теория и практика. Този вид образование се нарича 
критическа (или диалогична) педагогика и класната стая се използва за кри-
тически анализ на буржоазната идеология и практика. Учителите не доминират, 
те не казват на учениците какво и как трябва да направят, а заедно (диалог) 
критикуват старите модели и отношения и ги преобразуват в свободни и демо-
кратични общества от социалистически тип. 

ЗА СЪЩНОСТТА НА ЧОВЕКА. Съгласно Фрейре има две представи за 
човека: (1). Като обекти (формируеми и приспособими). (2). Като независими 
същества, способни да променят и облагородяват света. 
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В първата концепция, хората могат да бъдат сравнени с животните, а 
чисто човешкото състояние е второто - хората се реализират в света чрез дейст-
вие и отражение. 

Формулата на Фрейре е: "хората са същества във и със света." Съзнанието 
им е определено от социално-икономическия и политически контекст, а също 
и от културно създадените условия чрез образование и религия. Съзнанието 
има три нива: (1). "Вълшебно" съзнание - пасивно приспособяване към преви-
шаващата сила, без осъзнаване на социално-икономическите противоречия в 
обществото. (2). "Наивно съзнание" - осъзнават се собствените индивидуални 
проблеми, но без връзка с външния свят, като съвпадения и "нещастни случаи". 
(3). "Критическо съзнание" - проблемите се осъзнават не само като индивидуал-
ни нещастни случаи, но повече като структурни проблеми, породени от социално-
икономическите противоречия в обществото. 

ПОЛИТИЧЕСКА ОРИЕНТАЦИЯ. Фрейре е силно политически ангажиран, 
но не визира определена класа или партия, а по-скоро е антиавторитарен. 
Затова и разсъжденията му имат универсален характер. 

"КУЛТУРА НА ТИШИНАТА" - една от най-важните концепции на Фрейре. 
Угнетителите налагат на угнетените своите ценности и норми, своите знания. 
Те стават зависими от тъй наречените "експерти" и "специалисти". Потребнос-
тите и знанията на угнетените, резултат от собствения им опит се игнорират и 
оценяват като лоши. 

МЕХАНИЗМЪТ НА ЛЪЖЛИВОТО СЪЗНАНИЕ. Угнетителите налагат на 
угнетените лъжливо съзнание чрез поредица от митове посредством религията, 
образованието и социализацията. 

СОЦИАЛНА МИТОЛОГИЯ. Митът не се избира, той се възприема безро-
потно. Целта на угнетителите е да съхранят митологията на обществото. Основни 
митове: жените са по-емоционални и затова по-слаби от мъжете;жените при-
надлежат на дома и семейството и се признават за експерти само в тези облас-
ти; равни възможности в образованието; частната собственост като необходимо 
основание за индивидуален успех; превъзходство на бялата раса над д р у г и т е . 

КУЛТУРИТЕ. В света съществуват множество култури, но много често се 
възприемат като по-добри или по-лоши. В обществото доминира културата на 
угнетителите. Твърде много хора се учат на чужда култура, да мислят и действат 
съобразно изискванията на културата на силните. 

КУЛТУРНО ОСВОБОЖДЕНИЕ. Угнетените групи трябва да започнат борба 
за освобождение и излизане от "културата на тишината". Тази борба е в областта 
на образованието и съзнанието. Предметът и обектът в образователния процес 
не е статичен, учителят също е и ученик и обратното. За разлика от тази поста-
новка, в традиционния модел хората със знания (социални работници, учители, 
специалисти) доминират над хората без знания (клиенти, ученици, студенти). 
Това не поощрява последните да престанат да са "тихи". Според Фрейре, няма 
хора без знания. Педагогът трябва да активизира хората да научат заедно 
повече. 

Културата се създава чрез непосредствена практика - интеграция на 
отражение и действие, практика и теория, мисъл и действие. Културното дейст-
вие за освобождение се състои от отражение, действие и размисъл. 

Свободата се изразява в надхвърляне на границите, ограничаващи чо-
век в някакви ситуации, разширяване на възможностите и самоувереността му 
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"ГРАНИЧНИ СИТУАЦИИ" - в обществото съществуват някакви вътрешни 
граници, защитени чрез митове и на хората не се разрешава да ги прекрачат. 
Това се прави в изгода на доминиращите. Граничната ситуация е обективен 
факт, спрямо който на субективно ниво има две постановки: (1). Ниво на "въл-
шебно съзнание" - съдба, естественост. (2). Ниво на "критическо съзнание" -
признаване на несправедливостта, отхвърляне на митологията, "културно дейст-
вие за свобода". 

ОСЪЗНАВАНЕ ("CONSCIENTISATION"). Преходът от 1 към 2 е постепенен 
процес - съпроводен със "страх от свободата", апатия и скептицизъм. Фрейре 
го нарича осъзнаване. 

ПЕДАГОГИЧЕСКА КОНЦЕПЦИЯ. Налагането на знанията на учителя над 
учениците е авторитарно. То не стимулира субективното осъзнаване и не създава 
предпоставки за културно действие за освобождение. Отношенията лидер -
членове (учител-ученици) са вертикални. Вместо него Фрейре предлага образо-
вание за критическо разбиране. 

Информацията и знанието трябва да произтичат от потребностите на 
членовете на групата. Те определят нормите и ценностите. Отправна точка са 
действителни жизнени ситуации. Те се осъзнават като проблеми. Проблемите 
се анализират и се търсят пътища за решение. Подходът е диалогичен - отноше-
нията между лидера на групата и членовете са хоризонтални. Ролята на лидера 
и на членовете на групата са взаимозаменяеми, и лидерът се учи от членовете 
на групата, както и те от него. 

КРИТИКА НА ТРАДИЦИОННАТА ПЕДАГОГИКА: "БАНКЕРСКО ОБРАЗОВА-
НИЕ". Фрейре критикува традиционната педагогика затова, че образованието в 
огромното си множество от случаите в действителност превръща учениците в 
пасивни "контейнери" или "съдове", които ще бъдат "напълнени от учителите" 
чрез традиционните педагогически методи и отношения. Този тип образование 
той нарича "банкерско образование" (banking education), поради аналогията 
на ученика с банкова сметка, в която се правят влогове. Негова съществена 
част е дихотомичното ролево отношение учител-ученик (активност-пасивност), 
липсата на ученическа автономия, превръщането на ученика в обект на учител-
ската власт, както и "Павловианското" бихевиористично "обучение". Този модел 
подтиска критическите активно-рефлексивни способности на учениците, пре-
образувайки образованието в изтънчена, но ефективна форма на идеологическа 
обработка. 

МОДЕЛ НА ФРЕИРЕ "ПОСТАВЯНЕ НА ПРОБЛЕМА". Алтернативата на тра-
диционния подход е моделът "поставяне на проблема" (Freire's problem-posing 
model). Образователната цел "банкова сметка", трябва да се замени с "изложе-
ние на проблемите на хората, породени от отношенията им със света". Това 
води до преформулиране на педагогическия процес като диалогично отноше-
ние, основано на активно-рефлексивното съдействие на всички хора, в частност 
на учителя и ученика. Дихотомията активност-пасивност се заменя с диалог и 
споделена отговорност за ситуациите, в които влизат агентите. [181] 

ПЕДАГОГИКА НА НАДЕЖДАТА. Двадесет години след "Педагогика на огне-
тението" (1972) Фрейре пише "Педагогика на надеждата" [154]. Тя е написана с 
"гняв и любов, без които няма никаква надежда." Тя е в обяснение и защита на 
прогресивната постмодерност и против консерватизма..." Надеждата е описана 
като онтологична потребност, «без надежда, ние сме безнадеждни и не можем 
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да започнем борба, за да се изменим." Тя е основана на потребността от истина 
и е отрицание на бездействието и отчаянието. 

СЪЩНОСТ НА ПЕДАГОГИКАТА НА НАДЕЖДАТА. Задачи на педагозите: 
Да създаде възможности за надежда, независимо от препятствията. 
Да разбира политическия и директивен характер на образованието. 
Да уважава различията в идеите и позициите. 
Да уважава учениците и да не ги манипулира. 
Да е толерантен, открит, откровен и критичен в обучението и да не го 

тълкува като просто предаване на знания относно обекта или темата. 
Да преподават така, че учениците да могат да се учат как да учат от съдър-

жанието или от метода. 
Да провокират учениците по отношение на увереността им в знанията им 

и да ги принуждават да търсят убедителни аргументи в своя защита. 
Да уважават популярното (народно) знание, да не се придържат към 

тезата, че образованите създават света. 
Основата на образованието е свързването в акта на познанието на съ-

държанието и икономическия, социален, политически, идеологически и истори-
чески контекст. 

БОРБА ЗА ХУМАНИЗАЦИЯ. Борбата за хуманизация се изразява в раз-
рушаване на несправедливостта, експлоатацията и угнетението; създаване на 
условия за свобода на угнетените; отхвърляне на увековечаването на доминаци-
ята на угнетителя против угнетения в съответните роли (учител-ученик), тъй 
като съзнанието на угнетителя има тенденция да преобразува всичко в обект 
на доминиране. Тези роли са дотолкова вкоренени в обществото, че в "началната 
борба за освобождение, угнетеният често се стреми да подражава на угнетите-
ля". Революцията на идеите трябва да започне с отхвърляне на този образ 
(първи стадий) и замяната му с автономия и отговорност (втори стадий). 

ОСВОБОДИТЕЛНО ОБРАЗОВАНИЕ. Терминът освободително образо-
вание (liberatory education) исторически е свързан с теорията за "народно" 
образование в Латинска Америка и други страни, която през 60-те години активно 
се пропагандира от Пауло Фрейре. Основните компоненти на тази концепция 
са свързани с категориите: тематичен универсум (thematic universe), ключови 
думи (key words), кодификация-декодификация (codification-decodification), диа-
лог (dialogue), угнетен-угнетител (the oppressor-oppressed dichotomy), хума-
низация (humanization), смирение (humility), любов (love), надежда (hope), авто-
номия (autonomy), култура на тишината (culture of silence). Те бяха възприети 
след 70-те години, след публикацията на "Педагогиката на угнетеността". 

Шрьодер и Кнаут (1998) описват формирането на освободителната пара-
дигма в два социокултурни контекста (Латинска Америка и Европа), за три дис-
циплини - педагогика, теология и философия и в продължение на пет века. 
Изводът е, че идеите за морална автономия, демонстриране на различията и 
свързаната с тях етническа, сексуална и расова дискриминация стават неотлож-
ни и задължителни. Като основан насока е и отделянето от Евроцентризма и 
христианоцентризма, които вече не се възприемат като универсални. 

Сред педагогическите теории, които са в идейния кръг на тази концепция 
са: диалогичното образование (dialogical education), контруктивистката педаго-
гика (constructivist pedagogy), новата социология на образованието (new socio-
logy of education), новите перспективи в социологията на образованието (new 
perspectives in sociology of education) и ситуационният подход (situational 
approach). [157] 
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ОСВОБОДИТЕЛНА (ЛИБЕРАЦИОННА) ПЕДАГОГИКА. "Освободителната" 
педагогика се заражда в лоното на антиколониалните и антиимпериалистически 
движения след Втората световна война. Тя противостои на авторитарните и 
либерални представи на колониализма и неоколониализма. Борбата за осво-
бождение първоначално е националистическа, а в последствие за защита на 
човешките права. Действителността (в т.ч. и педагогическата) е деперсонали-
зираща и дехуманизираща. Най-уязвими са хората, които са лишени от широк 
достъп до културата: селяни, жители на гетата, неграмотни, мигранти, безра-
ботни, бездомни, улични деца. Борбата е за правото на култура - да говорят на 
собствения език, да са грамотни, да имат основно образование, да участват в 
политиката... [Ib.] 

УЧИТЕЛ-РЕВОЛЮЦИОНЕР. "Педагогът - освободител" е революционер в 
истинския смисъл на думата. Той търси корените на проблемите в образо-
вателната система. Счита се, че съвременната пазарна икономика (либерален 
капитализъм) е станала решаващ фактор в образованието и в другите социални 
проблеми, което води до недостиг на солидарност и несправедливо решение 
на етическите въпроси на обществото.[ю.] 

17.2.2. АНРИ ЖИРУ 

СЪЩНОСТ НА КРИТИЧЕСКАТА ПЕДАГОГИКА. Анри Жиру (Henry Giroux) 
е един от водещите автори в областта на критическата тенденция в педагогиката. 
По неговите думи: "Критическият" въпрос е чии история, бъдеще и интереси 
представлява училището. Според него, критическата педагогика е: опит за съз-
даване на нови форми на знанието, чрез акцент на разрушаване на дисципли-
нарните граници и създаване на междудисциплинарно знание; разрушаване 
на традиционните властни отношения в училище и създаване на нови идентич-
ности, във връзка с това (етнос, раса, пол, класа); разрушаване на границите 
между хай- и поп-културата и отзивчивост към ежедневното знание. [162] 

МНОЖЕСТВЕНА КОМПЕТЕНТНОСТ (ГРАМОТНОСТ). Критическата педаго-
гика придава голяма важност на развитието на множествена компетентност 
(грамотност) - социални компетентности, които са функционални, културни и 
критически определени; компетентности, свързани с културните различия и 
възможностите за комуникация през (крос-) социалните, културни и политически 
граници; компетентност (грамотност) по отношение на новите електронни 
технологии; грамотност, свързвана с популярните средства за информация, 
използвани в ежедневието. Съвременната грамотност е множествена и много-
кратна, а не сингулярна и установена, свързана е с множество културни области. 
Грамотността (компетентността) е условие за човешка реализация и затова не 
е привилегия само на младите - перманентно образование. 

ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРНОСТ. Акцентът на интердисциплинарността е ва-
жен, тъй като знанието е исторически произведено, йерархизирано и представ-
лява специфична форма на власт. Излизането извън границите на дисциплината 
дава възможност за нови подходи и модели на анализ извън официалните. 

РОЛЯ НА УЧИЛИЩЕТО. Училището е ресурс за обществото. Затова и учи-
телите и другите хора трябва да са съсобственици на училището и заедно да 
определят какво ще се преподава, каква да е организацията на работата и 
ролята на училището в околната среда. Училището е стратегически участък за 
адресиране на социалните проблеми и трябва да помогне на учениците да се 
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изградят като критични граждани с права и задължения, активно да ги включи 
в различни форми на социално учене, които разширяват възможностите им за 
състрадание, съчувствие и солидарност. 

Училището трябва да развива социални ценности, а не просто да стиму-
лира извънредната индивидуализация, конкурентоспособност и интелектуал-
ност. То трябва да е в тесен контакт (диалог) с различните социални групи и 
институции, за да решава различни проблеми на обществото. 

РОЛЯ НА УЧИТЕЛИТЕ. Учителите трябва да организират обучението на 
основата на културните ресурси, които притежават учениците (език, история, 
опит), но също и да модифицират "официалния" курикулум вследствие динами-
ката на ежедневния живот. 

Те трябва да са способни критически да анализират обществените идео-
логии, ценности и интереси, които определят техните роли като преподаватели 
и културната политика, която провеждат в класа. Те трябва да формират бъдещия 
гражданин с ясна идентичност, желание и възможности за съвместен живот с 
другите, отговорност и рефлексивност относно своите действия. [164; 165] 

ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕДАГОГИКА И ПОЛИТИКА. Училището трябва да бъде 
организирано чрез разбирането на това, как политическото става педагогическо; 
тоест как самото образование става политически механизъм, чрез който иден-
тичността, желанията, интересите и опита придобиват определена и предва-
рително планирана форма. Училището акумулира институционално легитимизи-
рано знание и социални отношения. Образованието (и педагогиката) става 
най-важната част от културната политика. Те са форма на културно възпроизвод-
ство. Те са винаги контекстни. Критичният учител трябва да е чувствителен към 
контекста. Неговите елементи не трябва да се включват епизодично (както сега 
се прави в най-добрия случай), а да се използват пълноценно културните ресурси 
на учениците. Учителят трябва да се учи от младежите и да включва тези еле-
менти в обучението.[166] 

17.2.3. ПИТЪР МАКЛАРЕН И ИЛАН ГУР-ЗЕЕВ 

Питър Макларен (Peter McLaren) е един от най-влиятелните представи-
тели на критическата педагогика. Работи в Калифорнийския Университет. Рабо-
тите му са преведени на множество езици. Те са в областта на пост-колониа-
лизма, постмодерните и марксистски теории; революционните социални движе-
ния; критическата педагогическа теория; мултикултурализма и др. [199; 200] с 
него често като съавтор пише ИланГур-Зеев (Ilan Gur-Ze'ev) - израелски педагог. 
Той критикува същността на съвременния капитализъм. Теми в неговите пуб-
ликации са диалогът, борбата за освобождение, образованието като съпротив-
ление на системата. 

ПЕДАГОГИКА И КУЛТУРА. Педагогиката и културата са две пресичащи се 
области, намиращи се в противоречие и тяхната борба определя характера на 
работата на учителя, ежедневието на класа и целите на обучението. 

ОБУЧЕНИЕТО КАТО РИТУАЛ. Културата е основана на система от символи 
- исторически определен и предаван от едно поколение на друго образец от 
значения реализирани в символи, система от унаследявани концепции, изразя-
вани в символна форма, посредством които хората съобщават, увековечават и 
развиват тяхното знание и отношение към живота. Ритуалите са ключов аспект 
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на културната репродукция; те са форми на предписани значения, които позво-
ляват на социалните актьори да се реализират като социални, културни и мо-
рални същества. Ритуалите са компоненти на идеологиите, формиращи въз-
приемането и участието в ежедневния живот. [201] 

ХАРАКТЕРИСТИКА НА СЪВРЕМЕННОСТТА. Макларен описва съществува-
щата социална система като "капиталистическа", налагаща своята вътрешна 
логика и закони на всички аспекти на човешкия живот. Това е една инструмен-
талистка и функционалистка логика, основана на закона за закона за обръще-
ние на парите, обектите и образите, за която среда е съвременната технология, 
а място за реализация - пазарът. Посткомунистическата епоха се характе-
ризира с две явления: (1). светът е множествен, но в обсега на либерализма и 
демокрацията, няма друг влиятелен обществен идеал, границите между стра-
ните и културите са нарушени, но не са ликвидирани неравенството и неспра-
ведливостта; (2). триумф на "реализма" - вяра, че някои неща са невъзможни. 

СЪЩНОСТ НА КРИТИЧЕСКАТА ПЕДАГОГИКА. Тя започва от неудовлетво-
реността и от вярата, че образованието може да се бори с комбинацията капи-
тализъм - неолиберализъм - реализъм. 

17.3. ФЕМИНИЗЪМ 

ОСНОВНИ ТЕРМИНИ. Много широко се употребяват два термина, харак-
теризиращи отношението към жените в нашия век: 

Феминизъм - терминът е въведен при изследвания в исторически план. 
Жената е експлоатирана традиционно още от патриархално време. Чрез же-
нитбата си тя се обричала на робство. 

Сексизъм (sexage) - термин, въведен от Колет Гуилаумин (C. Gwillaumin) 
- има две основни социални класи - мъже и жени. Жената е подложена на 
експлоатация и унижения (сексизъм - расизъм, "жената е негърът на света . " ) , 
като така са около 90% от всички жени (омъжените - 100%). [225] 

ИСТОРИЯ. Феминизмът като философско-политическо движение се поя-
вява в XIX век в Европа (Франция) и САЩ, като корените му са още в ХVII век. На 
конгреса на Световния женски съвет във Вашингтон в 1888 г. се защищава 
равенството в правата на жените и мъжете, от позициите на различието между 
двата пола. Това различие не е само биологично, но и икономическо (традицион-
но жената се свързва с частния сектор, а мъжа - с обществения). Счита се, че 
жената е по-слаба във физическо и умствено, но превъзхожда мъжа в морално 
отношение. Оспорва се съдбоносното значение на брака за жената и майчинст-
вото като висша ценност. За пръв път се формулира искането за равенство в 
правата и в образованието, като мотивът са равните граждански права и равните 
възможности за участие в гражданския живот. 

През първата половина на XX век жената се включва активно в общест-
веното производство като работна сила в Европа и САЩ. Двете войни още по-
силно доказаха възможностите на жените като работници. "Печалбата" в авто-
ритет и признание е голяма - жените получиха повече свобода и възможности 
в професионално отношение, но не се стигна до решително преодоляване на 
традицията за жената-домакиня. Жената получи възможности за контрол над 
раждаемостта (контрацептиви), равни права при развод и пр. придобивки. [146] 
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МОДЕЛИ НА ФЕМИНИСТКАТА ПЕДАГОГИКА. Разглеждат се от Елизабет 
Тиздел [231]: 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИ МОДЕЛ. Свързва се с автори като Беленки (Belenky), 
Клинчи (Clinchy), Голдбергер (Goldberger), Тарул (Tarule). Основната идея е как 
да се създаде обкръжаваща среда, в която жените (в джендър смисъл) могат 
да се конструират и себеизразяват в атмосфера на психологическа безопасност, 
подчертаваща техните връзки и отношения и оценяваща техния опит като жени. 
Теоретични основи са либералният и психоаналитичен феминизъм, които акцен-
тират на психичната страна и на еманципацията на жените като личности. Еди-
ница на анализа е индивидът, а не социалните структури. 

СТРУКТУРЕН МОДЕЛ. Основният автор е Фрейре (Freire). Моделът на 
анализ е структурен - отношения на власт, класи и сексуални ориентации. Зна-
нието се конструира от общността. Тушират се вътрегруповите различия. Еди-
ниците на анализ са социалните структури, обособени по раса и етнос, класа, 
джендър, сексуална ориентация, физическа и ментална пълноценност, възраст. 
Теоретична основа са марксисткият и радикалният феминизъм. 

ПОСТМОДЕРЕН МОДЕЛ. Има четири главни елемента. 
На първо място се отричат едностранните психологически и структурни 

модели. Първична единица на анализа е връзката между индивидите и социал-
ните структури. 

Второ, всички постмодерни теории проблематизират понятието истина, 
което е индивидуализирано за всеки човек. 

Трето, те извеждат на преден план понятието "постоянна промяна на 
идентичността" (Judith Butler) като резултат от връзката на индивида и социал-
ните структури (образование, социализация). 

Четвърто, отхвърля се двоичната категоризация от типа жена-мъж, хете-
ро-хомосексуалност, практика-теория, рационалност-емоционалност. В послед-
ния случай се отчита, че както афективността има рационални (познавателни) 
компоненти, така и рационалността има емоционални компоненти. 

НАМАЛЯВАНЕ НА НЕРАВЕНСТВОТО НА МЪЖЕТЕ И ЖЕНИТЕ. Според А. 
Бир и Р. Пфеферкорн [9], в съвременния свят се е намалило традиционното 
неравенство между мъжете и жените, вследствие на което се е подобрило 
положението на жените. Това се дължи на комплесното действие на три основни 
фактора: (1). Повишение на нивото на образование на жените, което в развитите 
страни е по-високо от това на мъжете (по средна продължителност на обуче-
нието, по среден успех от дипломите, по количеството на успешно положилите 
изпити и пр.). (2). Разширение на сферата на професионална дейност на жените. 
(3). Семейно планиране, контрацептиви. (4). Автономия на жената в брака. 

ОБЛАСТИ НА СЪХРАНЕНО НЕРАВЕНСТВО. Традиционното неравенство 
на мъже и жени се съхранява главно в сферата на частния живот (т.н. "двоен 
работен ден") и в сферата на обществения живот (монополизация на политичес-
ката власт). Последствията са тежки за жените - в сферата на образованието 
води до самоограничение и отказ от престижна кариера, поради очакването, 
че ще се съчетават ролите на професионалистка и семейна жена. 

"ТРЕТАТА ВЪЛНА" НА ФЕМИНИСТСКАТА АНТРОПОЛОГИЯ. Този термин 
се използва за да характеризира джендър-изследванията през 90-те години 
на ХХ век. Те се различават от идеологизираните бинарни представи от рода на 
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мъжко-женско, съперничество-сътрудничество, културно- биологическо, добро-
лошо, както и от представата за жените и мъжете като единни класи с общи 
опит и интереси, без никакви вариации и преходни степени. 

"Третата вълна" във феминизма възниква като критика на тези опростени 
представи. В началото на 80-те години възниква "черният феминизъм", отричащ 
отъждествяването на интересите на всички жени с интересите на белите жени 
от средната класа, което е същността на "втората вълна" във феминизма. Посте-
пенно се развива разбирането, че джендърната, расова, етническа и класова 
дискриминация са преплетени в сложен възел, където всяка изменя и до-
пълва другите. Джендърът в икономически и културен контексти става една от 
основните теми на съвременния феминизъм. [188] 

ФЕМИНИЗМЪТ В КОНСТРУКТИВИСТКА ПЕРСПЕКТИВА. Постмодерният 
феминизъм застъпва конструктивистка перспектива. Това означава, че се от-
хвърля есенциалисткото предположение относно естествеността на различията 
между половете и сексуалността; тези различия са резултат от продължително 
и комплексно изграждане, процес, на който влияят различни исторически и 
културно определени фактори. Има физиологични различия на половете, но 
аспектите на типа желания (концепция за пол), обектите и целите на желанията 
(сексуална ориентация, сексуално съгласие) и интерпретациите на сексуалните 
опити са съществено формирани от културата и опита. Такъв подход свързва 
различията в половете и сексуалността с общуването и ги обяснява с връзката 
на биологичната основа, индивидуалните характеристики и социалните влияния. 
Различията се разглеждат като процес, по-скоро епизодичен, отколкото не-
прекъснат и дълбоко повлиян от актуалната обкръжаваща среда и социалните 
предписания. Сексуалността не може да бъде разбрана без контекстното 
основание и отношенията не може да се изменят без анализ на средата, в 
която се реализират. Конструктивисткият подход не приема еднородността и 
същевременно допуска промяната в пределите на културата, между културите 
и след известно време.[101] 

ЖЕНСКИ МОДЕЛИ НА РАЗВИТИЕ. Кафарела (Caffarella, 1992), анализи-
райки традиционните и алтернативни модели на женското развитие стига до 
следните изводи: (1). отношенията са ядрото на женската Аз-концепция; (2). 
идентичността и интимността са проблемите с най-голяма важност; (3). женското 
развитие обикновено не следва линейните модели, характерни за мъжете; (4). 
очакванията на жените от различни възрасти, свързани със зрелостта са много 
вариативни. [102] 

ПРОБЛЕМИ, СВЪРЗАНИ С РАЗЛИЧИЯТА НА ЖЕНИТЕ. В различни публика-
ции се отбелязват различни проблеми, свързани с "различността" на жените. 

Първичното стереотипизиране на традиционните сексуалните роли на 
мъжа и жената - различието се постулира, без да се доказва. 

Свързани ли са очевидните различия в психологическите характеристики 
на мъжете и жените с вродени биологични особености на двата пола или са 
резултат от различни жизнени опити, придобити в специфично време, място и 
култура (джендър). 

Обществото е от "мъжки тип" - социализацията, неравният достъп до 
властта и образователните системи, преобладаващо конструирани по линеен, 
аналитичен модел, характерен за мъжете, девалвират емоциите, приятелството, 
водят до недостатъчно доверие и чувство за собствено достойнство у жените. 

Бар-Джам (Bar-Yam, 1991) оспорва силата на влиянието на социалните и 
културни фактори върху психологическите различия между половете при фор-
мирането на идентичността. Потребността да си различен и да си привързан 
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са еднакво развити в двата пола. Съществува баланс между автономия и взаи-
мозависимост, диференциране и интеграция. Тенденцията да си в единия или 
другия край на континуума, е повече свързана със социалните очаквания, жи-
тейския опит и културните ценности, отколкото със пола. [Ib.] 

ДИСКРИМИНАЦИЯ НА ЖЕНИТЕ В ОБРАЗОВАНИЕТО. Една от особеностите 
на съществуващата теория и практика е универсализирането на мъжкия модел 
на познание и изобщо на контакт със света и приемането на половите различия 
за вторични и несъществени за познавателните процеси. Жените навлизат в 
"мъжкия" свят на образованието и културата лишени от власт, лишени от въз-
можността да използват своя собствен жизнен опит, чувствеността на своето 
тяло и свързаното с него познание; те са чужди на културния и образователен 
символен свят, където единственият творчески подход към знанието и истината 
е мъжкият. Затова и много от момичетата при контакт с училищната култура 
трудно и бавно се приспособяват и тя си остава чужда за тях. 

ПРОБЛЕМЪТ ДЕМОКРАТИЧЕСКИ И ЕГАЛИТАРИТАРЕН ИДЕАЛ. Домини-
ращите съвременни политически идеали работят против признанието на сексу-
алните различия; те водят до символна бедност на жените: няма достатъчно 
женски модели и стандарти за образования и свободно от мъжко влияние 
самоусъвършенстване. [211] 

ИЗХОД ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯТА НА ЖЕНИТЕ. Дискриминацията на жените 
в образованието се приема като априорно положение. Изходът от нея в пос-
ледните 20-30 г. е в две насоки: 

1. Такава еманципация, която да даде по-голямо количество права на 
жените в контекста на педагогиката на равните възможности. Преходът е от 
равенство в подхода към равенство в резултатите. Политическите цели и теоре-
тическите основи на тази концепция са борбата против сексизма и концепцията 
за компенсаторните дейности в образованието. 

2. Сепаративен феминизъм, утвърждаващ важността на жените като таки-
ва и женското отчуждение от доминиращите мъжки модели в образователните 
отношения. [Ib.] 

ЖЕНИТЕ В ОБУЧЕНИЕТО. Ако образователните институции са основани 
на един интелектуален модел ("мъжко" - рационално и аналитично мислене), 
то тези (жените), които мислят по-субективно и индуктивно може да се чувстват 
отчуждени в обкръжаващата ги познавателна среда. Жените са принуждавани 
да изучават света "по мъжки" и да възприемат този модел като единствено 
правилен. Тази доминираща логика на аргумента и контрааргумента е чужда 
на стила на мислене и учене на много хора и учебното познание често е различно 
от житейския опит и това води до съмнение в увереността и компетентността 
на много жени. 

Според Бар-Джам, при обучението на жените трябва да се съобразяваме 
с няколко принципни положения, които са много близки до тези, които се при-
лагат при образованието на възрастните: (1). колаборативно и рефлексивно 
обучение, (2). социално действие и социална промяна, (3). използване на жиз-
нения опит в процеса на обучение. 

Беленки (Belenky,1986) разглежда два вида познавателни агенти: "отде-
лящи" (separate) и "свързващи" (connected). Първите достигат до знанието обек-
тивно и го разделят на усвояеми части. Вторите асоциират знанието и го въз-
приемат в контекста на отношенията. Болшинството жени са от втория тип. 
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Ефективната учебна среда за тях им позволява да се възприемат като създатели 
на знанието и конструктори на теории, построени на базата на опита. 

Тисдел (Tisdell, 1993) свързва ефективността на обучението с властта на 
учителя. Тя може да е съсредоточена в него или разделена с учениците. Прила-
гането в обучението на методи, които са кооперативни, демократични и колабо-
ративни, в които учениците разделят с учителя властта и авторитета и високата 
оценка на емоционалността, творчеството, критическата рефлексия на опита и 
интеграцията на теорията и практиката са близки до "женските" интелектуални 
стилове. 

Кафарела (Caffarella,1992) определя учебните стратегии, подходящи за 
жените на базата на три техни особености: (1). централно място на взаимо-
отношенията, (2). разнообразни и нелинейни жизнени модели, (3). интимност 
и идентичност. [Ib.]. 

Тези стратегии включват: (1). работа в малка група, (2). публични дискусии, 
(3). подпомагаща демонстрация на практически действия и поведение, (4). 
изучаване на единични случаи (кес стъди), (5). ролеви игри, (6). наративни тех-
ники (разказване на истории), (7). анализ на метафори, (8). критически анализ 
на инциденти, (9). структуриране на опита. 

ДЖЕНДЪР-ПЕДАГОГИКА (ПЕДАГОГИКА НА СЕКСУАЛНАТА ДИФЕРЕНЦИА-
ЦИЯ). Основната стратегия на либералното образование е на равенството - да 
се отнасяме към всички като към равни (еднакво), радикалните педагози издигат 
в култ "различието". Те призовават за създаването на такава демократична 
обкръжаваща среда, в която разнообразните култури и жизнени опити могат 
да бъдат изразени и да се елиминира ефекта на социалното неравенство. В 
такава среда, учениците се учат да разбират и съчувстват на другите, да развиват 
социалното си въображение, което им позволява идентификация с другите. 
Най-важното е, без да се заличават границите на етническата и джендър-иден-
тичността или да се допускат привилегии, педагогическите стратегии на диалога 
и взаимното уважение могат да разрушат "културата на тишината" (Фрейре), 
която е присъща на традиционната педагогика. [179] 

ОСНОВНИ ИДЕИ. Според Пиучи (Piucci), антиномията равенство-разли-
чия, присъстваща в педагогиката днес не може да бъде решена в рамките на 
традиционната "мъжка" педагогическа логика и образователна политика, ако в 
рамките на различията не се включат и сексуалните различия. Педагогиката 
трябва да бъде "бисексуализирана", т.е. да се раздели на две. Идеалът за хармо-
ничност и универсалност може да има бъдеще и смисъл само ако има две 
части. Педагогическата култура е патриархална - мъжът (баща - учител) властва 
над жената (син), като и момичето, и момчето се възпитават в синовен дух. В 
педагогиката трябва да навлезе (спрямо момичетата) "патриархален" дух - доми-
ниран не от отношението баща-син, а от отношението майка-дъщеря, което е 
определено от женски, а не от мъжки ценности. [211] 

БИСЕКСУАЛИЗАЦИЯ НА ПЕДАГОГИКАТА. От втората половина на 80-те 
години в Италия съществува движение на теоретици и практици педагози за 
бисексуална педагогика - Миланската група, групата "Diotima" и др., към което 
има огромен интерес. Още през 1988 г. се отчита нарастващо количество учители, 
които се занимават с изменения в педагогическите модели и дидактическите 
методи в светлината на теорията за джендър-диференциацията. Според Пиуси, 
вече може да се говори за формиран символен и социален "женски" модел в 
образованието, съобразен с техните собствени традиции и особености. Някои 
теоретични положения на това движение: 
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Априорният и несъизмерим характер на джендър-диференциацията е 
толкова фундаментален, че тя не бива да се бърка със сексуалните роли, произ-
ведени от социалното разделение на труда. Женското различие е абсолютно и 
автономно, а не е симетрично огледално отражение на мъжкото. 

Сексуалното различие (човекът като две, а не като едно същество), не е 
регистрирано исторически в културната символика и социалния ред. Тази сим-
волика е била структурирана, като че ли има само един пол: мъжкият. "Другият" 
пол е интерпретиран като или опозиция, или като подобие. 

От признанието на това историческо отсъствие на женско начало произ-
тича необходимостта от политическа и културна конституция на женствеността 
в контекста на джендър-диференциацията. 

Смисълът на тази концепция е жената да бъде такава "тук и сега", да е 
автономна, съществуванието й да е пълноценно и значимо. 

За жената социалната форма на нейната свобода се изразява в пола й. 
На тази основа се строят отношенията й със себе си и със света, като полът не 
е въпрос на избор, а на потребност. 

Жените не трябва да се основават само на своите собствени сили, са-
мотни и еманципирани. Те трябва да разчитат на джендър- солидарност и 
поддръжка от жени, които са свободни и източник на авторитетни съждения и 
ценности. 

Символът-майка е основание за автономната конституция на женската 
субективност и за социалното й утвърждаване; отклонява я от статуса на обект 
и от ролята й като съхранител на мъжката традиция. 

Особено ценно е приемането и на първичните отношения на дъщерята 
и майката като модел за властни отношения между жените, различен от доми-
ниращия в културата модел баща-син. Тези идеи са особено продуктивни в 
моралната, юридическата и образователната сфера. 

Учителките, които доминират в училище, трябва да приемат, че полът им 
е критически фактор в професията им и да се държат като жени, като мислят и 
действат в интерес на женския пол в рамките на образователната система. [Ib.] 

ПЕРФОРМАТИВНА ПЕДАГОГИКА. Понятието "performative pedagogy" е 
сравнително скоро появило се в дебатите по феминистката педагогика. Въве-
дено е от Мими Орнър, Джанет Милър и Елизабет Елсуърт и се свързва с лич-
ностните и социални характеристики на учениците и също с непредвидените 
обстоятелства и ситуациите. Тези характеристики са извънредно разнообразни 
и поради това планирането в педагогиката е невъзможно. Педагогическият акт 
не може да се планира или повтори. Следователно понятието педагогика като 
наука за инвариантите е на изчезване. 

ФЕМИНИСТКИ ПОСТСТРУКТУРАЛИЗЪМ. Теорията за сексуалните роли 
е важна за феминизма, тъй като акцентира на социалното в противоположност 
на биологическото формиране на хората (gendered). Сексуалната социализация 
е свързана със средовите лимитации на отношенията на момчетата и момичета-
та от момента на раждането им; също така е свързана и със "скрития курикулум" 
в училище където, например, мъжете получават повече внимание от жените. 
Остава необяснимо, обаче как тези роли се изменят и защо, ако тези роли са 
установени, някои жени и мъже се отказват или се съпротивляват на предпи-
саните от джендъра форми и роли. [173] 
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18. ГЛОБАЛИЗЪМ 

18.1. ИЗМЕРЕНИЯ НА ГЛОБАЛИЗМА 

СЪЩНОСТ. Сложен набор от сили и тенденции формира съвременния 
свят. На макрониво, многонационалните корпорации по степен на въздействие 
върху организацията и живота на хората превъзхождат държавата. Заводи може 
да бъдат закрити внезапно и да се преместят в други страни, а с тях да се 
преместят и работните места, както и свързаната с това безработица. Изследва-
нията показват, че световната икономика реално се управлява от компаниите 
и от международните агенции - Световната банка, МВФ, ООН, както и от регио-
налните търговски и политически обединения в Европа, Америка, Азия...Всичко 
това подкопава автономията на държавата-нация. Глобализацията е термин, 
който означава именно непосредственото влияние на живота на обикновените 
хора на глобалните световни сили. 

ДЕФИНИЦИИ. Маргарет Арчер дефинира глобализацията като процес, 
който води до обхващащи целия свят свързани структури от култури и институции. 
Уотърс я определя като социален процес, в вследствие на който изчезват геог-
рафските ограничения на социалните и културни системи и в който хората все 
повече осъзнават този факт. [88] 

ФОРМИ. Глобализацията има множество форми. Според Waters (1995) 
те са: политическа, икономическа, културна. Bottery (1999) добавя и мениджър-
ска (организаторска) и екологична (средова). Най-често тя се изразява в експорт 
на теории, политики и практики от някои системи, основно Англо-саксонски и 
техния импорт в други, особено не-западни и развиващите се страни. Това импор-
тиране на идеи практики, формирани на друго място и при различни икономи-
чески, политически и културни условия предизвиква сблъсък с културата на 
приемника. [141] 

ПАРАМЕТРИ НА ГЛОБАЛИЗАЦИЯТА. 
В икономическата сфера. Либерализацията и отварянето на финансо-

вите пазари, ускорени от развитието на информационните технологии водят до 
икономическа взаимозависимост и още по-крещящо неравенство между губе-
щите и печелещите от развитието. 

Глобализира се комуникацията. Новите технологии доведоха човечест-
вото във века на универсалната комуникация: премахвайки разстоянията, те 
стават инструмент за създаване на обществата на бъдещето, които няма да 
имат нищо общо с който и да е модел от миналото. Най-нова и точна информация 
може да бъде на разположение на всеки, във всяка точка на света и обикновено 
в реално време, достигайки до най-отдалечените райони. 

Световни миграционни процеси. Познато не от вчера и в разнообразни 
форми в зависимост от периода и региона, огромното движение на човешки 
потоци продължава до ден днешен и дори се увеличава. Миграцията нараства: 
неравномерното икономическо развитие в света не само не заличава неравен-
ството между нациите, но, напротив, изостря го. Влияят и голям брой други 
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фактори, като умножаващото се население в повечето развиващи се страни; 
продължаващото обезлюдяване на провинцията или маргинализацията на сел-
ските райони; ускоряването на урбанизацията; влиянието на начина на живот и 
понякога на ценностите на по-напредналите страни, възприемани посредством 
медиите; по-бързият и по-евтин транспорт. "Икономическата" миграция се до-
пълва от тълпите хора, останали без подслон в резултат на въоръжените кон-
фликти, които се превръщат в политически бежанци и търсят убежище. 

ОТРИЦАТЕЛНИ СТРАНИ. 
Глобализира се престъпността. Лекотата, с която днес информацията 

и парите пресичат граници, улеснява както нелегалната търговия с наркотици, 
оръжие, ядрени материали и дори хора, така и изграждането на терористични 
и криминални мрежи и прането на пари. 

Информационните системи са все още сравнително скъпи. За много 
страни е трудно да получат достъп до тях. Контролът, който упражняват великите 
сили или частните интереси, им осигурява културна и политическа власт, особено 
върху хора, които нямат достъп до образованието, необходимо за систематизи-
ране на информацията, за нейното разбиране и оценка. Фактът, че шепа страни 
имат реален монопол върху културните индустрии и че техните продукти се 
разпространяват по целия свят и достигат до една все по-голяма аудитория, 
има огромно значение за ерозията на културната идентичност. Тази често 
пъти пошла и фалшива "световна култура" нерядко внушава индиректно ценност-
ни ориентации и може да породи чувство за ограбеност и загуба на идентичност. 
Без съмнение образованието ще играе важна роля при всеки опит за вникване 
в широко разгръщащите се и преплитащи се информационни мрежи, които, 
позволявайки на света да се вглежда в самия себе си, правят съседи всички 
народи. 

Друг аспект на проблемите, които носи бъдещето, са огромният брой 
езици - израз на човешкото културно разнообразие. В света съществуват около 
6 000 езика, от които десетина се говорят от над 100 млн. души. Увеличаващата 
се през последните години миграция породи нова езикова ситуация, която 
задълбочава различията, особено в големите градове. В същото време широко 
използваните езици - тези, които позволяват на хората да контактуват както на 
международно, така и на национално ниво - увеличават значението си поради 
нарастването на човешката мобилност и развитието на медиите. Сложността 
на езиковите проблеми и различията в отделните страни правят много трудно 
изготвянето на препоръки, приложими при всички обстоятелства. Неоспоримо 
е обаче, че изучаването на най-широко използваните езици трябва да се съче-
тава с изучаването на местните езици в двуезична или триезична програма, 
което вече е правило в някои световни региони. В многоезичните общества 
усвояването на майчиния език се счита за необходимо за развитието на детето 
в рамките на съответната учебна система - училище, университет, като съще-
временно това обучение може да бъде последвано от постепенно преминаване 
към изучаване на общ език. Най-общо казано, езиковото разнообразие не може 
да бъде разглеждано само като препятствие за общуването между различните 
групи; то трябва да бъде разглеждано по-скоро като източник за обогатяване 
на личността, а това е аргумент в полза на засилването на езиковото обучение. 
Изискванията на глобализацията и на културната идентичност трябва да бъдат 
възприемани като взаимно допълващи се, а не като противостоящи. 

Локалното и глобалното. В края на века бързите промени в човешкото 
общество се развиват на две нива: както вече видяхме, съществува нарастваща 
интернационализация, но в същото време сме свидетели на всеобщ стремеж 
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към собствени корени. По този начин промените създават за тези, които засягат, 
и за тези, които се опитват да ги направляват, множество противоречиви изиск-
вания, които се противопоставят на напредъка. [По: 48] 

ФАКТОРИ ЗА ГЛОБАЛИЗАЦИЯ. Явлението «глобализация» е резултат 
от световната интеграция на икономическия и финансовия сектори. Фактори, 
които го правят възможно: 

• Бърз и съществен технологически прогрес, специално в областта 
на информационните и комуникационни технологии. 

• Геополитически изменения, най-вече крахът на Източния Блок и 
развитието на интеграционните процеси в Европа и други части на 
света. 

• Преход на доминиращата идеология за пазарно регулиране от ико-
номиката и финансите в други сектори на човешка активност, напр. 
в социалните дейности като образование, здравеопазване и др. 

ЗНАЧЕНИЯ НА ГЛОБАЛИЗАЦИЯТА. Сред главните значения на глобализа-
цията може да се посочат: 

Поява на общо световно образователно пространство, поради умножа-
ването на източниците за информация и комуникация. 

Преобразуване на характера на труда поради потребността от повече 
гъвкавост и подвижност, важност на комуникативните умения, потребност от 
работа в тим, увеличаващо се използване на нови технологии и др. 

Прогресивно развитие на процесите на социално изключване на голяма 
част от световното население - безработица или неподходяща работа. [170] 

МАКЛУАН. Marshall McLuhan е канадски учени и критик на медиите. Посту-
лира, че главният двигател в развитието на социеталните изменения в общество-
то е развитието на формите на връзка. Те се променят (Интернет, спътникови 
комуникации), което води до необходимостта от обществени промени, които да 
отразят тези изменения. Освен това, образованието трябва да отрази проме-
ните, тъй като новата информационна среда определя и нов начин на мислене 
и действие. Телевизията е основният канал за възприемане на света, който се 
е превърнал в едно "глобално село" (The Global Village).Сега човек не може 
да мисли без телевизия, компютър и Интернет. 

Маклуан нарича тази ситуация "Теория за протезата". Както речникът 
служи на автора, колелото - за придвижване и пр., човек се нуждае от механични, 
символни и електронни "протези", без които не може да работи. Те са разшире-
ние на неговите естествени възможности. В съвременния свят електронните 
връзки са нашите нерви, пронизващи целия свят, телевизията - нашите очи, 
телефонът - нашите уши. 

Основната теза е, че за болшинството хора тези феномени си възприемат 
като инструменти - може с тях, но може и без тях, докато всъщност те трябва да 
се сраснат с новите електронни технологии. 

18.2. ГЛОБАЛИЗАЦИЯ И ОБРАЗОВАНИЕ 
ТЕОРИЯ ЗА ЧОВЕШКИЯ КАПИТАЛ. Повсеместно в Западните страни през 

последните десетилетия образованието беше реформирано на основата на 
Теорията за човешкия капитал (Human capital theory), която се счита за най-
влиятелната икономическа теория, прилагана в правителствените политики 
след 60-те години на ХХ век. Ключова идея е да се гледа на индивидите като на 
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човешки капитал и в тази насока се употребяват метафори от типа на "техноло-
гични измерения", "изследване", "новост", "производителност", "образование", 
"конкурентоспособност". 

Основните школи са две: първата разглежда хората като притежаващи 
или придобиващи капитал и като не притежаващи такъв; втората утвърждава, 
че всички хора сами по себе си са капитал. Човешкото поведение е основано 
на икономически личен интерес на индивидите, работещи в пределите на сво-
бодни конкурентоспособни пазари. 

Образованието се разглежда като ключ за участие в новата глобална 
икономика във всички документи от 90-те години на ХХ век на международните 
икономически организации. Особено значение се придава на интернационали-
зацията на висшето образование. Същевременно се изразява тревога от опитите 
да се противодейства на глобализацията чрез засилване на националния 
характер на образованието. 

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВА НА ЧОВЕКА. В основата е Всеобща декларация 
за правата на човека, приета от Общото събрание на ООН на 10.12.1948 г. 
[175]. Тя става универсален инструмент за развитие на процесите в тази област. 
В чл. 26 (и особено в § 2) от нея се разглеждат проблемите на образованието. 
Правото на образование се разглежда като основно човешко право, и то трябва 
да е изпълнено с дух на разбиране, дружелюбие и приятелство към всички 
народи, расови и религиозни групи и да е насочено към разбирателство и мир 
между народите. Всички останали документи са развитие на тези идеи. 

Правото на образование е регламентирано и в Международния пакт за 
икономическите, социални и културни права от 19.12.1966 година [1Ь.].В член 
13, алинея 1 е записано, че: «Държавите-страни по този пакт признават на 
всяко лице правото на образование. Те приемат, че образованието трябва да 
бъде насочено към пълното развитие на човешката личност и на съзнанието 
за нейното достойнство, както и да засили зачитането на човешките права и 
основните свободи. Те приемат освен това, че образованието трябва да дава 
възможност на всички лица да играят полезна роля в едно свободно общество, 
да насърчава разбирателството, търпимостта и приятелството между всички 
народи и всички расови, етнически и религиозни групи и да подпомага дейността 
на ООН за поддържане на мира.» 

Правото на образование е регламентирано също и в Конвенцията на 
ООН за правата на детето от 20.11.1989 година [Ib.]. Член 29 звучи така: 
«Държавите-страни се споразумяват, че образованието на детето ще бъде 
насочено към: (а). развитие на личността на детето, талантите и умствените и 
физическите му способности във възможната най-голяма степен; (б). развиване 
на чувството за зачитане на човешките права и основни свободи и на принципите, 
вписани в Хартата на Обединените нации; (в). развитие на чувството на уважение 
към родителите, към неговата собствена културна идентичност, към езика и 
ценностите, към националните ценности на страната, в която детето живее, и 
на страната, от която то може да произхожда, и към цивилизациите, различни 
от неговата собствена; (г). подготовка на детето за отговорен начин на живот в 
свободно общество, в дух на разбирателство, мир, толерантност, равноправие 
на половете и дружба между всички народи, етнически, национални и религиоз-
ни групи и туземно население; (д). развиване на чувство на уважение към природ-
ната среда. 

МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВНА ОСНОВА НА ГЛОБАЛИЗМА В ОБРАЗОВАНИЕ-
ТО. Глобализацията и свързаната с нея консолидация на световното образова-
телно пространство може успешно да се развива само при наличие на благо-
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приятна международно-правна среда - разработени от съответните организа-
ции и институции международни правни документи с глобален характер и разви-
тие и корекция на националните законодателства в сферата на образованието 
така, че да не се създават правни бариери или правова дискриминация в обра-
зованието. Единствената организация в света, която има пълномощия да разра-
ботва международни правни актове с глобален и регионален характер в об-
ластта на образованието, науката, културата и информацията е ЮНЕСКО. 

Всички такива документи може да се разделят на: насочени към 
отстраняване на политиката и практиката на дискриминация в сферата на обра-
зованието във всички форми, например, "Конвенцията за борба с дискримина-
цията в областта на образованието" (1960); насочени към възпитание в дух на 
мир, международно взаимно разбиране, демокрация и хуманизъм, уважение 
на правата на човека; за защита на правата на детето, професионална и соци-
ална защита на работниците в сферата на образованието, например, "Препо-
ръка за положението на учителите" (1966); насочени към развитие на между-
народното сътрудничество в образованието, усъвършенстване на неговите от-
делни области, създаване на международна статистика и отчетност в образо-
вателната сфера, например, "Конвенция за техническото и професионално об-
разование" (1989), "Препоръка за развитието на образованието на възраст-
ните" (1976), "Препоръка за международна стандартизация на статистическите 
данни в областта на образованието" (1959), регионални конвенции за признава-
не на учебни курсове, документи за образование и научни степени и др. 

РЕГИОНАЛНИ КОНВЕНЦИИ ЗА ПРИЗНАВАНЕ НА УЧЕБНИ КУРСОВЕ, ДОКУ-
МЕНТИ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУЧНИ СТЕПЕНИ. Такива в периода 1974-86 са 
сключени за Латинска Америка и държавите от Карибския басейн, Държавите 
от Средиземноморския басейн, Арабските държави, Европа, Африка, Азия и 
Тихия океан. 

МЕЖДУНАРОДНИ ПРАВНИ АКТОВЕ НА ЮНЕСКО. Те глобализират съвре-
менното образование, извеждайки на ниво на първостепенни задачи и принци-
пи международният аспект и глобалната перспектива в образованието на всички 
нива и във всички форми; възпитание на хората в дух на мир, демокрация и 
хуманизъм; уважение на правата на човека, културните ценности и традиции на 
другите народи; съхранение на обкръжаващата среда. 

По данни от доклада на Европейската комисия, изпълняемостта на този 
тип препоръки на ЮНЕСКО в 1995 г. е било 90,7 % [40]. 

ОСНОВНИТЕ НАПРАВЛЕНИЯ НА ГЛОБАЛИЗАЦИЯТА В ОБРАЗОВАНИЕТО. 
Откроени са в Доклада на Международната комисия за образование за ХХ1 век 
пред ЮНЕСКО с Председател Жак Делор «Образованието - скритото съкрови-
ще» [48] 

Следващият текст е от изводите на Комисията Делор: 
"Независимо дали искаме или не, днес съдбата на всеки от нас е ситуира-

на в едно общо, глобално пространство. Световната икономическа, научна, 
културна и политическа взаимозависимост се утвърждава все повече с отваря-
нето - под натиска на теориите за свободна търговия - на икономическите и 
финансовите граници. Тя се засили с разпадането на Съветския блок. Неин 
ефективен инструмент стават новите информационни технологии. 

Световната взаимозависимост и глобализацията са главни двигатели на 
съвременния живот. Те вече действат и ще оставят дълбок отпечатък върху ХХ1 
век. Това изисква още сега да започне цялостно обсъждане на ролята и устрой-
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ството на международните организации по отношение на образованието и кул-
турата. 

Голямата опасност идва от пропастта, образувана между малцинството, 
способно да намери успешно своя път в настъпващия нов свят и мнозинството, 
което чувства, че участва в събитията по милост и няма какво да каже за бъдеще-
то на обществото, както и от застоя в демократичните процеси и широко раз-
пространеното недоволство. 

Ние трябва да се ръководим от утопичната цел да направляваме света 
към все по-голямо взаимно разбирателство, към все по-силно чувство за отго-
ворност и солидарност посредством приемане на духовните и културните разли-
чия. Именно образованието, осигурявайки достъп до знания за всички, има 
универсалната задача да помогне на човека да разбере света и да разбере 
другите хора. 

Образователната политика трябва да бъде достатъчно разнообразна и 
изградена така, че да не бъде допълнителна причина за социална изолация. 

Социализацията на индивидите не трябва да влиза в конфликт с личното 
им развитие. Поради това е необходимо усилията да се насочат към изграждане 
на система, която да обединява предимствата на интеграцията и зачитането 
на човешките права. 

Образованието само по себе си не може да разреши проблемите, предиз-
викани от разпадането (там, където то съществува) на социалните връзки. То 
може обаче да подпомогне възпитаването на желание да се живее с другите, 
основен компонент на социалната интеграция и на националната идентичност. 

Училищата не могат да изпълнят тази задача, ако нямат свой собствен 
принос за човешкия напредък и за интеграцията на малцинствените групи като 
привлекат засегнатите, обръщайки нужното внимание на тяхната индивиду-
алност. 

Демокрацията прогресира, приемайки различни форми и преминавайки 
през различни етапи, които съответстват на ситуацията във всяка страна. Нейна-
та жизнеспособност, обаче, е застрашена постоянно. Образование, което да 
насърчава съзнателното и активно гражданско отношение, трябва да има още 
в училище. 

Демократичното участие е, така да се каже, въпрос на съзнателно граж-
данство, но то може да бъде насърчавано и стимулирано чрез възможностите, 
които предоставят медиите и информационното общество като цяло. Това, което 
е необходимо, е да се намерят отправни точки и цели, така че да се повишат 
способностите за разбиране и оценка. 

Задача на образованието е да осигури на децата и на възрастните кул-
турна основа, която да им помогне, доколкото е възможно, да имат отношение 
към промените. Това предполага те да бъдат способни да отсяват същественото 
от лавината от информация, както и да я използват най-ефективно и да ситуират 
събитията в исторически план." [Пак там] 

ПРИОРИТЕТИ В ОБРАЗОВАНИЕТО. Образованието трябва да се възприе-
ма като социален процес на формиране на световен гражданин. Основното 
условие за "хуманна глобализация" е въвеждането на универсални ценности 
на всички нива. 

Образованието е най-важното за успешната интеграция в глобалния свят. 
То дава необходимите компетентности: да се научиш да бъдеш, да правиш, да 
учиш ш да живееш заедно с другите хора. 

Образованието в същото време е призвано да защищава и развива култур-
ната идентичност на различните общества и да поддържа културното разно-
образие, докато глобализацията има тенденция към културна еднородност. 
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Образованието в глобализиращия се свят трябва да включва достатъчно 
информация за хетерогенността на света, както и за международните проблеми 
и опит. 

Друг приоритет за образованието е да развива автономията на ученика, 
тъй като именно тя е предпоставка за успех в глобалния свят. 

Приоритетно е развитието на уменията за водене на преговори, разре-
шаването на конфликти и мирни човешки отношения. 

В образователния процес трябва да участват различни агенти: световни 
и надправителствени организации, средства за масова информация, различни 
институции на централно и местно ниво, гражданското общество, професионал-
ни педагози.[170] 

ГЛОБАЛНИ ПРОТИВОРЕЧИЯ, КОИТО ТРЯБВА ДА БЪДАТ ПРЕОДОЛЕНИ 
ЧРЕЗ ОБРАЗОВАНИЕТО. Текстът е от [48]: 

Главните противоречия, които, макар и не нови, ще бъдат център на 
проблемите на ХХ1 век. Те са: 

Противоречието между глобалното и локалното: постепенно хората 
трябва да станат граждани на света, без да губят обаче своите корени и като 
продължават да играят активна роля в живота на нацията, към която принад-
лежат и в живота на местните общности. 

Противоречието между универсалното и индивидуалното: културата 
необратимо се глобализира, но засега този процес е само частичен. Не можем 
да пренебрегваме обещанията на глобализацията, нито рисковете, които тя 
носи, между които не на последно място е рискът да забравим уникалния 
характер на индивидуалното човешко същество; хората трябва да изберат своето 
собствено бъдеще и да развият целия си потенциал, пазейки здраво своите 
традиции и култура, които, независимо от това колко сме внимателни, могат да 
бъдат застрашени от съвременното развитие. 

Противоречието между традиции и съвременност, което е част от 
същия проблем: как можем да се адаптираме към промените, без да се обър-
нем към миналото, как можем да придобием самостоятелност в съчетание 
със свободно развитие на другите и как да бъде усвоен научният прогрес? В 
този дух трябва да бъдат разглеждани и предизвикателствата на новите инфор-
мационни технологии. 

Противоречието между дългосрочните прогнози и краткосрочните 
перспективи: то е съществувало винаги, но днес е подсилено от настъплението 
на ефимерното и мигновеното в един свят, в който пренасищането с информация 
и емоции постоянно държи вниманието приковано върху непосредствените 
проблеми. Обществото настоява за бързи отговори и готови решения, но много 
проблеми се нуждаят от търпение, концентрация и съгласуваност. Именно такъв 
е случаят с образователните политики. 

Противоречието между необходимостта от конкуренция, от една 
страна, и загрижеността за равенството на възможностите, от друга: 
през нашия век това е класически проблем както пред ръководещите икономи-
ческото и социалното развитие, така и пред ръководещите образователните 
политики. Предложените досега решения не издържаха проверката на време-
то... принципът за конкуренция е принудил много от хората с позиции във 
властта да загубят представа за смисъла на своята мисия, а тя е да се даде 
шанс на всяко човешко същество да извлече предимства от всички съществуващи 
възможности. Това ни води към преосмисляне и осъвременяване на концепци-
ята за образование през целия живот, така че да се примирят конкуренцията, 
осигуряваща мотивация; сътрудничеството, даващо сили, и солидарността, която 
обединява. 
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Противоречието между огромното натрупване на знания и човешки-
те възможности те да бъдат усвоени. Тъй като вече е налице нарастващ 
натиск върху учебните програми, всяка ясно ориентирана реформаторска стра-
тегия трябва да включва възможност за избор и същевременно винаги да пред-
вижда в основните характеристики на началното образование да бъде включено 
обучение как чрез опит и чрез развитие на личната култура да се задълбочат 
знанията в бъдеще. 

Борбата между духовното и материалното: често, дори без да го осъз-
наваме, съществува страстен и в много случай скрит стремеж към идеали и 
ценности, които определяме като "морални". Образованието е, което трябва 
да изпълни благородната задача да окуражи всички ни да запазим своите умове 
и дух универсални и в известна степен дори да надскочим себе си, при това в 
съответствие с традициите и убежденията ни и с пълно зачитане на плурализма. 
[Пак там] 

ИЗМЕРЕНИЯ НА ОБРАЗОВАНИЕТО В ГЛОБАЛНИЯ СВЯТ. Образованието 
като общочовешка ценност става основният фактор, определящ по-нататъшното 
устойчиво развитие на човечеството, формирането на нова култура и морал. 

Характерни термини, определящи насоките на образованието в глобал-
ния свят са: виртуално образование; екологично образование; единно образова-
телно пространство; информационни технологии в образованието; Космос и 
образование; меритокрация; толерантност; професионализация, професиона-
лизъм; хуманизация на образованието; културна социологизация и екологиза-
ция на учебното съдържание; интердисциплинарна интеграция в образова-
телните технологии; ориентация към непрекъснато образование с развиващи 
и граждански функции. 

Образованието трябва да стане по-фундаментално, което означава отказ 
от тясна специалност и подготовка за универсална дейност, комуникация, твор-
чество, способност за смяна на дейността в зависимост от измененията в света. 
Принципът, който беше провъзгласен от ЮНЕСКО: «образование през целия 
живот», сменя традиционния принцип «образование за цял живот», формули-
ран още през епохата та Просвещението. И още един принцип: "Глобално 
мислене, локално действие». 

Фундаменталността на образованието се разширява като обхват и освен 
естественонаучното и информационно направление трябва да има общочо-
вешка хуманитарна основа. Неопределеността като главна характеристика на 
съвременния свят изисква вариативност, плуралистични подходи, избор. 

ГЛОБАЛИЗАЦИЯ, ЧОВЕШКИ ПРАВА И ОБРАЗОВАНИЕ. Образованието е 
процес, концентриран върху индивидите и е свързан със свободата на избора 
и на принципите на пазарното стопанство. В епохата на глобализацията се 
счита, че има световен пазар, където хората (в смисъл на работна ръка) могат 
да се купуват и продават като "стока", независимо от местожителството и 
гражданството. 

В Декларацията от 1948 г. и в другите следващи документи по защита на 
човешките права, образованието има универсален статут, то се защищава на 
наднационално ниво. В същото време, съвременните глобализационни процеси 
водят до ерозия на властта на националната държава, в това число и в областта 
на образованието. То вече не е обект на контрол само на национално ниво и 
все по-малко е така. За някои категории граждани високото и качествено образо-
вание става химера. Проблем става правото им на образование. 

Освен това, глобализацията води до концентриране на високо образова-
ни хора в най-развитите страни и "обедняване" на бедните откъм качествена 
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работна ръка. Светът е разделен на "глобализиран", "глобализиращ" и "извън 
глобализацията" 

Глобализацията води до акцент в идеологиите на универсалните общо-
човешки проблеми и ценности. 

Резултатите от глобализацията, особено негативните - социална неспра-
ведливост и икономическа експлоатация стават видими от медиите и може да 
предизвикат съпротивление. 

ГЛОБАЛИЗАЦИЯ И ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ. Професионалното 
образование в съвременния свят трябва да подготвя за глобално работно място. 
Ostheimer (1995) предлага няколко идеи. Трябва всички бъдещи професиона-
листи да възприемат проблематиката на глобалния свят. Курикулумът трябва 
да се интернационализира, така че да дава реални възможности за динамика 
на работната сила. В обучението трябва да навлезе много силно Интернет и да 
се развиват новите нива на компютърна грамотност. Трябва да се стимулира 
развитието на международни програми, които да са свързани с обмен на учители 
и ученици и обучение в реални условия. [114] 

18.3. ОБРАЗОВАНИЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ 
ИСТОРИЯ. Корените на идеите за образование през целия човешки живот 

са дълбоко в древността. Могат да бъдат открити още при Сократ, Платон, Арис-
тотел, както и при Коменски. Като практическа реализация под формата на 
специални учебни заведения за възрастни водят началото си от 20-те години 
на Х1Х век, когато в Германия се появява и понятието "андрагогия" (andragogy). 
То се свързва с името на Александър Кап (A.Kapp). През Х|Х век, обаче доминира 
концепцията на Дистерверг за "социалната педагогика" (Socialpadagogik), 
която включва цялата образователна дейност извън училището. 

В началото на ХХ век се обособява ясна тенденция за отделяне на андра-
гогията от педагогиката. Освен андрагогия се употребяват и понятията педаго-
гика за възрастни (adult pedagogy), социална педагогика (social pedagogy), 
адултология (adultology), теория за екстракурикуларното образование 
(theory of extra-curricular education). [217] 

НЕПРЕКЪСНАТО ОБРАЗОВАНИЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ. Концепцията за 
непрекъснато обучение (lifelong learning) като основата на непрекъснато обра-
зование през целия живот (lifelong education) се отнася към началото на ХХ век 
и се свързва с имената на Дюи (Dewey), Линдеман (Lindeman) и Йеаксли (Yeax-
lee). Тя започва да доминира през 60-те години на ХХ век, когато се водят 
дискусии в ООН и ЮНЕСКО и се употребяват и термините периодично (recurrent), 
продължаващо (continuing) и непрекъснато (permanent) образование. Именно 
ЮНЕСКО възприема непрекъснато образование през целия живот за своя 
концепция през 1970 г. [230]. Тази концепция се очертава като една от ключовите 
идеи за ХХ1 век. В доклада на Комисията Делор [48] се посочва, че причините за 
това са комплексни: динамиката на общественото развитие налага непрекъс-
нато осъвременяване на подготовката на човешкия фактор, като се променят 
динамично и образователните цели; индивидуалното съществувание е свързано 
с придобиване на нови познания за света, за другите хора и за самите себе си, 
от детството до старостта. 

ДЕФИНИЦИЯ. Дефинирането на образованието през целия живот става 
като образование без край. В някакъв смисъл всяко образование е такова, тъй 
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като "човек се учи докато е жив". Терминът се употребява в различен смисъл: 
подготовка на индивидите за управление на живота им като възрастни; раз-
пределение на образователните процеси през целия индивидуален живот; 
възпитателна функция на целия жизнен опит и идентификация на образо-
ванието с целия живот [230]. 

ХАРАКТЕРИСТИКИ. То: (1). продължава през целия живот на индивида; 
(2). свързано е с придобиване, възстановяване, модернизиране и допълване 
на знания, умения и отношения, които стават необходимост в отговор на посто-
янно изменящите се условия на съвременния живот, с крайна цел - самоактуа-
лизацията на всеки; (3). зависи от успешната реализация на нарастващите 
възможности и мотиви на хората, за самообразование; (4). зависи от съвкуп-
ността от всички налични образователни влияния - формални и неформални. 

Непрекъснато образование през целия живот дава възможност на 
индивидите, организациите и нацията като цяло да посрещне предизвикателст-
вата на един свят на все по-голяма конкуренция. То дава възможност на всички 
възрастни, с всевъзможни интереси и опит. То се основава на икономически 
динамични фактори, свързано е с глобализацията и конкурентоспособността. 
То се реализира от множество институции - и държавни, и недържавни, както 
и по индивидуални пътища. Характерна негова особеност е и много малката 
фактическа стандартизация и определеност по отношение на курикулум, методи 
и техники. 

ПРИНЦИПИ НА НЕПРЕКЪСНАТОТО ОБРАЗОВАНИЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ: 
• постъпателност във формирането и обогатяването на творческия 

потенциал на личността, 
• вертикална и хоризонтална цялостност на пожизнения образовате-

лен процес; 
• интеграция на учебната и практическа дейност; 
• отчитане на особеностите (структура и съдържание) на образовател-

ните потребности на човека през различните стадии на неговия жиз-
нен цикъл; 

• съдържателна приемственост на степените образование; 
• единство на професионално, общо и хуманитарно образование; 
• самообразование в периодите между организирана образователна 

дейност. 

ТЕОРЕТИЧНИ ОСНОВАНИЯ НА ПРИНЦИПИТЕ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ ПРЕЗ 
ЦЕЛИЯ ЖИВОТ: 

• обхващане на целия живот на човека от образователни дейности; 
• разбиране на образователната система като цялост, включваща ос-

новно, последователно, повторно, паралелно образование, обеди-
нение и интеграция на всичките му степени и форми; 

• включване в системата на образование на учебни заведения, цент-
рове за подготовка, формални, неформални и извънинституционални 
форми на образование; 

• хоризонтална интеграция: дом - съседи - местна социална сфера -
общество - труд - медии - рекреационни, културни, религиозни орга-
низации и т.н.; между изучаваните предмети; между различни аспекти 
на развитието на човека (физическо, морално, интелектуално и т.н.) 
в отделните етапи на живота; 

• вертикална интеграция: между отделните етапи на образованието 
(предучилищно, училищно, следучилищно); между различните нива и 
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предмети в отделните етапи; между различните социални роли, реа-
лизируеми от хората през отделните етапи на техния жизнен път; 

• акцент върху самоуправлението, самообразованието, самооценката; 
• индивидуализация на ученето; учене в условията на разни поколения 

(в семейството, в обществото); разширение на кръгозора; интердис-
циплинарност на знанията; гъвкавост и разнообразие на съдържа-
нието, средствата и методите, времето и мястото на образование; 

• динамичен подход към знанията - способност за асимилация на 
нови научни достижения; усъвършенстване на учебните умения; сти-
мулиране на мотивацията към учене; създаване на съответстващи 
условия и атмосфера за учене; реализация на творчески и иноваци-
онен подходи; 

• облекчаване на промените в социалните роли в разни жизнени перио-
ди; познание и развитие на собствена система от ценности; поддър-
жане и подобряване на качеството на индивидуалния и колективен 
живот чрез лично, социално и професионално развитие; развитие 
на образователно общество; стремеж към образование за да "си" и 
"станеш" някакъв; системност на образователния процес. 

ДОПЪЛНИТЕЛНО ОБРАЗОВАНИЕ. С тази категория се определят следдип-
ломното образование, образованието на възрастните, подготовката и повиша-
ването на квалификацията. Това са форми и звена, които не са самостоятелни 
в системата на образование и служат за удовлетворение на образователни 
потребности на хората, които не могат да бъдат удовлетворени в рамките на 
основните нива и образователни програми. То има твърде противоречив и нео-
пределен статус. От една страна, има факултативен, незадължителен, личен 
характер, а от друга - то е форма на повишаване на квалификацията и като 
такава става проблем не само на отделния обучаем, но и на държавата. 

18.4. ОБРАЗОВАНИЕ НА ВЪЗРАСТНИ ХОРА 
ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ВЪЗРАСТНИ. Образованието на възрастните хора е 

съществен елемент от образованието в света като цяло. В доклада на комисията 
Делор се отчита взривното нарастване на броя на обучаващите се възрастни (в 
Швеция и Япония, около 50% от населението), в много и различни форми като 
основно образование в неформална система, задочно висше образование, ези-
кови курсове, професионална квалификация и преквалификация, курсове, орга-
низирани от различни асоциации и профсъюзи, отворени образователни сис-
теми и дистанционно обучение. [48] 

Образованието на възрастни е свойствено за постмодерния свят, където 
индивидите получават необходимата им автономия, свободни са от социални 
обвързаности, от колективна отговорност, имат по-изразено съзнание за инди-
видуално щастие и придобиване на нова идентичност. 

Тази тенденция се свързва пряко с глобализацията и с развитието на 
човешкия капитал като социални тенденции (Garrick 1994). 

НАРОДНО ОБРАЗОВАНИЕ. Народното образование (popular education) е 
направление в образованието на възрастни, което им помага да живеят в кри-
тично отношение към обществените условия и да ги изменят. Терминът се свърз-
ва с people, populus - народ. [184] 

Направлението възниква в Латинска Америка в 60-70-те години. Най-
известният му теоретик е Пауло Фрейре. Корените му се търсят в образова-
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телната практика на Великата Френска революция и в редица примери за 
работническо образование през 20-30-те години. 

Цел на популярното образование е да разработи "възможностите на 
народа за социални изменения чрез колективно решаване на проблеми, учас-
тие, отражение и критически анализ на обществените проблеми. Ключови харак-
теристики на популярното образование са: всички преподават и учат, поради 
което ръководството е дифузно; започва се с опита и проблемите на учениците; 
силна ангажираност; създаване на ново знание; критическо отражение; съеди-
нение на локално и глобално; колективно действие за изменения. [Ib.] 

Популярното образование приема широк спектър от форми, но процесът 
обикновено следва цикълът действие — отражение — действие или практика 
— теория — практика. 

Началото е формиране на общ опит и проблемна идентификация; следва 
анализ на проблема; разширяване от локално на глобално за да се разработи 
теория; съставя се план и се изпълняват действия за изменение. Учителят 
може да облекчи процеса, служейки за демократичен сътрудник, но основното 
е самонасочването на групата. Той следи групата да не се отдели от целта си, и 
стимулира участието, засилва перспективността на решенията и поставянето 
на въпроси в обществен, исторически и политически контекст. Ученето се прави 
приятно и ненатрапчиво. [Ib.] 

Важен аспект на популярното образование е използването на популяр-
ната култура (драма, песни, танци, поезия, куклен театър, пантомима). Те могат 
да разширят връзките сред аудиторията и да подкрепят груповия дух. 

Като основни проблеми на този тип образование се сочат: съгласуването 
с институциите, които винаги са политически ангажирани; трудното ръководство; 
различията между програмните цели и индивидуалните цели на участниците; 
политическата ангажираност на учителя. [ib.] 

ОБЩНОСТНО ОБРАЗОВАНИЕ. Общностно образование (community educa-
tion) - концепция и практика за организация на системно, непрекъснато (в 
значителна степен недържавно) образование като част от живота и добровол-
ната дейност на гражданското общество (инициативни групи, общини, самоуп-
равляващи се асоциации). Представлява световно движение на инициативни 
групи, обединени в International Community Education Association, съществуващо 
от 80-те години на ХХ век в повече от 80 страни. Принципи: 

• развитие на увереност в собствените сили и опора на тях, както при 
отделните хора, така и на групи; 

• хората се учат през целия си живот - непрекъснато образование, 
осъществявано в общност, заедно с нея и за нея; 

• образованието и саморазвитието се осъществяват в различни фор-
ми (вариативност на образованието - признание на неговото обек-
тивно многообразие и реализация на това многообразие в образо-
вателната практика, а не само в училище), 

• образованието е грижа и дейност на цялата общност, а не е изклю-
чително право на държавата, начална точка на образователния 
процес са проблемите и нуждите на хората в общността, общността 
може да организира различни (алтернативни) образователни систе-
ми на основата на самоорганизация и самоуправление; 

• педагогическа и психологическа поддръжка на участниците; 
• допълване на дейността на институционалните системи за образо-

вание по обезпечаването на разнообразни образователни услуги 
от всеки, който има нужди (специални); 
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• проявление и самореализация на различни образователни потреб-
ности, интереси и инициативи, "отдолу", за разлика от държавните 
структури, действащи "отгоре". 

ПОДГОТОВКА ЗА ДОБРОВОЛНО УЧАСТИЕ В СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ. Ис-
торията на образованието за възрастни е история на доброволните дейности и 
доброволните асоциации. [185] 

Последните изследвания показват, че са станали промени както в контин-
гента на възрастните, занимаващите се с образование, така и в този на добро-
волните участници в социални дейности. Те са по посока на професионализа-
цията, на прецизиране на философските и етически основания на дейностите, 
на формирането на специфични субкултури. В демографски план също стават 
промени: нараства броят на по-възрастните (над 50) и на учениците и студентите; 
на професионалистите, на нетрудоспособните. Особено важно е, че значимо 
нараства броят на високо образованите. Това води до промени на организацион-
но ниво и в двете области, като новите задачи (вид, време, място) се приспосо-
бяват към новите контингенти. [ib.] 

Всяка доброволно дейност е свързана с предварително обучение и подго-
товка съобразно със спецификата си. Тя е необходима и е толкова по-значител-
на, колкото по-сложни са дейностите в организацията. Основните форми са 
семинари, лекции, работни групи, менторство, самостоятелно учене и др. Съще-
временно, изследванията показват, че този тип формално обучение не е най-
важното. По-голямо значение имат опитът, взаимодействието или наблюдени-
ето, при които по-ясно изпъкват индивидуалните цели на участниците. В тази 
насока особено внимание се отделя на организационната атмосфера, която 
трябва да подкрепя мотивацията на доброволците.[ю.] 

Доброволецът е идеалният ученик. Неговата мотивация е основана на 
алтруизъм, съчетан с потребност от социални връзки, достижения, признание 
от другите, кариера и самоактуализация. Във възрастов план изследванията 
на Фридман (Freedman,1994), показват, че при младите доброволци основното 
е оценката от другите и свързания с кариерата опит, докато при по-възрастните 
нараства алтруистичната мотивация.[ю.] 

ОБРАЗОВАТЕЛНА ГЕРОНТОЛОГИЯ И ГЕРОНТАЛОГИЯ. В последните годи-
ни се формира концепция за нова научна и практическа област - между педа-
гогиката, андрагогията и геронтологията, определяна като мултидисциплинар-
на област, обхващаща образованието на старите хора. Употребяват се различ-
ни наименования: герагогия, гериагогия, образователна геронтология, 
геронталогия. 

ГЕРАГОГИЯ (ГЕРИАГОГИЯ). Понятията герагогия (geragogy) и гериагогия 
(geriagogy) се използват от Хартфорд (Hartford, 1978) в смисъл "образование на 
възрастните", което е на основата на самоактуализация, дружба, социални 
отношения, растеж, развитие на способностите и в крайна сметка на непрекъс-
нато изучаване на възрастните хора. 

ОБРАЗОВАТЕЛНА ГЕРОНТОЛОГИЯ И ГЕРОНТОЛОГИЧЕСКО ОБРАЗОВА-
НИЕ. Дейвис Питърсън (D.Peterson) през 70-те и Франк Гленденинг (F.Glende-
nning) през 80-те години на ХХ век са най-ярките защитници на тезата, че е 
необходима специфична образователна специализация в геронтологията. Об-
разователната геронтология (education gerontology) се дефинира като 
теория и практика на образованието в старческа възраст, като учение и за 
"учениците", и за тези, които професионално работят с тях - гериатристи, 
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геронтолози, социолози и пр. Интегративният елемент е именно образованието, 
тъй като то се нагажда към особеностите на стареенето (Peterson). В 1980 г. 
Питърсън дава още едно определение: образователната геронтология е опит 
за приложение на знанието за стареенето и образованието, за да се продължи 
и подобри живота на старите хора. 

Гленденинг доразвива концепцията на Питърсън главно с включване на 
самообразованието като втори път за организация на образованието в стар-
ческа възраст. Той разглежда образователната геронтология - теория и геронто-
логическото образование (gerontologic education) - практика, като две страни 
на едно средство за осъзнаване на правата и ефективната роля на възрастните 
в обществото, както и за подобряване на качеството на живота им и стремежа 
им за самореализация. Този подход е означаван като критическа герогогия 
(critical gerogogy). 

ГЕРОНТАГОГИЯ. (gerontagogy) Именно необходимостта да се опише об-
разованието на здрави стари хора води до термина геронтагогия. Той се из-
ползва за пръв път от Леса (Lessa) и Болтън (Bolton) през 1978 г. за да се 
означи граничната област между педагогика, андрагогика и геронтология. В 90-
те години основните автори са Андре Лемьо (A. Lemieux) и Мариано Санчес 
Мартинес (M. Martinez) [ib.]. 

Геронталогията прилага възрастта като диференцировъчен критерий в 
образованието на възрастните изобщо (Carre, 1981). Отчита се различието в 
образователните процеси при различните видове "възрастни хора". Тя е 
насочена към най-старите (третата възраст) и разработва специфични методи 
и техники (Legendre, 1993). 

18.5. МОДЕЛИ В СИСТЕМАТА НА ОБРАЗОВАНИЕТО ПРЕЗ 
ЦЕЛИЯ ЖИВОТ 

ОБРАЗОВАТЕЛНИ МОДЕЛИ. Съществуват два обособени теоретически и 
практически образователни модела: педагогически и андрагогически [122]. Към 
тях следва да се добави и геронтагогическият. 

ПЕДАГОГИЧЕСКИ МОДЕЛ. Моделът се основава на придобиването на 
знание. Той е предназначен за ученици в детска възраст (основно образование). 
Той ги готви за живот като възрастни и като работна сила - интегративен модел. 
Ефективен е при сътрудничеството на семейството, държавата и в някои страни 
и Църквата. Училището не е продължение на семейството и учителят не е 
заместник на родителя. Училището има свои закони, пронизани от равенство. 
То униформира и подготвя за интегрален живот в обществото, което е в интерес 
на държавата. В това е противоречието му с интересите на семейството. В 
либералните държави училището повече служи на семейството, а в тоталитар-
ните - обратното. 

В педагогическия модел: (1). ученикът напълно зависи от учителя (какво 
и как да учи); (2). водещата роля е на учителя; (3). малко значение се придава 
на опита на ученика, основополагащ е опитът на учителя или автора на учебника; 
(4). основни методи - на преподаване: лекции, четене, телевизия и пр.; (5). 
готовността на учениците за учене се определя от външни причини - социален 
натиск; (6). тенденция към унифицирано обучение - единни стандарти и тех-
нологии; (7). ориентация към предметна система на обучение, тъй като знанията 
и уменията ще се използват след време 
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АНДРАГОГИЧЕСКИ МОДЕЛ. Моделът е свойствен за техническото и про-
фесионално образование. В него влизат хора, които вече имат определена 
база и които трябва да се подготвят за изменящите се условия на трудовия 
пазар. Това е модел на перманентното и адаптационно образование, който 
продължава през целия живот. 

В андрагогическия модел според Малкълм Ноулз (M.S.Knowles): (1). доми-
нира самостоятелност, самоуправление на ученика, временна зависимост; (2). 
водеща роля на ученика, като учителят поощрява и поддържа самоуправле-
нието; (3). основно значение на опита на ученика, синтез на опита на учителя и 
ученика; (4). основни методи - експеримент, дискусия, ролеви игри, ситуационни 
методи и др., основани на личния опит на учениците; (5). готовността се определя 
от вътрешни потребности; (6). избирателност, индивидуализация на обучението, 
прагматичност; (7). ориентация към спираловидно интегрално обучение, тъй 
като знанията и уменията трябват още сега. [176] 

ГЕРОНТАГИЧЕСКИ МОДЕЛ. Моделът е за образованието на старите хора 
("трета възраст"). Индивидът вече е обучен и преквалифициран, но желае да 
придобие компетентност в други сфери, за да подобри своето физическо, пси-
хическо и социално благополучие. Основава се на концепцията за самоактуа-
лизация и реактуализация на знанията, така, че човек по-добре да управлява 
своя индивидуален и социален живот. В този модел, човешкият живот се разглеж-
да като възможност за психологическо и образователно развитие, без възрас-
тови ограничения. Старият човек притежава уникални възможности за мета-
познание, на базата на жизнения си опит и желанието да живее съвместно с 
другите хора. 

Най-възрастните ученици (старците) са труден обект, свързан с много 
бариери и стереотипи. Образованието им е с различна мотивация - за собствено 
удоволствие, за преквалификация. В много училища и университети те посещават 
занятия, но не ходят на изпити. 

Старият ученик или студент обикновено е силно мотивиран и има добра 
успеваемост. Техният опит и енергия са от полза на по-младите ученици. Проб-
лемите им в обучението са свързани повече с по-слабите зрение, слух, по-
лошата памет и пр. [132] 

Двата етически принципа, които са в основата на геронтагическия модел 
са принципът за безвъзвратност и принципът за откровеност. Основният въпрос 
е защо един стар човек ще продължава своето образователно развитие, след 
като неговата ефективност в обществото е нулева или пределно малка? Човеш-
кият живот не е безкраен. В екзистенциален план образованието е неограни-
чено във времето. То е ценност само по себе си. Основен момент е, че не се 
придобива ново знание, а се актуализира и наново реализира вече придобито 
знание. Целта не е достигане до "наука", а до "мъдрост" (реактуализация). Лип-
сва или силно е намален прагматичният момент, както и в чисто дидактически 
план - оценяването на достиженията. 

ЗАДЪЛЖИТЕЛНОСТ И ДОБРОВОЛНОСТ. Ученикът е човек, който участва 
в процеса на обучение или под принуда (ангажираност) или доброволно 
(отдаденост). Това е най-важната връзка към трите модела. С прехода от педа-
гогически през андрагогически към геронталогичен модел се намалява прину-
дата за сметка на доброволността. Ако използваме една метафора, учителят 
на възрастните е "търговец на наркотици", а учениците му - "наркомани", като 
"наркотикът" е знанието [230]. 
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19. ПОСТМОДЕРНИЗЪМ 

19.1. МОДЕРНИЗЪМ, СЪВРЕМЕННОСТ 

ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ. Модерността (съвременност, modernity) е възник-
нала с Ренесанса и се изразява в"прогресивна икономическа и администра-
тивна модернизация и диференциране на социалния свят". Това е епоха на 
индустриализация, урбанизация, географска подвижност. Датира се в периода 
XVI - началото на ХХ век. Считана е за продължение на Западната цивилизация 
след епохите на Класическата Елада и Рим и Средновековието [16]. 

Модернизация (modernization) - термин, често използван, за да се означи 
стадият на социално развитие, основан на индустриализацията. Това е разно-
образно единство от социо-икономически изменения, предизвикани от науч-
ните и технологични открития и новости... ". 

Модернизъм (modernism) - термин в културата, свързан с индивидуали-
зацията и развитието на саморефлексията и самосъзнанието. 

СЪЩНОСТ. Представлява развитие на обществото по отношение на три 
традиции: социална, естетическа и политическа. Социалната модерност се 
свързва с промените в икономическата и социална организация под влиянието 
на капиталистическото производство. Това е т.н. буржоазна доктрина за прогре-
са, култ към науката и техниката, възприемане на времето като стока с цена, 
култ към причинността, идеал за свобода в пределите на абстрактния хумани-
зъм, ориентация към прагматизъм и култ към действия и успех. Това води до 
прогресивно диференциране и административна модернизация на социума. 
Модернизмът в става синоним на цивилизация и се универсализира като осно-
вание за модел на индустриален, културен и социален прогрес. Историята се 
възприема като линеен процес, човешката същност е окончателна, индивидуал-
ната идентичност е подчинена на колективната, понятието географски и културен 
региона е в структурата на йерархията и доминирането и подчинението (център 
и периферия, евроцентризъм). В естетически план се свързва с буржоазните 
ценности и с идеята за културен еволюционизъм (висока и популярна култура), 
вяра в рационалността, вяра в способността на хората да формират един по-
добър свят (Маркс, Бодлер, Достоевски). [163] 

ЦЕННОСТИ. Главни ценностни приоритети, определящи физиономията 
на културата (модерна култура) и обществото (епохата на модерна) са: 

• Прогрес (преди всичко технически) и разделение на народите на 
неговата основа на най-високо развити, развити, слабо развити, изо-
станали, диви и пр., при това се предполага, че това деление означава 
право на първите да подчиняват другите и съответна практика. 

• Свободна от етически измерения наука (преди всичко естествените 
науки) и признание за крайна цел на науката - покоряване на приро-
дата в интерес на прогреса и човека. 

• Признаване в качеството на общ принцип, че организацията и редът 
са по-добри от хаоса. 
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• Представителна демокрация и основано на решенията на болшин-
ството избирателно право. 

• Утвърждаване в качеството на главни регулатори на общественото 
поведение писменият закон и свободата на личността в рамките на 
закона. 

• Признаване за цел на изкуството правдивото отражение на живота, 
а за най- авторитетен негов тълкувател - авторът, който се разглежда 
като единствен създател на своето произведение. 

• Утвърждаване в качеството на норма на религиозен живот вярата в 
рамките на църквата. [229] 

19.2. ПОСТМОДЕРНИЗЪМ 
ИСТОРИЯ. Въпреки, че терминът «постмодернизъм» (post-modern) се е 

употребявал и преди това (от 1917г.), той навлиза широко в края на 60-те г. на 
ХХ век като обозначение на стилистичните промени в архитектурата, лите-
ратурата и изкуството. Използва се също по повод на трансформациите в социал-
но-икономическата, технологичната и социално-политическата сфери, за да 
означи периодът след 1875 г. (Арнолд Тойнби). Получава статус на понятие 
през 80-те г. - преди всичко благодарение на работите на Лиотар, който раз-
пространява дискусията за постмодернизма и в областта на философията. 

Съществува мнение, че безпорядъкът, който съпровожда използването 
на този термин е свързан с наличието на две поколения "постмодернисти": 
условно казано, първото акцентира на модернизма, а второто - на "пост-". [233] 

ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ. Постмодерност (postmodernity) е от латински корен: 
"modo" - сега; пост-modo - «след сега»; буквално означава "след модерността" 
и се свързва с промяната и разпада на тези социални форми и ценностни 
ориентации, които се свързват с модерността. Ако модернизмът може да се 
определи като култура на модерността, постмодернизмът е култура на пост-
модерността." (Sarup 1993). Основната характеристика на въпросните социални 
форми и ценностни ориентации е претенцията за универсалност, всеобщност и 
окончателност. 

Постмодернизмът (post-modernism) е еклектично движение, възниква-
що в естетиката и философията. Доминира систематичен скептицизъм на теоре-
тичните основания. Приложен към антропологията, този скептицизъм води от 
наблюдения над обществото към наблюдения предимно над наблюдателя. Ос-
новен проблем стават напрегнатите отношения, породени от различията и подо-
бията, в ситуацията на задълбочаващите се процеси на глобализация: миграция 
на хората, крос-културно взаимодействие, взаимодействие локално-глобално. 

СЪЩНОСТ. Постмодернизмът е общокултурно течение. Той се проявява 
във философията, но също и в архитектурата, изобразителното изкуство, бале-
та, музиката, литературата и науката. Като течение той е нехетерогенен теоре-
тично, представлява стилова смесица, често е двусмислен, акцентът е върху 
разнообразието и иновациите и върху конструктивната промяна на действител-
ността. 

Философският постмодернизъм също не е еднородно течение.В средите 
на философите, които се наричан "постмодернисти" текат постоянни дебати за 
това, кой е истинският вариант. Съществуват прогресивен и консервативен, ре-
форматорски и умозрителен варианти. Подходите, които се определят като 
постмодернистически най-често са деконструкционизмът, постструктурализмът, 
неопрагматизмът, перспективализмът, постаналитичната философия и херме-
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невтиката. Към това течение се причислява и комуникативната етика на Ю.Ха-
бермас. [103] 

РАЗНОВИДНОСТИ. Неговите представители се делят на два широки 
лагера - "скептици" и "афирматици" (утвърдителни, положителни). 

Скептическият постмодернизъм е извънредно критичен към съвре-
менността. Предметът на науката е "лингвистична конвенция" (Rosenau, 1992). 
Отхвърля се каквото и да е понятие за време, тъй като то е репресивно, то 
управлява и изменя индивидите. Отхвърля се теорията, тъй като всяка теория 
е частична и няма критерий за това дали една теория е по-правилна от другите. 
Теорията скрива, изкривява и обърква. 

Утвърждаващият постмодернизъм също отрича валидността на тео-
рията по отношение на истината, но не изисква нейната отмяна, а преобразо-
вание. Отношението към света е по-гъвкаво от това на скептиците. Свързва се 
основно с движения за мир, екологични и феминистки движения. 

ОСНОВНИ ПРИЗНАЦИ. 
• Отхвърляне на всички метанаративни обяснения. 
• Идентичност, която е флуидна, изменчива и резултат от множествени 

дискурси (беседи). 
• Недоверие в прогреса, рационалността, науката и "обективната" дей-

ствителност. 
• Признание, че възприятието е интерпретиращо и неотделимо от на-

шите структури, вкл. езика. 
• Знание, което е вероятностно, контекстуално и свързано с властта. 
• Ценности, които не са априорни, а определени от избори, преговори, 

манипулации или доминиране в зависимост от това, как властта се 
използва и от кого. 

• Представа за властта като процес, който позволява или ограничава 
формите на мислене и практика. 

• Медиатизация: съобщенията на медиите дават само знаци, но не и 
значенията им. 

• Хиперрееалност (Baudrillard) 
• Контекстуализация. 
• Стилът над същността. 
• Ирония. 
• Потпури, смесици, бриколаж (bricolage) - термин, с който се означава 

сбор от елементи от различни култури или исторически периоди, меж-
дусмислова структура. Клод Леви-Щрос го употребява за да означи 
използването от хората на несъизмерими обекти от своето обкръже-
ние за да развиват и асимилират идеи. 

• Глобално село (McLuhan) - комбиниране и сливане на култури. 
• Безпорядък по отношение на време и място. 

ОСНОВНИ ИДЕИ. Лиотар отрича "тоталността, причините и универсал-
ността", метанаративите, които сумират историческия опит, свеждайки разно-
образието до едномерна, всеобхватна логика, вместо тях извежда на преден 
план дискурса и множествените хоризонти (възможности), играта на езика, 
микрополитиката. На формалната логика на идентичността и трансисторичес-
кия предмет, той противопоставя диалектическата неопределеност, различните 
дискурсни легитимации и политика, основана на "постоянството на различията." 

Постмодернизмът е отрицание на културната политика на модернизма 
(твърди културни граници) на множество различни нива. Той теоретизира култу-
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рата като фундамент за политиката и колективните борби; в контекста на промен-
ливите идентичности, преодоляване на границите и несинхронна памет. Отрича 
се модернистичната същност на културата като система от граници, универса-
лизацията на езика, Европоцентризма, културният есенциализъм (хай-култура) 
противопоставян на ежедневната поп-култура. Основната идея е да се разрушат 
границите, създадени от модернизма, те да се обявят за относителни и про-
менливи. Значително място в това отношение се определя на новите електронни 
технологии за индивидуализация на идентичността, културните езици и новите 
социални формирования. 

В контекста на постмодернизма, новите социални агенти стават множест-
вени (вместо универсалния агент от типа на работническата класа), техните 
конфликти и борби също са множествени. Политиката трябва да подчертава 
различията на групите. 

Особено място има езикът. Постмодерният дискурс ретеоретизира езика 
като система от структурирани постоянни значения, в безкрайна игра на разли-
чия, прозрачна среда за предаване на идеи и значения (Жак Дерида, Мишел 
Фуко, Жак Лакан).В него първостепенно значение започва да има контекстът. 

Субективността също се изгражда в рамките на различията. Това е новото 
понятие за хуманизъм, основано на значението на субективността. Либералното 
хуманистично понятие за субективност, е основано на унифицирано, рационално, 
самоопределено съзнание, резултат от рационален и автономен способ на 
разбиране и знание. Постмодерната субективност е многократна, слоеста и 
неунитарна; съставена от различия и противоречива; участък и на освобождение, 
и на покорство. [163] 

Изходна клетка (и реална единица) в историята и културата е човешкият 
индивид (своеобразен и неповторим). Затова и всяка общност, всяка колективна 
норма и общо правило (разум, истина, логика, организация, подреденост, сис-
тема) са спрямо него насилие, репресия, от които той се стреми да се освободи. 

В съвременните западни страни държавата е управлявана от буржоази-
ята в свой интерес и затова подлежи ако не на унищожение, то поне на разобли-
чение. Това се отнася и за европейската култура от традиционен тип (от XVIII 
век насам), европейската действителност, начин на живот и нрави. Социалната 
защита, хуманизма, славните традиции, великото историческо наследство - са 
опит да се скрие зад възвишени думи лъжливо съдържание и заслужават разо-
бличение и насмешка, ирония, пародия, на езика на жаргона, вулгарността, 
рекламата, телевизионното шоу. 

Борба против всички видове национално, социално или културно неравен-
ство. Недопустимост на обявяването на една част от обществото за по-културна, 
от другите. Разобличение на Европоцентризма, всички видове расова, нацио-
нална, социална или културна йерархизация. 

Изострено преживяване на дихотомията "свой-чужд". [229] 

ВЛИЯНИЕ НА ПОСТМОДЕРНИЗМА. Постмодернизмът влияе на редица 
разбирания. Следващото изложение е по статията на Клив Бек, която предлага 
обобщение главно на тезите на Лиотар, Рорти и Дерида. [103] 

РАЗБИРАНЕ ЗА ДЕЙСТВИТЕЛНОСТТА. Постмодернизмът формира разби-
рането, че действителността е по-сложна отколкото хората са си представяли. 
Светът е огледало на нашите мисли. Частично той е човешко дело. Ние го 
възприемаме в съответствие с нашите потребности, интереси, предубеждения 
и културни традиции. В този смисъл, знанието е резултат от взаимодействия 
между нашите идеи за света и нашия опит от изучаването на този свят. Светът 
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се изследва през "културен микроскоп". Но това влияние не е тотално и идеите 
се променят. Тази представа се различава от идеята на Кант за това, че знанието 
е резултат от взаимодействието между умствените структури и опита. При Кант 
умствените структури са вродени и универсални, а тук са определени от култу-
рата. Опитът и културата са дълбоко свързани и взаимозависими. 

Постсъвременният свят е фрагментиран. 

ДИСЦИПЛИНАРНОСТ И ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРНОСТ. Терминът "дисцип-
лина" (в академичен смисъл) е характеристика на модерната наука и образова-
ние и не е характерен за постмодерните такива. Според Фуко, хората, които са 
свързани с определена дисциплина (напр. социология, психология и пр.) сами 
доброволно са влезли в затвора и са "дисциплинирани от съответната дисцип-
лина" - те мислят и действат от нейните позиции. 

ИЗМЕНЕНИЕ И РАЗЛИЧИЕ. Тъй като действителността е частично зависи-
ма от културата, тя се изменя след известно време, тъй като и културата се 
изменя. Знанието нито е вечно, нито е универсално. Тази постановка не трябва 
да се абсолютизира, тъй като някои елементи на универсалност има при всички 
култури. 

Склонността на постмодернизма да отрича непрекъснатостта и общност-
та, когато тя фактически съществува е също така ирационално и непрагматично, 
както и да се гледа на знанието като на вечно и универсално. В това отношение 
крайностите, които се получават при някои постмодернисти да се отрича съще-
ствуването на каквито и да е полезни ръководни принципи са грешка. 

Обобщенията трябва да се правят много внимателно: те могат да ни 
заблудят. Общи формулировки от типа "всички хора са рационални" или "хората 
се стремят към удоволствие" могат да бъдат свързани с извънредно разнооб-
разни факти и интерпретации. В постмодернизма се борави с обобщения от 
типа: "някои", "много", "повече от всичко", "понякога", "често", но това не намалява 
тяхната ценност. 

ИНДИВИДУАЛНОСТ. Постмодернизмът подлага на съмнение и идеята 
за универсалното, неизмененото по отношение на човешката личност. Влияни-
ето на културата на средата прави човешкото общество силно фрагментирано, 
както и културата изобщо. Ние сме културата, която мисли, говори и действа 
чрез нас. По думите на Рорти, "моралът е матрица от вярвания, желания и 
емоции, без нищо зад т я х . без отношение към общи критерии , а случайно . . 
се кори гира . под влияние на обкръжаващата среда." 

Това разбира се е преувеличение, но е вярно, че има тенденция в средите 
на постмодернистите да групират хората в културно определени общности: етни-
чески групи, полове, социоикономически класи и т.н. и да омаловажават инди-
видите. Практиката показва, че индивидите само частично могат да се иденти-
фицират в термините на различните категории, към които принадлежат. Хората 
имат значителни (макар и не неограничени) способности за самопознание, 
самореализация и саморегулиране. 

ПОСТМОДЕРНИЗЪМ И ИДЕНТИЧНОСТ. Националната идентичност е 
обект на силни дискусии. Модернистите (Бенедикт Андерсън), обявиха нацията 
за феномен на модерния свят; примордиалистите (Уолкър Конър) - са за 
изначалната й същност, като основна единица на социална кохезия и 
универсален признак на човечност. Всяка "нация" е построила за себе си 
усещане за национална идентичност, което има стереотипен характер (мрежа 
от извънредно древни колективни митове и легенди). Постмодернизмът е свър-
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зан с концепцията за множествената (колективна) идентичност: хората имат 
множество идентичности, определени от групите, в които живеят; различните 
аспекти на идентичността имат различна ценност за всеки човек; идентичността 
на човека не е веднъж за винаги установена или дадена; тя постоянно се ре-
конституира. В модерния свят градът (урбанизация) е най-важният фактор за 
индивидуална и културна идентичност; в постмодерния свят това са медиите. 
Глобализацията е процес, стартирал като икономическо явление, но постепенно 
става феномен, свързан с идентичността. 

ФОРДИЗЪМ И ПОСТФОРДИЗЪМ. Капитализмът в средата на ХХ век (Фор-
дизъм) е характерен с динамичните отношения на държави, правителства, 
съюзи, международен капитал; икономиката е под държавен контрол; основата 
на промишлеността е масовото производство (пластмаси, метали). След 70-те 
на негово място идва Постфордизмът, характеризиращ се най-вече с преразпре-
деление на индустриалното производство; засилване на глобализацията; кон-
центрация на все повече капитали въввсе по-малко хора; отслабване влия-
нието на синдикатите; хипермобилност на капитала. 

Постмодерното развитие на капитализма се проявява в "гъвкавост": 
• Трудовите процеси (малки количества вместо масово производство). 
• Пазара на труда (интернационализация). 
• Стоките (измененията засягат по-старите компании). 
• Образците на потребление (нови причини и мотиви за покупка на 

стоки). 
• Извънредно засилване на делът на търговските, технологични и орга-

низационни иновации. 
Според Харви, "относително устойчивият Фордизъм (капитализъм на 

модернизма) отстъпва на постфордизма, който е неустойчиви качества, основа-
ни на различието, мимолетността, шоуто, модата и комодификацията на кул-
турните форми." 

КОМОДИФИКАЦИЯ НА КУЛТУРАТА. Комодификацията (Commodification) 
е термин, означаващ ситуацията в постмодерния свят (след 1970): вещи, които 
са били практически части от ежедневния живот и обикновено не са се възприе-
мали като част от "културата" вече се считат за културни изделия. Това води до 
разнообразяване на капитализма, превръщайки по-голямата част от соци-
алните действия в икономически. 

МАСОВО ПОТРЕБЛЕНИЕ. Един от феномените на модерния и постмо-
дерния свят. Свързва се със стандартизирани изделия на масовото производ-
ство, които са предназначени, за да бъдат използвани по определен от модата 
начин. В постмодерния свят модата е много по-малко предсказуема. Културата 
е комодифицирана, което може да има положително или отрицателно влияние. 

АВТОРИ. Тук ще се споменат само някои от най-главните, които имат 
значение за теориите за образованието. 

ЛИОТАР. (Jean-Francois Lyotard) Френски интелектуалец и автор на книгата 
"The Postmodern Condition", както и на множество други работи. Считан е за 
един от двамата най-ярки родоначалници на постмодернизма. Доказва, че с 
краха на модерната метанаративна (традицийна) действителност, науката е 
започнала да става все по-производителна. Постмодерен е този, който се отказ-
ва от уюта на правилните форми, от съгласието във вкусовете, стреми се към 
нови представи. 
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БОДРИЛАР. (Jean Baudrillard) Френски социолог, определящ постмодерна 
като период на медиите (кино и фотография). Ние живеем в свят на изображения 
(образи), но те са само имитация (simulation) и илюзия (simulacra). 

Един от основните термини в неговите теории е терминът Signification -
значение, смисъл, изразяване; той има четири нива: (1). за знака се мисли 
като за отражение на реалността; (2). знакът е маска на реалността; (3). знакът 
е маска на отсъствието на реалност; (4). знакът като имитация (simulacra) на 
реалността - хиперреалност. 

Хората са манипулирани от хиперреалност, илюзии и медии. Значенията 
са по-важни от истината, същността. Те вече са я заменили. 

ЧОМСКИ. (Noam Chomsky) Американски лингвист и критик на медиите, 
либерал и радикал. Медиите по същество са инструменти на управляващия 
капиталистически елит и няма никакво основание да се смятат за независими 
или неутрални. Медиите играят централна роля в "производството на съгласие" 
с властта и по такъв начин управляват всичко и всички. Те създават "необходи-
мите илюзии" за масите. 

МАКЛУАН. (Marshal McLuhan) Доказва, че телевизията не представя 
просто картина на света на зрителя, а съществено изменя начина на мислене 
на хората за този свят. Проблемът е не в това, което виждат, а в това, което си 
мислят, че виждат. 

ТЪРКЪЛ. (Sherry Turkle) Шери Търкъл е критик на постмодерното инфор-
мационно общество. Тя в много отношения повтаря Бодрилар, считайки, че 
телевизията и останалите медии (вкл. Интернет) е част от постмодерната "култу-
ра на моделирането", в която се учим да възприемаме моделирания от медиите 
свят с по-голяма готовност, отколкото реалния свят. 

ДЕРИДА. (Jacques Derrida) Виден френски постструктуралист. Изучава 
природата на езика, знанията и значенията. Основното му кредо е изразено с 
думите: "няма нищо извън текста". Значението на един знак е само момент в 
безкрайния процес на сигнификация, то е в неустойчиво, справочно отношение 
между предмета и субекта, но в пределите на безкрайна междутекстова игра 
на значения. 

БЕНТАМ. (Jeremy Bentham) Англичанин, най-известен със своята филосо-
фия на правителството - то трябва да произвежда максимално добро за макси-
мален брой хора. Също използва метафорите затвор и паноптикон. 

БАРТ. (Roland Barthes) Френски философ и мислител. Изследва езика. 
Ежедневната култура може да бъде анализирана в термините на езика на 
комуникацията (и визуална и устна) в културно определен дискурс. 

Има разлика между readerly и writerly текстове. Това е особено важно за 
технологията на образованието. При readerly текстовете, читателят пасивно 
използва информацията по линеен способ; те са норма за технологията на 
печата (например, книга). Writerly текстът трябва да е норма в електронната 
обкръжаваща среда, където читателят може да избира как да употреби текста, 
да върви по различни пътища, да използва различни връзки. 

БИНДЖАМИН. (Walter Benjamin) Името му се произнася на срички: Бин-
джа-мин. Развива тезата за това, как технологията променя начина, по който 
хората възприемат действителността. Поради механическото възпроизводство 
(културата става промишленост), изкуството губи своята автентичност (уникат) и 
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става продукт за ширпотреба (много копия). Но това е хубаво, тъй като по този 
начин то се демократизира и политизира. Идеите стават достъпни за много 
хора и на разни места, което значи, че тълкуванието им е различно. 

Новите технологии унищожават "аурата" на изкуството и демистифицират 
процеса на създаването му. Зрителят става очевидец, сътрудник и участник, 
присъединявайки се към автора в създаването на значение. "Успешно" е само 
това изкуство, което позволява критическо разглеждане от зрителите. 

Всичко това напълно важи и за образованието. 

ДЖЕЙМСЪН. (Fredric Jameson) Американски марксист, популяризатор 
на постмодернизма, който според него е последен стадий на капитализма. 
Анализира процесите на глобализация и комодификация на културата. Това 
води до фрагментация и безпокойство на идентичността и Аз-децентрализация. 

ДЕЛЬОЗ-ГУАТАРИ. (Gyle Deleuse, Fellix Guattari) "D & G" - най-известната 
двойка съавтори в сферата на постмодернизма. Доказват, че капитализмът е 
шизофренична система, тоест той прави всички шизофреници. 

ГЪЛБРАЙТ. (John Galbraith) Един от най-известните постмодерни иконо-
мисти. Няколко негови идеи са христоматийни. Хората не са автономни, а се 
управляват от производството и маркетинга. Потребностите са плод на производ-
ството, производителите отначало проектират и произвеждат стоката, след това 
измислят причина за потребностите на потребителите. Системите от потреб-
ности са изделие на системите за производство. 

ХОЛ. (Steward Hall) Известен е с "Теория за приемането, reception theory). 
В медиите текстът (съобщението) е разположен някъде между производителя 
(продуцента) и читателя, като в него е кодирано някакво послание, което се 
декодира от последния по различен начин според неговата индивидуална под-
готовка и различните социални ситуации и рамки на интерпретация ("Теория 
кодиране-декодиране", encoding-decoding theory). Зрителите (читатели, респ. 
ученици) не възприемат буквално телевизията, книгата... в символното значение, 
което са вложили авторите, редакторите (респ. учителите), а конструират зна-
чения - комбинират значения, вложени в текста със собствени значения. В 
зависимост от културните предпоставки, някои хора могат да приемат много 
съобщения, а други да ги отклоняват почти напълно. 

Много важно е понятието "хегемония" - олицетворение на властта, моно-
пол над интерпретациите на съобщенията. 

ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПРОЦЕС. Постмодернистката концепция за изследо-
вателския процес е много особена. Той се разглежда като диалогичен процес 
на създаване на знание. Ние се развиваме, работейки и изследвайки действи-
телността и живота в насоките, които удовлетворяват нашите цели. И тъй като 
целите и контекста се изменят при индивидите и групите, нашите постижения 
са частично автобиографични, те отразяват нашия специфичен "участък" в света. 

Експертността като явление е съмнителна. В някои специфични области, 
някои хора знаят повече от другите; но различието обикновено е само в сте-
пента. Хората и групите са различни по потребности и обстоятелства. Т.н. "опитно 
знание" е много рисково и относително. Взаимодействието експерт-неексперт 
(учител-ученик) трябва да е диалог или беседа (Рорти), в който има взаимно 
влияние, а не просто предаване на опит от единия към другия. 

Достигнатото знание е много по-нееднозначно и непостоянно отколкото 
се мисли предварително. То е по-скоро вероятностно, отколкото несъмнено; 
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по-ценни са средните резултати, като се държи сметка на вариациите; цени се 
бързината на получаването му, а не толкова качеството; знанието се интерпре-
тира по специфичен начин от индивидите и групите, като отразява различните 
им потребности и опит. Особено добре се приспособява към тази концепция 
езикът с неговите възможности за развитие и разнообразие на интерпре-
тацията. 

Ние не можем да искаме действителността, включително човешкия харак-
тер (личност) да придобие някаква предпочитана от нас форма, а по-скоро да 
приема формата, която се получава. В този пункт често критикуват постмодер-
низма, тъй като това води до реално отрицание на обучението, размисъла, 
теорията. Изменена е само формата. Трябва да се мисли за причините и целите 
(в някаква степен), за да е целенасочен живота ни. Теорията е критична опозиция 
на ежедневието; обучението, особено в диалогичната му форма е и възможно 
и необходимо. Те ще породят проблеми и когато се приемат твърде строго, и 
когато се елиминират изобщо. 

СЪДЪРЖАТЕЛНИ НАПРАВЛЕНИЯ В ПОСТМОДЕРНИЗМА. С постмо-
дернизма са свързани други "пост-" теории. 

ПОСТКОЛОНИАЛИЗЪМ. Ако колониализмът може да се отнесе към мо-
дерността, то постколониализмът се отнася към постмодернизма. Постколониа-
лизмът може да бъде определен като: описание на институционалното със-
тояние в бившите колониални общества; описание на глобалното състояние 
след колониалния период; описание на психологическите и епистостемо-
логически ориентации в бившите колониални общества. 

Основен автор е Edward Said - автор на теорията за ориентализма и 
концепцията "Изток" като ключ за разбиране на западния човек. 

СТРУКТУРАЛИЗЪМ. Структурализмът е научно направление в хумани-
тарното знание (структурна лингвистика, литературознание, етнография и др.), 
възникнало в 20-те години на ХХ век, преход на ред хуманитарни науки от пре-
димно описателно-емпирично към абстрактно-теоретично ниво на изследване. 
Основата на този преход е приложението на структурния метод, моделирането, 
а също елементи на формализация и математизация. Основни представители 
са Леви-Щрос, Фуко, Дерида, Лакан, Барт, У.Еко. 

Основа на структурния метод е разкриването на структурата като съвкуп-
ност от отношения, инвариантни при някои преобразования. 

ПОСТСТРУКТУРАЛИЗЪМ. Постструктурализмът е съвременно философ-
ско движение, което включва обширен диапазон от теории, критически анализи, 
форми на анализ, които се прилагат и по отношение на образованието. Той се 
определя като начин на разсъждение, стил на философстване и се основава 
на културен релативизъм в мисленето и действието. Според Бурдийо, структур-
ните модели не трябва да бъдат заменени, а обогатени. Основен проблем е 
рефлексивността и логическата практика. Твърде разнопосочно направление. 
Към основните му представители се отнасят Ф.Сосюр, К.-Л. Строс, Л. Алтусер, 
Ж. Лакан , Р.Барт , Ж.Дерида, М. Фуко, П. Бурдийо. 

Основното значение на постструктурализма за образованието е във фи-
лософската реакция против сциентизма и технологизма и ясния акцент върху 
хуманизма. 

Постструктурализмът "започва" в края на 60-те години на ХХ век, когато 
класическият структурализъм достига своя връх и се появява нова вълна фило-
софи, склонни към строг и последователен критичен и формализиран анализ 
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на културните феномени. Основната теза е, че тези феномени придобиват зна-
чение само, защото участват в сложни структурни отношения. За разлика от 
структурализма, който приема наличието на единна и "центрирана" структура, 
постструктурализмът не приема такива основания. Езикът (и културата) е не-
постоянен, двусмислен, динамичен и с неопределени значения. 

Постструктурализмът е трудно да се определи еднозначно, но обикно-
вено включва три основни особености или принципи: 

Приоритет на теорията. В съвременната философия стана типично да се 
теоретизира всяко положение. Теорията стана независима област за изслед-
ване на значенията и за интерпретация. 

Дестабилизация на представата за човешката същност и хуманизма. Тра-
диционната представа за човешката идентичност се отхвърля. Същността на 
един човек се определя от страничния коментатор. 

Фундаментално значение на читателя. За разлика от постановката за 
обективното съществувание и значение на текста, постструктурализмът извежда 
на преден план читателя. 

ДЕКОНСТРУКЦИЯТА. Съгласно теорията за "деконструкцията" (decon-
struction, термин, въведен от Дерида), всеки текст включва верига от значения, 
свързани в единствено (сингулярно) значение, зависещо от разбирането и интер-
претирането на читателя - теорията за "критичния отговор на читателя" [121]. 
Поради това и основите на всяко знание са винаги непостоянни, те са индивиду-
ални. Този основен принцип се прилага от Дерида в езикознанието, а от Фуко -
в историята и културата. 

Често се подчертава, че един от съществените (необходими) елементи 
на постмодернизма е, че той е атака против теориите и методологиите, създа-
вайки правилата на "анти- модата". Има две общи характеристики на методо-
логията на постмодернизма: тя е пост-позитивистка или анти-позитивистка, 
скептична, акцентираща на чувствата и персоналния опит. Тя често се изразява 
с ръководните принципи на Rosenau за деконструкция: 

(1). Намерете изключение от обобщението в текста го извадете от контек-
ста, така че то да се окаже абсурдно; използвайте го за да атакувате принципа. 

(2). Интерпретирайте аргументите в текста, в тяхната най-остра форма. 
(3). Избягвайте абсолютните съждения. 
(4). Отричайте законността на дихотомиите, тъй като има винаги изклю-

чения от тях. 
(5). Нищо не трябва да бъде прието, нищо не трябва да бъде отхвърлено; 

критиката е трудна, ако няма ясно изразена гледна точка. 
(6). Тезата трябва да допуска най-голям възможен брой интерпретации; 

текстът трябва да е без край или завършеност. 
(7). Търсете нова и необичайна терминология, за да се избегне ефектът 

на познатостта. 
ФЕМИНИЗМЪТ КАТО АСПЕКТ НА ПОСТМОДЕРНИЗМА. Феминизмът е ос-

мислян от различна позиция (марксистски феминизъм, радикален лесбийски 
феминизъм, неотрационалистки феминизъм, черен феминизъм), но има някои 
общи моменти. Постмодернистите изтъкват, че знанието има много пътища и 
всеки от тях е частичен, фрагментарен и непълен. Постмодерният подход под-
чертава важността на историческия контекст, на измененията и на очакванията 
за изменения след определено време. Постмодернизмът отхвърля редукцио-
низма и наивния дуализъм, които водят до дихотомии в случаите на хетероген-
ност, включително и по въпросите на човешкия пол. Феминизмът акцентира на 
джендъра и на властта и по този начин прибавя към постмодерния дискурс 
социално критически анализ и императив за действия. Тази стратегия интерпре-
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тира жените като една от угнетените групи и се стреми да развие и реализира 
техния потенциал. 

Подходът към различията между половете и сексуалността е постмодер-
нистичен. Унитарните, монолитни теории за различията се отхвърлят. Разли-
чията са естествено явление, което има определени, характерни двигатели, 
които са по същество различни за мъжете и жените. Тези различия са относи-
телни и са свързани с исторически и културни социални променливи като рели-
гия, образование и медицина. Осмислянето на различията на половете и сексу-
алността отразяват социалните отношения, свързани с етническата принадлеж-
ност и социалната класа и е културно управлявано. В резултат, някои сексуални 
опити, разбирания и методи са узаконени, а други - не или остават скрити. 
Постмодерният феминизъм е за разнообразие "в пределите на групата" и от-
хвърля гравитирането към крайностите на проявлението на мъжествеността и 
женствеността, като дава възможност за съществуването и на междинни вариан-
ти и на разнообразни опити. Вместо понятието "сексуалност" (sexuality) се из-
ползва "сексуалности" (sexualities) [101] 

19.3. ПОСТМОДЕРНИЗЪМ, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕДАГОГИКА 
ФОРМИ НА ОБРАЗОВАНИЕ. Един от лозунгите на постмодернизма е "да 

няма никакъв център", в случая да няма някаква централна традиция в образо-
ванието. Традиционно в училище образованието е с тенденция за Евроцентризм, 
ориентация към средната класа, маскулинизация на културата и култура на 
бялата раса. Пример за "културен колониализъм" в САЩ са например, културите 
на американските индианци, афроамериканците, Исляма, феминизма и пр. 
Образованието създава предразсъдъци. Всички хора, които не са от официал-
ните категории също развиват съпротива срещу официалната училищна култура. 

Обикновено Западната академична традиция се приема за централна, 
към която другите просто частично се добавят. Постмодернизмът постулира, че 
трябва да има различни образования, а не просто модификация на "господст-
ващата тенденция". Образованието е индивидуално и персонално. Постмодер-
низмът е за радикална демократизация на образованието - всеки индивид 
трябва да е център на собствено образование, сравнявано с това на другите 
индивиди, групи и традиции. 

ПОСТМОДЕРНИЗЪМ И ПЕДАГОГИКА. 
Има три типа отношения на педагогиката към постмодернизма: 
• ярко негативно и критично, в което решително се подчертава тяхната 

несъвместимост (Р. Рап Вагнер, Ю. Олкерс и др.); 
• апологическо, при което в постмодернизма се вижда съвременен 

етап в развитието на «новата педагогика», възможност за радикален 
разрив с предишната педагогика, кореняща се вПросвещението и 
създаване на принципно друг тип педагогическо знание; 

• междинно отношение, при което от постмодернизма се заимстват 
ред понятия, разширяващи концептуалния апарат на педагогиката, 
но не се поставя въпроса за създаване на кардинално нова постмо-
дернистска философия на образованието и педагогика (Р. Юшер, З. 
Едуардс, Е. Кезел, Г. Улмер). [49] 

Постмодернизмът влияе силно на образователни теоретици. Основните 
влияния са в няколко направления. 
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1. Традиционното училище в цялото си битие - курикулум, екстра- и параку-
рикулум е насочено към възприемането на света от учениците като съвкупност 
от неутрални, непроблематични и неизменни ценности. 

2. Трябва да се направи анализ (херменевтически): Как е формирана 
училищната среда за да удовлетвори народните ценности и интереси? Как, 
включените в учебните програми литературни източници изразяват потребнос-
тите и нагласите на авторите? Как илюстративния материал (ТВ, мултимедия и 
пр.) рекламира начин на живот, който носи печалба на определени фирми -
производителки на стоки? Как учебният план отразява ценностите на някои 
сектори на обществото. 

3. Според Рорти, "по-ниските степени на образованието (начално и сред-
но) са сфера на национализация, опити за внушение на усещане за гражданст-
во". Това е едно по думите на Клив Бек "екстраординарно и необяснимо преда-
телство от Рорти на главните идеи на постмодернизма". Всъщност по този начин 
става унищожаване на възможността за саморазвитие и изграждане на автоно-
мен личностен образ. Бек е съгласен, че училището трябва да изгражда осно-
вите на гражданина у учениците, дори в по-голяма степен от сега, но на основата 
на критически анализ. 

4. Училището трябва да помогне на учениците да намерят "основания" 
за техния живот. Един от главните проблеми на съвременните култури и фактор 
в реакционните тенденции в религията, политиката, образованието и други 
сфери е недостатъчното усещане за стабилност и насоченост. Трябва да се 
работи с учениците и семействата им (доколкото е възможно), диалогично, 
показвайки перспективи, които са съответни комбинации на стари и нови еле-
менти. Учениците трябва да намерят важни за себе си ценности (житейски, 
естетически, професионални. ) и идеали (плуралистични, глобални, екологи-
чески...) които не противоречат на техния действителен житейски опит и в 
същото време обезпечават адекватна основа за ежедневието. 

5. Училището трябва да научи детето и да му изгради желание за теоре-
тизиране (философстване) относно действителността и живота. Постмодерни-
стичният акцент на конкретното, локалните ценности и нагласи е важен и трябва 
да се прилага в образованието, но съчетан с изграждането на по-широки връзки 
между явленията, опита и ценностите. "Теоретическото" мислене е необходимо, 
за да могат учениците да си изградят всестранен светоглед (worldview) и визия 
за жизнен път, обезпечаващи им безопасност, насоченост и съзнание за само-
ценност. 

6. Отношенията учител-ученик загубват принуждаващия си характер, пре-
минават в сътрудничество, взаимопомощ. Учителят губи своето традиционно 
социално положение, изключителното право върху истината, налагането на 
норми и представи. Той е преди всичко социален работник, и чак след това е 
социален мениджър в живота на младия човек, чрез влияние на изменението 
на ценностните мотивации и търсенето на личностни ресурси. 

7. Учебният процес трябва да е демократичен и диалогичен. Ценностите 
и интересите на учениците и богатството на техния опит трябва да е достъпно 
за другите ученици и учителя. Крайността, обаче при демократизирането му 
може да доведе до невежество. 

9. Учебният процес трябва да е антиавторитетен и неекспертен. Степента, 
в която учителят е авторитет и експерт зависи от предмета. Не е все едно дали 
се обсъждат научни проблеми или въпроси на ценности, семейна среда, 
ученически проблеми. 

10. В постмодернизма има заложено едно недооценяване на възможнос-
тите на учителя по отношение на външната поддръжка, помощта и мотивацията, 
особено на по-малките ученици. Според Бек, възможно е това да е особеност 
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на съвременната култура (зависимост на младите от старите) или е особеност 
изобщо на човешкото природа, но ако учениците се нуждаят от външна помощ, 
за да се учат, тя трябва да им се осигури. Учителят също се нуждае от помощта 
на учениците, за да се учат. 

11. В постмодерното образование се пресъздава древната стратегия за 
срещи на субкултурите на учителя и ученика. Изчезва тяхната двойственост: 
няма учител и ученик, а има общност, единство, екзистенциална комуникация, 
среща, уважение на правата, партньорство в съчетание със сътрудничество и 
толерантност. Съвременното образование става еманципиращо, поддържащо, 
интегриращо, предполага откритост, гъвкавост, личностен контакт и съкращение 
на властната дистанция. 

12. Според Лиотар, преподаването трябва да осигури не само възпроиз-
водство на компетенции, но и техния прогрес, за което съответно е необходимо, 
да не се ограничава с предаването на информация, а да учи на процедури, 
увеличаващи способността да се съединяват полета, които традиционната орга-
низация на знания ревностно е изолирала едно от друго. Лозунгът за интердис-
циплинарност, разпространяван особено след кризиса от 1968 г., но препоръч-
ван още по-рано се съгласува с тази тенденция. 

Идеята за интердисциплинарност е отказ от модела на училище на Коме-
нски и на университет на Хумболт, в които всяка наука заема свое място в 
система, свързвана със конкретна специализация. [39] 

ПОСТМОДЕРНА ФИЛОСОФИЯ НА ОБРАЗОВАНИЕТО. В постмодерния 
свят се формира нова философия на образованието, наричана още и информа-
ционна. Нейните основни черти са: 

1. Учениците са главните действащи лица в учебния процес, който е орга-
низиран около тях. 

2. Ролята на учителя е изменена - той не е основен източник на знания, 
а става организатор, подпомагащ ученика в придобиването на нови знания от 
всевъзможни източници на информация, основно Интернет. 

3. Учебният процес се организира така, че да отговаря на потребностите 
на разни категории учащи се, основен акцент се поставя върху самостоятелната 
работа. 

4. Учебният процес има интердисциплинарен характер. Учебният план 
има модулна структура, като в основата на всеки модул стои реален проблем с 
интердисциплинарен характер. В модула се включва учебно съдържание, което 
може да помогне в решението на проблема, но той има отворен характер. 
Учителите работят в екип, като съвместно разработват съдържанието на мо-
дула, планират учебния процес, разработват учебно-методическите пособия. 

5. Ориентация на образованието към потребностите на работодателите. 
6. Ориентация на учащите се към самостоятелно придобиване на необ-

ходимата информация, развитие на нагласите и уменията за самообразование 
през целия живот. 

7. Развитие на умения за адаптация към променящите се условия на 
живот, работа в екип, сътрудничество. Сърцевина на учебния план е развитието 
на комуникативните умения, владеенето на чужди езици, информационни техно-
логии. 

8. Човешките отношения, изкуството и образованието се основават на 
множество различни ценности и тези ценности вероятно са в конфликт. Зна-
нието е резултат от ценности и култури, то е изменчиво - няма установена, 
универсална философия на образованието. В същото време, трябва да се иден-
тифицират някои принципи, които придават известна стабилност и насоченост 
на практиката. 
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9. Няма единна "форма на образование", образованието трябва да задо-
волява нуждите на разнообразните групи и индивиди. В същото време, главна 
задача на училището става изучаването на общото, между различните категории 
хора и то трябва да стане главен аспект на образованието. 

10. Обучението трябва да е последователно демократично и диалогично. 
Тогава и ученическите ценности ще бъдат уважавани, техните разбирания ще 
станат достъпни за другите ученици и учителя. Демократичният модел на обра-
зованието трябва да е непосредствен, т.е. педагогиката не може да е друга, 
освен демократична. Учителят, както и философът, по думите на Рорти, решава 
същите проблеми в живота, както останалите хора, като използва други инстру-
менти и средства (основани най-вече на езика). Това не му дава основания да 
доминира и да им налага решения, тъй като няма гаранция, че тези решения 
ще са по-добри или универсални. Учителят предлага, сравнява, убеждава, но 
не налага своите решения. В този пункт постмодернизмът се доближава силно 
да херменевтиката, особено до идеите на Гадамер. [103; 195] 

11. Демасификацията на личност и култура създава принципно нова обра-
зователна среда, предполага социално конструиране, сам институтът на обра-
зованието става открит индивидуализиран проект в човешкия живот. Приоритет 
има принципът за избор на образователни програми и траектории, професио-
нални възможности, плурализъм на жизнени стилове, конкурентоспособност, 
модални изменения, специализация, удовлетворение на социални, интелекту-
ални и екзистенциални потребности. 

12. Постмодерното образование е потопено в културата и регионалните 
субкултури; открито е информационно, като съчетава традиционни връзки и 
фрагменти на постмодерна в термините на хипертекста; плуралистично е; задо-
волява разнообразни парадигми за потребление. То е синтез на класически и 
съвременни модели, иновационните технологии допълват класическите 
модели. 

13. Новите методологически принципи на образованието са свързани с 
преход към многообразни стратификации, индивидуална мобилност, културен 
плурализъм. 

14. Принципът за инвайрънментализъм означава, че училището трябва 
да моделира живота, включително адаптацията към социалните изменения, 
професионалната ориентация, социалната интеграция на личностните инте-
реси. [94] 

КРИТИКА НА ПОСТМОДЕРНИТЕ ТЕНДЕНЦИИ В ОБРАЗОВАНИЕТО. Много 
теоретици и практици на педагогиката критикуват постмодернизма, считайки, 
че приложението на тези идеи в образованието могат да разрушат цялата му 
система. Счита се, че те са пагубни за съдържанието на образованието, отказът 
от универсалността и задължителността на нормите води до липса на ориен-
тири; разрушава се съюза между педагогическа теория и практика; отказът от 
научна рационалност руши основите на обучението. 

19.3.1. МИШЕЛ ФУКО 

Мишел Фуко (M. Foucault) е виден френски деконструкционист, използвал 
метафорите затвор и паноптикон за да изследва темата за властта в историята. 
Хората живеят в общество, което напомня затвор (болница, училище). Те са под 
постоянно наблюдение и контрол. Това ги кара да се държат така, че да 
предотвратят наказанието. 
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ПОНЯТИЯ. Най-важните понятия за изясняване смисъла на образова-
нието са "дисциплинарно пространство" и "дискурс". "Дисциплинарно простран-
ство" - териториални и социални обединения: държава, страна, град; училище, 
семейство, болница, затвор, където властта с помощта на "дискурса" формира 
определени нагласи, ценности, представи - "дискурс на властта", който в 
тоталитарното общество се осъществява чрез потискане, заплаха, унижение, 
оскърбление. Дискурсът не е само речево въздействие, а цялата "съвкупност 
от структуриращи механизми (речеви и надстроечни), които въздействат на 
индивида. 

Училището се стреми всячески да подчини детето на действащите норми 
и закони. Всяко общество има свой собствен ред от истини, своя «общозначима» 
политика на истини: то акцентира на определени видове дискурси, които му 
позволяват да функционира в качеството на истинен дискурс; съществуват меха-
низми и инстанции, които правят възможно разграничението на истинни и лъж-
ливи изказвания и определят модус, в който се санкционират едни или други; 
съществуват приоритетни техники и процедури за намиране на истината; съще-
ствуват определени статуси за тези истини, които вече съществуват, определения 
за това, дали те са истинни или не. [По: 49] 

ВЛАСТ И ОБРАЗОВАНИЕ. Дисциплинарните механизми на властта, в т.ч. 
и училището, включват в себе си и механизми за контрол на дейността (разпре-
деление на учебното време, контрол за корелацията на жеста и тялото, регла-
ментация на осанката, телесните движения и др.) и форми на предписания на 
движения и начини за принуждение към упражнения и к кооперация на уси-
лията. «Дисциплинарната власт не координира силите, за да ги ограничи, а се 
стреми да ги обедини и използва... Дисциплината «фабрикува» личности, тя е 
специфична техника на властта, която разглежда индивидите и като обекти, и 
като оръдия на властта. [Пак там] 

Фуко е инициатор на т.н. framing/frame analysis - анализ на структура, 
рамка. Разглежда индивида едновременно като създател и потребител на кул-
тура, участващ в тази култура според местото му в икономическите и политически 
структури. 

В съвременния етап пред системата на образованието стои задачата 
да подпомогне строителството на новото демократично, гражданско общество, 
поради което "дискурса на властта" трябва да се замени с "дискурс на общу-
ването" или "демократичен дискурс". 

Фуко е на мнение, че образованието трябва да даде на индивида въз-
можност "да се изменя по желание." Затова образованието трябва да е неуправ-
ляемо. Ние трябва да се отделим от класифицираната истина, обективността, 
"нормалността", да формираме сами своята идентичност. Не съществуват общо-
задължителни и универсални норми и ценности, а само множество единични 
(сингулярни) дискурси. Необходима е нова преоценка на ценностите, радикално 
отрицание на фундаменталните ценности на европейската култура, деструкция 
на социалните институти на европейската цивилизация, за да се утвърди 
сингулярността, уникалността и несъизмеримостта на дискурсите. 

19.3.2. АНРИ ЖИРУ 

ОБРАЗОВАНИЕТО. Анри Жиру (H.Giroux) е виден американски педагог от 
80-90-те години на ХХ век. Според него, образованието трябва да се възприема 
не само като създаване на знание, но също и като политическа дейност. То е 
средство за ревитализиране на демократичното общество, средство за 
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създаване на граждани, способни да контролират собствения си живот. Това е 
възможно само при демократично образование. Това означава да се обезпечи 
на учениците възможност за развитие на критичен подход към живота, за да 
оспорват и преобразуват съществуващите социални и политически форми, вме-
сто просто да се приспособяват към тях; да развият в себе си състрадание, 
гражданска храброст, готовност за риск и пр. социални умения, които са съ-
ществени (необходими) за демократическите обществени форми. 

ПЕДАГОГИКА НА РАЗЛИЧИЯТА. Постмодерната педагогика е педагогика 
на различията - тя е основана на различни етически дискурси. Тя дава на 
учениците различни варианти за структуриране на отношенията в обществото. 
Обединяващото тези етически дискурси е борбата против неравенството, 
несправедливостта и за разширение на основните човешки права. 

Различието се интерпретира по два начина: (1). като основа за разбира-
нето на многопосочната и противоречива ученическа идентичност и субектив-
ност; идентичността се изследва чрез собствената си детерминираност - само-
рефлексия, етнос, пол, класа и др. (2). различието като социален маркер -
формиране и развитие (история) на различията между групите в демократичното 
общество. 

ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРНОСТ. Постмодерната педагогика трябва да съз-
дава нови форми на знанията чрез разрушение на дисциплинарните граници 
(интердисциплинарно знание). Тя включва ежедневното знание и дава шанс 
на тези, чийто гласове традиционно не се чуват (културата на тишината) в пре-
делите на монолитните култури. Тя е педагогика на специфичното. Учениците и 
учителите са агенти в рамките на специфични истории, култури и социални 
отношения. Училището произвежда и легитимизира определени културни ресур-
си. Затова учебният план трябва да се разглежда като културен сценарий, който 
структурира определени жизнени пътища, в които включва учениците. Той трябва 
да дава алтернативни възможности. 

УЧИТЕЛЯТ. Постмодерната педагогика разглежда учителите като специ-
фични по своето политическо и социално положение интелектуалци. Те са в 
широкия смисъл на думата културни работници, заети в производството на 
идеологии и социални методи, насочени към усъвършенстването на социалните 
и политически параметри на тяхната страна и на света като цяло. Те трябва да 
са критични и смели, да осъществяват своята власт без да подтискат и унижават 
другите хора. Те трябва да прилагат педагогически методи, които усилват въз-
можностите за критично съзнание и действие. Това трябва да са диалогични 
методи. Те трябва да се основават на първенството на социалното, интерсу-
бективното и колективното. [160; 1659; 166] 

19.3.3. АРВИН ТОФЛЪР 

Американският учен А. Тофлър в най-крупните си трудове: "Шок от бъде-
щето", "Третата вълна", "Новата власт", прави убедителен анализ и синтез на 
стремително настъпващата нова цивилизация (свръхиндустриалното, постмо-
дерно общество). 

ЖИВОТ НА ХОРАТА. Коренно се променя начина на живот на хората в 
бита, бързо нахлува еднократната употреба на вещите, наемателската револю-
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ция на жилища, коли, вещи и т.н. Местожителството губи значение. Движението 
и изменението стават необходим начин на съществуване, на отстояване личната 
свобода. Скъсяват се дълготрайните връзки между приятели, съседи, съпрузи, 
деца, родители. Засилва се честотата на общуване, на краткотрайните за-
познанства. Изменя се характера на културата, променят се ценностите на 
обществото, за кратки срокове възникват нови и умират стари ценности. Нужна 
е висока степен на адаптивност. Поражда се необходимост от бърза приспосо-
бимост към новата среда, сред която попада. Това довежда до преумора, изто-
щение, затваряне в себе си, отчаяние, тревожност, враждебност, депресия. 

ПЕДАГОГИЧЕСКАТА НАУКА. В едно и също общество, поради многообра-
зието на ценностните ориентации и интереси на различни социални групи се 
появяват и съответни парадигми за възпитанието на подрастващите. Колкото 
обществото е по-развито, толкова по-ярко се открояват демократичните му 
основи, които пораждат и богатството от възпитателни парадигми. Те често са 
противоположни, изключващи се едни други, различаващи се по насочеността 
на целите, принципите, подходите, методите, средствата. 

Образованието днес е безнадежно остаряло, обърнато назад към мина-
лото, подготвящо хора за живот и оцеляване в една система, която те ще 
надживеят. 

ОБРАЗОВАНИЕТО В ДОИНДУСТРИАЛНОТО ОБЩЕСТВО. В доиндустриал-
ното общество учебната програма на настоящето е било самото минало, което 
преминавало и в бъдещето. Знанията са се предавали не от професионално 
подготвени хора - специалисти, струпани в учебни заведения, а от семейството, 
което предавало на децата си традиционалистка система от ценности и прак-
тични умения. 

ОБРАЗОВАНИЕТО В ИНДУСТРИАЛНОТО ОБЩЕСТВО. Вътрешният живот 
в училището е огледален образ на индустриалното общество - властни взаимо-
отношения, авторитарна роля на учителя, йерархия, групиране, масовост и от-
съствие на индивидуализация, градиране и оцеляване. Индустриализмът имаше 
нужда от такива хора - копия на времето си. Йерархията в образованието е 
прототип на индустриалната бюрокрация. Децата имат работни места - стаи и 
чинове, междучасията регулират смените по време. 

Преминавайки през тази образователна машина, младите хора навлизат 
в зрелия си живот, чиито структури на работни места, длъжности и институции 
приличат на структурите в самото училище. Неговият начин на живот като дете 
е моделиран, проектиран като този, който то ще живее като възрастен. 

ОБРАЗОВАНИЕТО В ПОСТИНДУСТРИАЛНОТО ОБЩЕСТВО. Новият тип лич-
ност Тофлър нарича "асоцииран човек" - отворен към промяната, движението, 
изменението, притежаващ висока степен на адаптивност и гъвкавост на мис-
ленето и поведението си, бързо е темпото на изменение на ценностната му 
система, актуализирани знания и представи за света, находчив, предприемчив, 
готовност и потребност да поема риск, краткосрочност на ангажиментите и 
връзките, отговорност към изпълняваната задача. 

Най-важната роля на образованието е да увеличи бързината и ефектив-
ността на човека за адаптация към безспирната промяна. 

Училището ще отхвърли сегашната си фабрична организация. 
Тенденцията е все повече родители да дават нужните знания и опит, 

придобивани до сега в училището (диалектическо връщане към домашното 
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образование - високообразовани родители да изтеглят поне частично децата 
си от обществената образователна система). 

Личността ще може да се образова под въздействието на един непрекъс-
нат учебен процес през целия и живот, като едно отпада, а друго се надгражда 
по системата на включване и изключване. 

Днес все още основна форма за възпитание и даване на знания остава 
лекцията. Но тя е нужно да отстъпи място на нови, прогресивни методи като: 
разиграване на различни роли и ситуации; компютърни семинари и потапяне 
на децата в изживявания във виртуална среда. 

В бъдещето се очертава съществуването на класове състоящи се от ня-
колко учители и един единствен ученик; няколко учители и група ученици, уче-
ници, организирани във временни целеви групи и реализаторски екипи, ученици, 
преминаващи от групова работа към индивидуална или самостоятелна работа 
с главна цел детето да получи представа за изживяванията, с които ще се сблъска 
в живота и към които е нужно да се адаптира за да оцелее в нетрайната органи-
зационна структура на свръхиндустриализма (децентрализация, взаимопро-
никване с обществеността, адхократична администрация, разчупване на скова-
ната система на програмиране и групиране). 

Нужно е да съществува избирателност, свобода на действие спрямо учеб-
ните предмети. На учениците е нужно да бъдат предоставени много по-големи 
възможности за избор - възможност за участие в различни краткотрайни кур-
сове, преди да направят избора си относно предметите. Нужно е да се предлагат 
и много допълнителни, съобразени с предположения за бъдеща необходимост. 

У детето е нужно да се поощрява нестандартното мислене, въображе-
нието, фантазията; да се учат младите да създават приятелство бързо, да се 
опознават и прегрупират в творческата си дейност. [70; 71] 

19.3.4. РИЧАРД РОРТИ 

ЕДИФИКАЦИЯ. Ричард Рорти въвежда нов термин: "едификация" (edifica-
tion) за по-точно означаване на процеса на себеформиране посредством диа-
лога, тъй като счита, че «education» (образование) звучи твърде плоско. Едифи-
кацията е херменевтически дискурс (от лат. «discursus» — разсъждение, довод, 
аргумент; тълкователно разсъждение), установяване на връзка между нашата 
собствена култура и другите. Рорти въвежда представа за два типа образование: 
приобщаване към съществуващата традиционна култура и едификация — 
осъзнаване на истинността на резултатите от собствения опит и размисли. 

19.3.5. АНТИПЕДАГОГИКА 

В 1975 г. в Германия излиза книгата на Е. Браунмюл (E. von Braunmuhl. 
Antipadagogik. Studien zur Abschaffung der Erziehung. Weinheim-Basel, 1975), 
макар, че близки идеи за развивани и по-рано. Най-известните дейци на антипе-
дагогиката са фон Шенебек, М. Манони и др. 

В условията на постмодерното общество, възпитанието и образованието 
са загубили своя смисъл. Съществуват толкова истини, колкото и хора. Радикал-
но се отхвърля необходимостта от образование и възпитание, които са тотали-
тарни и нацелени към деперсонализация (Entselbstung), враждебни са на де-
цата, хората и живота изобщо. Браунмюл характеризиа възпитателния акт като 
смърт, промивка на мозъка и душата на човека; образованието е повече или 
по-малко жестока дресировка, от която децата неизбежно заболяват. Няма 
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педагогика, която да не е повече или по-малко явен терор. Възпитанието по 
Браунмюл е потискане на детето от възрастния, основано на страх и на подчи-
нение на чужди нормативни представи; манипулация, която предполага, че 
възрастния по-добре знае какво е нужно и полезно на детето; то е господство, 
власт, подчинение. 

Детето от рождението си само знае, какво за него е добро и благо. То не 
е "образоваемо" (homo educandus). То е способно да поеме отговорност за 
себе си (принцип за спонтанната автономия на детето). Детето по рождение е 
автономно, затова е безсмислено да се говори за формиране на автономност. 

Антипедагогическата концепция се нарича «открито образование» и 
«самоопределяемо обучение». От нея следват определени следствия — основ-
на цел на антипедагогиката е «да се поддържа, а не да се възпитава», да се 
разглежда възрастния като приятел и партньор на детето, а отношенията между 
тях като симетрични; основани на интерес и на положителни емоции. 

При «свободното преподаване», ученикът сам взема решения за съдър-
жанието на образованието, неговите цели, методи и форми. 

Съвременната социална ситуация е на базата на плурализъм и конку-
ренция на ценности и интереси, отсъствие на какъвто и да е консенсус; общест-
вото няма фундаментални ценности, затова и учителят няма право да налага 
някакви общозначими образователни цели, свързани с общозначими ценности 
и норми. [49] 

19.3.6. ИНТЕРКУЛТУРНО ОБРАЗОВАНИЕ 

РЕЛАЦИЯТА ПЕДАГОГИКА-КУЛТУРА. Релацията педагогика-култура се 
изследва от множество автори: Хегел, Дилтей, Шпренглер, Кершенщайнер, Зна-
нецки, Дюркем. В наше време теория за образованието и културата развива 
Реймънд Уйлямс (R.Wiliams) [98]. Според нея, има три нива на социализация, 
които по специфичен начин се свързват с културните модели в обществото. 
Глобалната социализация е насочена към формиране у членовете на една 
група на доминиращ културен модел и доминиращ тип личност; специализира-
ната социализация е свързана с развиване на индивидуалните цели и компе-
тентности за определена социална или професионална роля; а образованието 
се разглежда като ансамбъл от знания и нагласи, детерминирани от цивилиза-
цията (културен модел, идеал). 

МОНОКУЛТУРНО ОБРАЗОВАНИЕ. (mono-cultural education) Образование, 
основано на хегемония на една култура или културна общност (етнос, религия, 
идеология и пр.). Характерно е за XIX и първата половина на XX век (концепцията 
една нация, една държава, една църква, една идеология...) за общества от 
расистки или асимилационистки тип. В курикулума и педагогическата практика 
се регистрират прояви на расизъм (демонстриране на изначалното превъз-
ходство на една раса или етнос над други), етнически и расови предразсъдъци 
(устойчива мрежа от мнения и представи на членовете на една група за другите), 
етноцентризъм (тенденция за надценяване на своята и подценяване на чуждите 
етнически групи), дискриминация (неравнопоставеност на социално, институ-
ционално и пр. ниво), социална дистанция (подчертаване на различията и дифе-
ренциацията в социален план), социално неравенство (институционално или 
структурно). 

МУЛТИКУЛТУРНО И ПЛУРИКУЛТУРНО ОБРАЗОВАНИЕ. (multicultural, 
pluricultural). Имат сходно значение, от "много", "повече". Това са статични 
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характеристики на ситуацията. Всяко общество всъщност е мулти- и плури-кул-
турно, тъй като е съставено от индивиди и групи, представящи различни култури. 

ИНТЕРКУЛТУРНО ОБРАЗОВАНИЕ. (intercultural education) Терминът поста-
вя акцент върху динамиката на процесите на акултурация. Терминът има две 
части: "интер-" експлицитно предполага реални взаимоотношения (интеракции), 
взаимозависимости; "култура" — свързва се с особености на ценностите, начина 
на живот, регламентации на взаимоотношенията между хората, представи за 
света, начини на взаимодействие, представи за време и пространство и пр. 

ТРАНСКУЛТУРНО ОБРАЗОВАНИЕ. (transcultural education) Терминът вклю-
чва в себе си една представа за граница: динамично и реципрочно отношение. 
Взаимодействията не се изключват, но не се и предполагат. Често като синоним 
в англоезичната литература се използва "cross-cultural education", но използ-
ването на последния термин е много широко и двусмислено — и в смисъл на 
мулти- и на интер- културно образование. 

ГЛОБАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ. (global education) Формира знание, навици 
и отношения, основа за вземане на решения и участия в свят, характеризуем с 
културен плурализъм, взаимна обвързаност и международна икономическа 
конкуренция. Базира се основно на такива области като международни отно-
шения и международна икономика, световна история, екология, география, 
културология, етнология и пр. Учениците трябва да разберат смисъла и слож-
ността на процесите на глобализация и да изградят навици за интеркултурно 
взаимодействие, ако искат да станат ефективни граждани на един плуралисти-
чен и взаимозависим свят. 

МЕЖДУНАРОДНОТО ОБРАЗОВАНИЕ. (international education) Обезпечава 
знания, навици и опит, свързани с образованието в другите страни (познаване 
на особеностите на другите образователни системи) и подготовка за учене в 
тях, както и опознаване на особеностите на чуждестранните ученици и студенти 
в собствената страна. 

ТЕРМИНЪТ "МУЛТИКУЛТУРАЛИЗЪМ". Мултикултурализмът се определя 
от Фоуърс и Ричърдсън (Fowers, Richardson, 1996) като "социално-интелекту-
ално движение, което приема разнообразието като основна ценност и осно-
вен принцип и изисква с всички културни групи да се отнасят с уважение 
като към равни... в основата си това е морално движение, което е предназна-
чено да увеличи достойнството, правата и признанието на различните 
групи." Това движение се отнася към "моралните и политически традиции на 
Евро-американската цивилизация." Това е едно либерално-идеалистическо 
движение, което разширява идеята за индивидуалната уникалност към култур-
ните групи." [111] 

Според Ч. Ридли и Д. Мендоса има три категории определения на тер-
мина "мултикултурност". 

Включващи (широки) определения. Мултикултурността включва много 
характеристики, свързани с идентичността: раса, етнос, религия, пол, език, 
физически белези, социо-икономически статус, географско местоположение, 
националност, начин на живот и пр. Мултикултурализмът се свързва с културния 
плурализъм и културното разнообразие. Съгласно тази представа, целият живот 
в някаква степен е мултикултурен и изисква усилие, за да се съединят социал-
ните агенти. 
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Изключващи определения. Свързват се с ограничени ситуации, при които 
агентите са от различни расови или етнически групи: крос-културни взаимодей-
ствия, "гранична педагогика" (borderpedagogy). Мултикултурализмът се свързва 
само с цвета на кожата или с малцинствените групи. Много се спори за това, 
дали расовите различия водят до културни различия. Възраженията са силни. 
Друг често срещан случай е свързването с групите, застрашени с дискриминация, 
т.н. "популации в риск" - малцинства, в т. ч. и гейове, социално слабите, възрастови 
групи, жени, инвалиди и пр. Границите на тези популации са много аморфни. 

Национални или международни определения. Мултикултурните изме-
рения се извеждат или от националните, или от международните отношения. 
Счита се, че широките определения обезличават и двете. [214; 215]. 

ИНТЕРКУЛТУРАЛИЗЪМ. Терминът «интеркултурно» и производните от 
него поставя акцент върху динамиката на процесите на акултурация - предполага 
реални взаимоотношения (интеракции) и взаимозависимости. Различията с 
«мултикултурно» и други производни е в това, че те акцентират върху статичните 
характеристики на ситуацията. 

В англоезичната литература терминът "интеркултурно" се употребява 
рядко, за разлика от други езици - основно европейски. "Мултикултурно" е широко 
употребяван и контекстен термин. В литературата след 90-те години смисълът 
му се свързва повече с динамиката на акултурационните процеси и взаимното 
обогатяване на културите, т.е. практически термините "интеркултурно" и "мулти-
културно" се покриват. 

ИНТЕРКУЛТУРНО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ. Интеркултурното взаимодействие 
(употребява се и терминът «интеркултурна комуникация») е отношение между 
културите, основано на плурализъм, гаранция и защита на всички социални 
групи, на правото на идентичност и сътрудничество. 

Интеркултурността предполага диалог и взаимно обогатяване на култу-
рите. Методологическата й база е абсолютният културен релативизъм, възможен 
само в едно наистина демократично общество. Проблемът е в отношението 
абсолютно-относително в една култура и в културите изобщо, както и в цен-
ностната система, на базата на която се прави тази оценка. [209] 

МУЛТИКУЛТУРНОСТ И ИНТЕРКУЛТУРНОСТ В ОБРАЗОВАНИЕТО. Мултикул-
турното образование и свързаната с него педагогическа теория се заражда и 
развива най-динамично в САЩ и Западна Европа през 60-те години на ХХ век. 
Първата фаза е на формиране на проблематиката и критичен подход към 
съществуващата 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 асимилационизма. Това се съпровожда с постепенно 
затихване на функциите на националната държава, особено като идеология и 
политика, за сметка на развитие на глобализационните процеси. 

Втората фаза (70-те години) се характеризира с приемане на тезата 
за равенство на различните 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, които влияят на този процес. Основният 
проблем, който подлежи на решаване е този за билингвизма. Училището трябва 
да противостои на процесите на асимилацията и налагането на хегемонистична 
култура. 

Третата фаза (80-те години) е постепенен преход към интеркултурно 
образование и интеркултурна педагогика. От педагогика на интеграцията, тя 
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постепенно става педагогика на взаимодействието. Става преход от общи поста-
новки към конкретно приложение на тази теория. Разработват се специфични 
образователни проекти и дидактически модели, които са насочени към специ-
фични адресати и които включват освен училището и други институции и частни 
фактори, така че освен училищния живот се обхваща спорта, културния живот 
(изкуството), религиите и пр. В много случаи тези проекти не са само практическа 
реализация на идеи, а и разработка на нови теории. 

В следващият етап (90-те години) се разработват теории и практики 
за въвличане в системата на интеркултурното образование на медиите, основно 
на телевизията. Интеркултурното образование се свързва с концепцията за 
«мондиализация на културата», като противопоставяне на практиката за доми-
ниране на една култура над друга. 

ПРЕДПОСТАВКИ. Всички концепции за интеркултурно образование се 
основават на общи предпоставки, [156] 

СОЦИАЛНАТА РЕАЛНОСТ. Почти всички страни са културно плуралистични, 
социално, езиково, религиозно и расово стратифицирани. В същото време, във 
формалните обществени аспекти (политика, методи, разпределение на властта) 
преобладават мнозинственият етноцентризъм и културните ценности на сред-
ната класа. Същото е характерно и за образованието. В него процъфтява неофи-
циалното неравенство, провяващо се в расизъм, етноцентризъм, предраз-
съдъци, фаворитизъм, дискриминация, културна хегемония. Доминират мно-
зинствените културни стандарти. Неспазването им се разглежда като отклоне-
ние от правилната линия. Интеркултурното образование е потенциално средство 
за коригиране на тези несправедливости. 

ВЛИЯНИЕТО НА КУЛТУРАТА И ЕТНИЧЕСКАТА ПРИНАДЛЕЖНОСТ ВЪРХУ 
ЧОВЕШКОТО РАЗВИТИЕ. Културата формира човешкото поведение, отношения 
и ценности. Влиянието на културата и етноса е определящо в ранните стадии 
на човешкия живот и преобладават след това до края на живота. 

Социализацията става проблематичнаь ако образованието е основано 
на един културен модел и изключва всички други или когато се налага на културно 
различни деца. Опитите за подобно налагане водят до културна адаптация, 
маргиналност, отчуждение и изолация. С изключение на адаптацията, нито 
един от тези отговори не благоприятства максимизирането на човешкия потен-
циал и академичния успех на учениците. Несъвместимостта между културата 
на училището и на различните етнически групи трябва да е главен фактор относно 
образователните интеркултурни програми. [156] 

ИНТЕРКУЛТУРНО ОБРАЗОВАНИЕ. Образователен процес, в който 
участниците, представители на разнообразни етнически, расови, рели-
гиозни и социални групи и съобразно със своите институционални роли, 
традиции и интереси, работят кооперативно, в дух на взаимозависимост 
и взаимно уважение, необходими за обединението на страната и света. 

Интеркултурното образование е характеристика на образователните про-
цеси в плуралистичните общества. Интеркултурното образование е базово за 
всички ученици в едно културно, етнически и социално плуралистично общество. 
То е необходима предпоставка за качествено общо образование. То има собст-
вена ценност, а също и инструментална ценност за подпомагане постигането 
на други образователни цел. 

То е образование, за което интеркултурността е философия - възприема-
нето на всички култури в процеса на комуникация като такива, каквито са и 
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развитие на взаимно обогатяващи акултурационни процеси. То е движение за 
образователни реформи, насочено към изменение на образователната среда, 
което изменя всички компоненти на образователния процес - ценности, прави-
ла, учебни планове и материали, организационна структура, методи и управ-
ленска политика, за да отразят културния плурализъм. 

Институциализирана философия, която подчертава важността, законо-
мерността и виталността на етническото и културно разнообразие в живота на 
индивидите и групите; политика и методи, които демонстрират уважение към 
културното разнообразие. Хуманистична концепция, основана на човешките 
права, равенството, уважение на алтернативните начини на живот, приемане, 
разбиране, и социална справедливост. 

Образование с цел възприемане на демокрацията и мултикултурността 
на едно общество и подготовка за живот в тези условия. Средство за достигане 
на образователно равенство - учениците от различните расови, етнически и 
социални групи, от двата пола и учениците с особености в развитието и поведе-
нието да имат равни образователни възможности в училище. 

Образование, свободно от уклони и предразсъдъци, изследващо другите 
перспективи и култури, вдъхновено от целта за формиране на деца, чувствителни 
към множество жизнени пътища, различни способи за анализ на опит и идеи, 
отхвърляща всички форми на дискриминация в обучението и междуличностните 
отношения в училище спрямо деца, които са жертви поради техните уникални 
културни характеристики (етнически, расови, лингвистични, полови и т.н.). 
Етническите и културни малцинства се разглеждат като съставени от хора със 
специфични и различни от тези на мнозинството нужди, включително и от об-
разование и от професионална квалификация. 

Интеркултурализмът в образованието предполага фундаментални изме-
нения в концепцията, организацията и изпълнението на образователния про-
цес, по посока на отказ от монокултурната ориентация и културните норми на 
средната класа. 

Никой културен модел не е еднакво приложим към всеки човек. Образо-
вателните решения, взети без отчитане на културния плурализъм не могат да 
задоволят потребностите на голям брой ученици по най-добрия възможен на-
чин. Несъвместимостта на културните структури, процедурните правила, цен-
ностни ориентации, значимите теми и стиловете на работа могат да причинят 
училищни проблеми на много културно различни ученици. Максимизирането на 
училищните успехи изискват социална компетентност, академически способнос-
ти и културно съответствие. 

Интеркултурното образование се изразява най-вече в образование в раз-
личност и постигане на съзнание за собствената идентичност. Характерна 
особеност е, че формирането на учениците става едновременно с формирането 
на учителя. 

ОСНОВНИ ЦЕЛИ.Целите на интеркултурното образование са многочис-
лени и варират в зависимост от контекстни фактори. 

1. Развитие на етническа и културна грамотност. Необходимо е да се 
обезпечи на учениците информация за културата, историята, приноса и перспек-
тивите на всички етнически и расови групи в съответната страна. 

2. Личностно развитие. Интеркултурното образование води до развитие 
на по-силно себеразбиране, положителна Аз-концепция и гордост от етничес-
ката идентичност. 

3. Коригиране на предразсъдъци (ценности и нагласи). Силните етничес-
ки и расистки предубеждения и етноцентристките ценности упорито се съхраня-
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ват в много общества. Интеркултурното образование служи за коригиране на 
тези неправилни представи. 

4. Постигане на интеркултурна социална компетентност. Учениците тряб-
ва задължително да се научат да разбират хора, които са етнически, расово и 
културно различни от тях и да взаимодействат с тях. 

5. Формиране на базови образователни навици. Трябва да се облекчи 
усвояването на основни учебни навици на етнически различни ученици. Част от 
проблемите на децата от някои етно-културни групи (малцинства) се дължат на 
несъответствието на интелектуалните им и емоционални особености на училищ-
ната култура. 

6. Постигане на образователна справедливост - възможност за прогрес 
и социална мобилност на меритократска основа; социална, политическа и 
икономическа справедливост. Тя е недостижима за някои ученици, тъй като 
някои етнически групи нямат достъп до образование с най-високо качество. 

7. Развитие на личностна готовност за социални реформи. Училището 
играе конструктивна роля, формирайки ученици със съответните ценности и 
навици, които са социални агенти на изменения и които са склонни да преобра-
зуват обществото в духа на философията на мултикултурализма. То е път за 
гражданско образование и за формиране на ефективни граждани на демокра-
тичното общество. [156] 

19.4. ОБРАЗОВАНИЕ И СЪВРЕМЕННИ ИНФОРМАЦИОННО-
КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ 

19.4.1. ТЕХНОЛОГИИ И ОБРАЗОВАНИЕ 

ТЕХНОЛОГИЯ. В по-широк план под "технология" се разбира система от 
логически, последователни, паралелни и последователно-паралелни (смесени) 
дейности, насочени към постигане на конкретен резултат. Той (резултатът) може 
да бъде както от света на материалното (продукт, машина, сграда, съоръжение, 
енергия и т.н.), така и от областта на идеалното (нематериалното) като една 
идея, хипотеза, прогноза, концепция, теория, закон, принцип. Такава разширена 
представа за технологията води до обобщението, че практически всяка човешка 
дейност може да бъде технологизирана [50]. 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИ ДЕТЕРМИНИЗЪМ. Теория, че човешките изобретения 
и технологическото развитие са основните причинни фактори, водещи към 
изменения в човешката история. Привлича с простотата и достъпността на 
централния аргумент. Отхвърля се решаващото влияние на други абстрактни 
фактори - социално-икономически, политически, културни и идеологически. 

"ОБРАЗОВАТЕЛНА ТЕХНОЛОГИЯ" И "ТЕХНОЛОГИЯ В ОБРАЗОВАНИЕТО". 
Има различия в терминологията. Терминът "Образователна технология" под-
сказва, че има нещо свойствено само за образованието. Неутралният термин 
"Технология в образованието" е предпочитан, тъй като се отнася до общата 
категория "технология", която включва всяка уместна технология, създадена 
за цели, по принцип чужди на образованието (напр. книга, компютър...), но 
прилагана за образователни цели. 

С течение на времето, "технологиите в образованието" са се превърнали 
в "образователни технологии" - станали са толкова привични за него, че не 
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може да се възприема без тях. Така е било с речта, книгата, компютъра, сега с 
Интернет. 

ОСОБЕНОСТИ НА ОБРАЗОВАТЕЛНИТЕ ТЕХНОЛОГИИ. Спецификата на 
образователните технологии произтича от факта, че образователните техноло-
гии се използват при работа с живия човек. Те имат условността, неопределе-
ността, творческата свобода на интелектуалните технологии. Конкретни особе-
ности: (1). Гаранция за недопускане на негативно влияние върху учещия се. (2). 
Вероятностен характер на очакваните крайни резултати. (3). Гъвкавост по прин-
цип, а не твърда регламентираност, стандартност. (4). Динамичен характер. (5). 
Многовариантност. (6). Личностна ориентация. (7). Съвместимост. (8). Публич-
ност. (9). Атрактивност. (10). Пряко или косвено въздействие върху възможно 
най-голям брой от сетивата на човека. (11). Проектират се и се моделират на 
границата на реалността и абстракцията. (12). Адаптивност: широко адаптивни, 
с тенденция за универсалност; ограничено адаптивни, примерно само в рамките 
на чуждоезиковото обучение; конкретни, насочени само към строго определен 
проблем, тема, ситуация. (13). Продължителност. (14). Цикличност. [50] 

ВИДОВЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ. Според типа образование те 
могат да са за институционализирано (училищно, колежанско, университетско) 
и неинституционализирано (свободно, семейно) образование. Според харак-
тера на основните дейности те са технологии за обучение (технологии за 
преподаване и за учене), технологии на възпитание и технологии на управление. 
Според субектите на дейността са технологии за учителя (преподавателя) 
и технологии за ученика (студента). Според вида: подражателни, словесни, 
печатни, аудио-визуални и компютърни [Пак там]. 

19.4.2. СЪВРЕМЕННИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНФОРМАЦИОННО-
КОМУНИКАЦИОННИТЕХНОЛОГИИ 

ИНФОРМАЦИЯ. От най-общи позиции, това са фактически данни и съвкуп-
ност от знания за зависимостите между тях, тоест средство, с помощта на което 
обществото може да се осъзнава и функционира като единно цяло [57]. 

ИНФОРМАТИЗАЦИЯ НА ОБЩЕСТВОТО. Това е глобален социален процес, 
особеност на който е, че доминиращ вид производствена дейност става сбора, 
натрупването, производството, обработката, съхранението, предаването и из-
ползването на информация, чрез микропроцесорна изчислителна техника, а 
също и на базата на разнообразни средства за информационен обмен. По 
този начин става възможно активното използване на интелектуалния потенциал 
на обществото, интелектуализира се трудовата дейност и информацията става 
достъпна за всички. 

ИНФОРМАЦИОННА СРЕДА. Тя включва множество информационни обек-
ти и връзки между тях, средства и технологии за сбор, натрупване, производство, 
обработка, съхранение, предаване и използване на информация, също и орга-
низационни и юридически структури, поддържащи информационните процеси. 
Обществото, създавайки информационна среда, функционира в нея, изменя я, 
усъвършенства я. Сред най-важните особености на съвременната информа-
ционна среда, влияещи на образованието са: математизацията на предметни-
те области, интелектуализацията на дейностите и интеграционните процеси[57]. 
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ИНФОРМАТИЗАЦИЯ НА ОБРАЗОВАНИЕТО. Едно от приоритетните на-
правления на процеса на информатизация на съвременното общество. Наси-
щане на сферата на образованието с нови (съвременни) информационни техно-
логии, ориентирани към реализация на образователните цели. 

СЪВРЕМЕННИ ИНФОРМАЦИОННО-КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ В 
ОБРАЗОВАНИЕТО. Това са технологии, осъществени на базата на микропроце-
сорна изчислителна техника и електрони средства за информационен обмен. 
Те имат уникални педагогически възможности: незабавна и изключително ка-
чествена обратна връзка с ползвателите; компютърна визуализация на учеб-
ната информация, която е несравнимо по-качествена от всички познати до 
сега други подобни технологии; архивно съхранение на практически неограни-
чени по обем информационни бази данни, лек достъп и ползване; автоматиза-
ция на изчислителните процеси, ускоряване на рутинните операции както при 
никоя друга подобно технология; възможност за тиражиране и достъп до качест-
вени дидактически материали на всички ученици; възможност за конструиране 
на образователни програми в интерактивен режим - реална индивидуализация 
на образованието; възможност за автоматизиран контрол (самоконтрол) на 
резултатите от образованието, корекция, тренировка, тестиране. 

ОБРАЗОВАНИЕ И НОВИ ИНФОРМАЦИОННИ СРЕДСТВА. Много дебати са 
водени за измененията в образованието и изобщо в културата в постмодерния 
свят. В тези дебати основна тема е неизбежността на промените и начина на 
приспособяване на образованието към тях. 

1. Изчезват ясните граници между селектираната и подредена инфор-
мация в учебника и текущата нова информация. 

2. Съществуват огромни различия между линейните академични текстове 
и характерните за Интернет хипертекстове. Те изискват различни умения. Пост-
модерното образование е основано на компютъра. 

3. Нараства значението на концепциите в образователното съдържание, 
които дават възможност за ориентиране в морето от информация. 

4. Ролята на учителя се изменя решително в наситената с медии обкръ-
жаваща среда. Учителят фасилитира и сътрудничи с тях, като много често групо-
вата и проектна работа е във виртуален екип. 

5. Придобива огромно значение "визуалната грамотност" (visual literacy) 
- способността за създаване и разбиране на визуални елементи в електронните 
средства за информация. 

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СЪВРЕМЕННИТЕ ИНФОРМАЦИОННО-КОМУНИКА-
ЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАНИЕТО. А. Чикеринг и С. Ехрман (A. Chicke-
ring, S. Ehrmann, 1987) посочват седем основни принципа на обучение: (1). 
Поощряване на контактите между учениците. (2). Развиване на взаимност и 
сътрудничество между учениците. (3). Използване на методи за активно учене. 
(4). Бърза обратна връзка. (5). Акцент върху времето за решение на задачата. 
(6). Дефиниране на високи очаквания към учениците. (7). Уважаване на разно-
образните възможности и стилове на учене на учениците. 

И.В.Роберт [57] формулира редица изисквания: 
Дидактически: научност на съдържанието, достъпност, адаптивност 

(приспособяемост към индивидуалните възможности на учениците), система-
тичност и последователност на обучението, компютърна визуализация на учеб-
ната информация, съзнателност, самостоятелност и активизация на ученето, 

305 



трайност на резултатите, развитие на интелектуалния потенциал на обучаемия, 
сугестивна (от англ. suggest — предлагам, съветвам) обратна връзка. 

Методически: да се отчита своеобразието и особеностите на конкретния 
учебен предмет, науката, понятийния и изследователски апарат. 

Ергономични: отчитане на възрастовите и индивидуални особености на 
учащите се, различните типове нервна дейност, мислене, интелектуална и 
емоционална работоспособност; повишение на нивото на мотивация на обуче-
нието; доброжелателен и атрактивен интерфейс; възможност за нееднократно 
влизане в програмата в случай на неуспех; възможност за организиране на 
обучението под формата на игра; специални хигиенни изисквания към изобра-
женията на екрана. 

Естетически: съответствие на естетическото оформление с функционал-
ното назначение; цветови колорит; изразителност. 

Програмно-технически: устойчивост към грешни и некоректни действия; 
минимизация на времето за действие на ползвателя; ефективно използване 
на техническите ресурси. 

ИНТЕРАКТИВНО ОБУЧЕНИЕ. Обучение, което изисква активно участие на 
учениците. Те си взаимодействат с програмата, която дава възможност да се 
задават въпроси в произволна форма, или с използване на "ключови" думи, 
или във форма с ограничен набор от символи; при това има възможност за 
избор на варианти на образователно съдържание и режим на работа. По този 
начин учениците контролират скоростта на придобиване на знания, активно 
събират знания, манипулират информация и участват в дискусии. 

ЕЛЕКТРОННО ОБУЧЕНИЕ. (е-learning) Термин който широко се използва 
да опише обучение чрез електронни технологии. Дефиницията му е все още 
много неопределена. За някои, електронно обучение е равно на дистанционно 
или дистрибутивно обучение (distance education, distributed learning) тъй като 
технологиите позволяват гъвкава програма, обучение съобразено с стиловете 
и темповете на учащите се. Други го разбират като обучение по Интернет. За 
други, то включва всякакъв вид преподаване и учене, които включват електронни 
технологии. 

Може да е няколко вида. Самостоятелно - учащият се има достъп до 
информация на Интернет - електронни бази данни и библиотеки, помощни 
средства, други Интернет ресурси. Това става чрез изследване (сърфиране) и 
писане на текстове. "Един - един" - учащите се комуникират с учители и други 
хора чрез електронна поща и чат технологии и могат да осъществят индивидуално 
обучение или независими изследвания. "Един - група" - учащи се могат да 
предават информация до цялата група информация (чат), може да се публикува 
на Уеб страници за останалите (Distribution lists). Уеб страниците (хипервръзки) 
са източници на текстови и мултимедиен материал; лекции и конференции, 
публикуване на резултатите от изследвания и запитвания. "Група - група" -
групи хора встъпва в открита комуникация чрез различни диксусионни форуми, 
както в реално време (чат и конферентни технологии), така и асинхронно (List-
servs). [178] 

ЕЛЕКТРОНЕН ДИАЛОГ. Изгражда се преди всичко въз основа на специ-
фичните възможности на персоналния компютър - интелектуална информа-
ционна машина, притежаваща възможности да извършва определени, непре-
къснато разширяващи се дейности - да възприема, съхранява, сортира, класи-
фицира, структурира, систематизира, преработва, извежда информация. 
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Там, където възможностите на човека - ученик, студент, са ограничени, 
тези на компютрите са изключително големи. Всички стандартни, алгоритми-
зирани, повече или по-малко механично извършвани интелектуални дейности 
по принцип биха могли да се възложат на компютрите. Умът, вниманието, мис-
ленето на човека, който се учи, могат да бъдат в една или друга степен освободени 
от тях, за да бъдат концентрирани върху нестандартни проблеми, многофактор-
ните зависимости, върху работата при непълна или неточна информация, т.е. 
там, където са необходими специфично човешко мислене, гъвкавост, съобра-
зителност, интуиция. 

Може де е диалог в реално време и отложен във времето. [По: 51] 

ДИСТАНЦИОННО И ДРУГИ ВИДОВЕ ОБУЧЕНИЕ. Има три възможни вариан-
та на образование: лице в лице; дистанционно; самообразование. Първият е 
традиционен, а третият - със съмнителна ефективност и качество. 

ОБУЧЕНИЕ ЛИЦЕ В ЛИЦЕ. Образователният модел приет от традицион-
ното училище е основан на предаването на информация от учителя към ученика, 
основан на обучението. Обучението има три основни съставящи - учител, ученик 
и съдържание, което първият преподава на втория. Приоритет има съдържани-
ето (курикулум, учебен план), на второ място е учителят, на последно място -
ученикът. Проблемът в този модел е, че учителят не може достатъчно гъвкаво 
да отчете възможностите на учениците с различни потребности, интересите, 
познавателни и учебни стилове и ритми от позициите на твърдия курикулум. 

ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ. Образованието е процес, който е свързан 
с човека и неговото присъствие в света. То не може да е дистанционно. В същото 
време, обучението като организационно-функционално единство на препода-
ване и учене може да се провежда от разстояние във времето и пространството. 
Може да има послание на учителя (писмо, учебник...), което е (не е) предназна-
чено за конкретен ученик или за конкретен момент и място. Много често като 
пример се сочат още Посланията на Апостол Павел. Възможно е човек самосто-
ятелно да се учи, отдалечен на разстояние и време, чрез книга, филм, телевизия, 
видео, Интернет. Като организирана практика дистанционно обучение съще-
ствува под различни форми през последните сто години. Една от най-ранните 
форми е кореспонденцията, която е и основната форма до средата на 20 век, 
когато радиото и телевизията го заместват. Изключително популярни са и аудио 
и видео касетите с курсове по чужди езици. 

Няма единна дефиниция на термина дистанционно обучение. При всички 
случаи, обаче това е обучение при което "учителят и ученикът са разделени 
чрез пространство, а може и от времева разлика" ^easter , Blieszner, 1999). 
Дистанционното обучение е резултат от технологичното разделяне на учител и 
ученик, поради което отпада необходимостта учениците "да пътуват до опреде-
лено място, в определено време, да се срещнат с определено лице, за да 
бъдат обучавани" (Keegan, 1995). [186] 

ДИСТАНЦИОННОТО ОБУЧЕНИЕ КАТО ОБРАЗОВАТЕЛЕН МОДЕЛ. Дистан-
ционното обучение е модел, съсредоточен върху ученика (приспособен към 
неговите потребности, интереси, учебен стил и учебен ритъм). То е обучение, 
съсредоточено върху ученето, от конструктивистки тип. В него извънредно голямо 
значение има цялостната образователна среда (в завършен вид - Интернет), а 
не тесният курикулум. В основата е търсенето на информация в Интернет -
където и да е и каквото и да е. За целта трябва да се осъзнава какво се търси и 
да има умения за търсене. Учителят подпомага този процес и формира базови 
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умения. Функцията обсъждане, анализ, оценка и приложение на информаци-
ята за практически цели все повече се прехвърля от учителя на специализирани 
действителни дискусионни групи, където всеки (без формални ограничения за 
членство) може да изпълнява различни роли. Този модел може да се реализира 
и в училище, само в такъв вариант то ще оцелее като институция. 

ПРЕДИМСТВА И НЕДОСТАТЪЦИ. Към предимствата на дистанционно обу-
чение се отнасят: голямата достъпност, високата ефективност (отношение цена 
/ печалба), голямата гъвкавост и за учители, и за ученици. Към недостатъците 
се изтъква най-вече загубата на персоналните измерения на преподаването и 
личностното влияние на учителя върху учениците. Донякъде този ефект се нама-
лява чрез съвременните мултимедийни средства за синхронна и асинхронна 
електронна комуникация. Също така, пространствено-времевата близост на 
учител и ученици не гарантира пълноценните междуличностни отношения, 
особено ако класът е голям. 

ТЕХНОЛОГИИ ЗА ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ. Известни с няколко такива: 
кореспондентски курс - ксерокс, поща; аудио и видео записи; двупосочна аудио 
връзка - телефонна връзка с безплатен за потребителите номер; еднопосочна 
видео връзка на живо - телевизионна класна стая (ITV); двупосочна аудио връзка 
плюс еднопосочна видео връзка; двупосочна аудио-видео връзка - видеотеле-
фонна връзка; връзка, основана на текстови електронни комуникации - асин-
хронни (Email, Listservs, discussion lists, discussion groups) и синхронни (Chat); 
мултимедийна двупосочна аудио-видео връзка - мултимедиен компютър с 
десктоп камера, микрофон, високоскоростна мрежа. 

СИНХРОННИ И АСИНХРОННИ ЕЛЕКТРОННИ КОМУНИКАЦИИ. В зависимост 
от варианта на контакт - в реално време или не, електронните комуникации са 
два вида. 

Сред синхронните комуникации (осъществяват се практически без за-
къснение във времето, в реално време) основни са Chat (текст), компютърно 
видеоконфериране (Desktop videoconferencing), Интернет-базирани мулти-
потребителни среди (multiuser environments) - MUDs и MOOs и други средства 
за конферентни комуникации. Те привличат с възможностите за връзка в реално 
време. От друга страна, те са тотално зависими от постоянната нужда за ком-
пютри и Интернет връзка. 

Асинхронните комуникации се осъществяват със временна разлика 
между различните стъпки в диалога, позволявайки на участниците да отвърнат 
когато им е удобно. Най-разпространеното асинхронно средство за електронна 
комуникация е електронната поща, Email, която е най-простата форма за 
доставяне на информация, евтина и достъпна в повечето райони на света. За 
академични цели се използват и тематичните лист-сървъри (Listservs) и 
дискусионните групи (discussion lists, discussion groups). 

Лист-сървърите са форма на електрона поща, при която има автома-
тично предаване на съобщенията до всеки, който е поставил адреса си на 
листа. Могат да насочват информацията само в една посока или могат да бъдат 
дискусионни листове; може да бъдат модерирани (цензурирани) и немоде-
рирани. 

Дискусионните листове (група, форум) са форма на конференция чрез 
компютърна връзка фокусирана на определена тема, която е започната от 
някого (инициатор) и има членове и читатели. 
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Като асинхронни средства се използват статични Уеб страници и интерак-
тивни Уеб страници, позволяващи търсене и добавяне на информация в базата 
данни и промяна на съдържанието на страницата. 

ЕЛЕКТРОННА СРЕДА ЗА ОБУЧЕНИЕ. Средата за обучение изисква синх-
рон между съдържание, интерфейс и инфраструктура. Съдържанието включва 
информация, упражнения, тестове и/или друг материал, създаден от препо-
давателя за учебни ситуации. Интерфейсът е софтуер, който доставя съдържа-
нието и го свързва с учителя и ученика. Инфраструктурата поддържа интер-
фейса - хардуер, компютърна оперативна система, връзка по Интернет и Интер-
нет сървис. 

ЕЛЕКТРОННИ БИБЛИОТЕКИ. Електронната среда за обучение изисква 
наличието на електронни библиотеки (digital and online libraries). Те позволяват 
достъп от разстояние по всяко време за учащи се в дистанционно и традиционно 
обучение до огромен брой литературни източници, като по този начин спестяват 
ценно време и средства. Електронните услуги на библиотеките дават възмож-
ност дори на най-малките образователни институции да поддържат специали-
зирани или на високо ниво колекции. Днес ролята на библиотекаря се осмисля 
като информационен специалист и учител по информационна грамотност на 
различните нива на образование. Естествената комбинация от компютърна и 
информационна грамотност превръща библиотекаря в училище в необходимо 
звено между учители и ученици (Buchanan, Luck, Jones, 2002). 

ИНФОРМАЦИОННАТА ГРАМОТНОСТ - УСЛОВИЕ ЗА СЪВРЕМЕННО ОБРА-
ЗОВАНИЕ. Информационната грамотност се дефинира по различен начин, но 
за най-точно се приема определението на Американската Асоциация на Биб-
лиотеките (ALA): "да си информационно грамотен човек означава да си способен 
да установиш, кога ти е необходима информация и да имаш умение да локали-
зираш, оценяваш и използваш ефективно необходимата информация." [212]. 
Тъй, като информацията може да бъде представена в множество формати, 
грамотността не е свързана само с печатното слово (основна грамотност) а и с 
други (неявни) грамотности. 

При изследванията на проблема преобладават няколко основни тези: 
Информационната грамотност е процес; информационните умения тряб-

ва да се формират и развиват в контекста на цялостния образователен процес. 
За да е успешен, процесът на ограмотяване трябва да е гарантиран от 

курикулума и институционално подкрепен и регулиран. 
Информационната грамотност е динамична и свързана с бъдещето. 
Информационната грамотност е основно изискване за пазара на работна 

сила в съвременния глобален свят. 
Много точно изразява тази идея Брейвик (Breivik, 1998): "В ХХ1 век 

образованият дипломиран специалист няма вече да бъде определян като чо-
век, усвоил някаква фактическа информация, а като човек, който знае как да 
намира, оценява и прилага необходимата му информация. Нашата способност 
да бъдем информационно грамотни зависи от нашата готовност да бъдем учени-
ци през целия си живот (lifelong), тъй като ще се появяват все по-нови техно-
логии, които ще изменят пейзажа на информацията." [Ib] 

ХИПЕРТЕКСТ. (hypertext) В основата на разбирането за хипертекст е иде-
ята на Р. Барт за разликата между readerly и writerly текстовете. В първия случай 
читателят пасивно използва информацията по линеен способ, това е норма за 
печатни технологии (книга). Другият текст е норма в електронната обкръжаваща 
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среда, когато читателят може да избира собствен път през него, използвайки 
различни връзки (links) в мрежата от информация (network). Хипертекстът е 
"идеален текст" (Барт), в който има много връзки и който е галактика от неструкту-
рирани значения; той няма начало, обратим е; възможен е достъп от няколко 
входа; той не е "прозорец, през който се гледа света", а транспортно средство. 

Хипертекстът е богата мрежа на информационни ресурси, като богатст-
вото на връзките е както по хоризонтала, така и по вертикала; опорни точки и 
връзки между тях, които дават възможност на ученика за свой стил на движение 
в материала. Той е метафора за представяне на информация, при която текстът, 
образите, звукът и движението са свързани; непоследователна тъкан от асо-
циации, които позволяват на потребителя да се движи безразборно (по свое 
желание) през смислено свързани теми и идеи, независимо от последовател-
ността на представянето им; текстът се представя в многопластови изложения, 
основните, ключови понятия на който са включени в индекс. Също е система за 
представяне на знанията, в които елементите на тези знания могат да бъдат 
обединявани по различен начин в зависимост от желанията на потребителя.[53] 

ХИПЕРТЕКСТ И ОБРАЗОВАНИЕ. Хипертекстът като технология е нели-
нейно, многопластово и многоизмерно структурирано познания (информация), 
в основата на което стоят ключови понятия, идеи и връзките между тях, конструи-
рани на основата на логиката на съответната научна област (парадигма) или 
асоциативния принцип на човешкото учене. Той се характеризира с гъвкавост, 
динамичност, вариативност, интерактивност и висока степен на приложимост 
към разнообразни по своя характер дейности. От гледна точка на потребителя, 
дава възможност за индивидуализация на познавателния процес, независимо 
дали става въпрос за търсене, извличане, структуриране или преструктуриране 
на информацията , контрол върху собствената дейност, съавторство , 
взаимодействие, атрактивност и мотивация. [Пак там] 

МУЛТИМЕДИЯ. Закономерното развитие на компютърните системи е поя-
вата на системи, предназначени за събиране, обработване и възпроизвеждане 
на цифрови данни, текстова информация, звук, видеофилми, всякакви графични 
изображения, както и всякакви комбинации от тях. Тези системи се наричат 
мултимедийни. Освен мощен персонален компютър, с висококачествен цветен 
видеомонитор, мултимедийната система задължително включва: четящо 
устройство за CD-ROM; високоговорители за възпроизвеждане на генерираната 
от компютъра видеоинформация; стереомикрофони; цифрова видеокамера 
на фотоапарат. 

Мултимедийните системи не само заместват използването на множество 
помощни материали - графики, снимки, видеофилми, модели и др., но и позво-
ляват тяхното ефективно съчетаване и използване в интерактивен (диалогов) 
режим на обучаване с компютър. [53]. 

ОБРАЗОВАТЕЛНИ ВЪЗМОЖНОСТИ НА МУЛТИМЕДИЯТА. Съчетаване на 
няколко медии при представянето на определена информация - интерактивно, 
както линейно, така и нелинейно. [28]. 

Функциониране на бази данни с аудиовизуална информация с възмож-
ност за избор на кадри от тях и "придвижване в дълбочина" на избрания кадър. 

Избор от ползвателя на необходимата сюжетна линия на развитие. 
Манипулиране на аудиовизуалната информация, представена в различна 

форма, както в пределите на екрана, така и в предишния или следващ екран. 
Контаминация (смесване) на аудиовизуална информация, представена 

в различна форма. 
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Деформиране на визуалната информация по различни параметри 
(увеличение или намаление на изображението). 

Дискретно подаване на аудиовизуална информация: с прекъсвания, 
изключване, допълнения и пр. 

Тониране на изображението в определени цветове и сенки, имащи сим-
волен и сигнален характер. 

Фиксиране на избрана част от визуалната информация за следващо 
преместване или разглеждане "под лупа". 

Многоекранно представяне на аудиовизуална информация с възможност 
за активизиране на всяка част на екрана. 

Демонстрация на реално протичащи събития в реално време. [57] 

ХИПЕРМЕДИЯ. Хипермедията комбинира аспекти на хипертекста като 
технология и разновидности на медиите (текст, графика, анимация и звук), из-
ползвани в определена комбинация. 

Префиксът "хипер" разграничава този вид медия от мултимедията - по 
дълбочината и богатството на съдържащата се информация (информационно 
хиперпространство), която е структурирана нелинейно и интерактивно. В хипер-
медията потребителят решава колко от нея ще използва. 

Хипермедията е най-често използваната технология за създаване на 
образователен софтуер - интерактивни програми, които могат да се ползват 
ефективно с присъединяване на подходящо съдържание и активно участие на 
обучаващия - онагледяване на лабораторни опити, технологични процеси и 
др.; интерактивни програми, предназначени за изучаване на чужди езици; енцик-
лопедии, справочници и електронни книги; тестова симулационна среда за 
решаване на определена задача, казус, проблем. [53] 

ВИРТУАЛНА РЕАЛНОСТ. (virtual reality) Това е нова технология за некон-
тактно информационно взаимодействие, реализирана с помощта на мулти-
медия по такъв начин, че да се създаде илюзия за непосредствено влизане и 
присъствие в реално време в стереоскопично представен "екранен свят", в 
който ползвателят може да се придвижва и да влиза варзличните обекти. [57] 
Технологията се използва при тренировките на спортисти, в професионалната 
подготовка на бъдещи специалисти в различни области. 

Виртуалната реалност осигурява: моделиране на усещания от непосред-
ствен контакт на ползвателя с обекти от виртуалната реалност (зрителни, слу-
хови, тактилни); неконтактно управление на обекти или процеси във виртуалната 
реалност; имитация на реалността - ефект на непосредствено участие в про-
цесите, протичащи на екрана и влияние на тяхното развитие и функциониране; 
взаимодействие с обекти или процеси на екрана, реализацията на които в 
реални условия е невъзможна; вграждане на образователните технологии в 
предметно ориентирани учебни среди . [Пак там]. 
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