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1

ПРЕДСТАВЯНЕ НА СРКЗД

Сдружение за развитие и креативна заетост на децата (СРКЗД) е
организация с нестопанска цел, основана през 1992 г. от екип предучилищни
образователни експерти, което се финансира от фондация Bernard Van Leer,
международна донорска организация.
Глобалната цел на Сдружението е да проучва, популяризира и разпространява
иновации в образованието, които допринасят за развитието на потенциала на
всички деца от предучилищна възраст до първите им години в училище.
СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ


Създаване на обучителни програми и провеждане на продължаващо
обучение на педагози и координатори в образователни институции.



Изграждане

на

партньорства

между

родители,

възпитатели

и

заинтересовани страни и включването им в обновяването на образователни
институции.


Популяризиране

на

метода

за

активно

проучване

в

рамките

на

предучилищните и училищните образователни институции.


Провеждане

на

научни

изследвания

по

проблеми

свързани

с

интеркултурното образование.


Разработване на образователни материали.



Предоставяне на информация и обмен на мнения по учебни предмети, с
оглед създаване на образователна мрежа.



Разпространяване

и

използване

на

образователни

иновации

чрез

партньорство с гръцки и международни мрежи.
За постигането на тези цели, СРКЗД извърши редица научни изследвания в
Гърция

и

в

Европа.

Сдружението

проведе

обучителни

семинари

за

предучилищни възпитатели, координатори в предучилищни образователни
институции и родители. Разработи образователни материали, разпечатани
материали, педагогически комплекти, книги, както и записи на дейностите.
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ВЪВЕДЕНИЕ В РЪКОВОДСТВОТО

2

Това ръководство е предназначено за потребителите на електронния курс,
конкретно:


обучители;



обучаеми, които ще станат обучители;



университетски преподаватели, които обучават студенти;



представители

на

детски

ясли,

дневни

центрове

за

грижи

и

администрация в детски градини (директори, ръководители на звена,
други служители и т.н.) и


педагози участващи в неформални обучения (неформално обучение на
всеки един или в мрежа).
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3

ПРИНЦИПИ НА СИНЕРГЕТИЧНОТО ОБУЧЕНИЕ

3.1.1 Как учат да възрастните?
3.1.1.1 Фактори, които влияят върху обучението.
Възможно е обучението да се провежда по един непланиран и непреднамерен
начин. Въпреки това, в организирания образователен контекст, обучението се
отнася до промените, произтичащи от доброволното участие на обучаемите в
планираните дейности за обучение, които целят придобиването на знания. Общ
извод във всички теории на процеса на учене, е че ученето е активен процес.
Обучаемите не се сблъскват пасивно със стимулите. Вместо това, те
съзнателно се включват в процеса на учене, мотивирани както от вътрешни
потребности, така и от външни стимули (Rogers 1999).
3.1.1.1 Фактори, които влияят върху обучението
–

Опит. Обучаемият е предизвикан да обработва нова информация и да я
тълкуват въз основа на предишни познания (Piaget 1975).

–

Създаване на подходяща атмосфера (атмосфера на приемане, уважение,
диалог, обмен на опит, равнопоставенсот и др.) (CRESAS 1991; Shekley
1988).

–

Личностни характеристики на всеки обуаем (Kokkos 1999).

–

Обучителите. Редовното и често детайлно споменаване на обучителя в
съответната литература, разглеждаща личността, нагласите, поведението и
обучението, подчертава важността на неговата/нейната роля1 (Shekley 1988;
Schelfhout et al. 2002 г.; Noyé & Piveteau 1999; Rogers 1999 г.; Torkington &.
Landers 1995; Kokkos 1999 г.).

3.1.1.2 Препятствия – трудности2
–

Съществуващ опит. Възрастните имат богат предишен опит, върху който те
ще надградят новото знание. Въпреки това, част от този опит вероятно ще
се окаже препятствие и на обучителят може да му/й се наложи да въвлече
обучаемите в процеса на отучване3.

1

За повече информация относно ролята на обучителя, моля вижте Глава 1.2 “Ролята на
обучителя”.
2
Вижте, например, McGivney (1996), Rogers (1999) и Kokkos (1999).
3
Терминът е споменат и обяснен в Rogers (1999: 279-280).
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–

Очаквания. Възрастните имат очаквания от образователните програми, в
които участват, и тези очаквания до голяма степен определят тяхното
отношението. Очакванията може да не е са общовалидни за цялата група,
което допълнително усложнява процеса на учене.

–

Външни трудности. Образованието за възрастни трябва да взема под
внимание многото задължения и ангажименти на обучаемите в други сфери
от живота им, както и всевъзможни негативни психологически състояния
(напр. прекомерен стрес).

–

Страх от образователни програми. Това може да произтича от минал
негативен опит или от факта, че все още не са запознати с концепцията за
учене през целия живот.

–

Слаба организация на програмата. Тя може да се дължи, наред с всичко
друго, на неподходящ избор на обучители, натиск, вероятно, оказван от
контролиращата институция върху обучението и незабавните резултати;
трудности свързани с достъпа на обучаемите до мястото, където се
провежда обучението и др.

3.1.1.3 Изисквания за успешното приключване на процеса на обучение
–

Обучаемите винаги трябва да знаят целите, за да са в състояние да се
включат индивидуално в процеса и да следят своя собствен напредък (Noyé
& Piveteau 1999).

–

В същото време обратна информация от обучителя е нужна, за да се
сравнят целите с представянето. По този начин на обучаемите се дава
възможност да настроят своите усилия по адекватен начин. Обратната
информация към обучаемите може да идва също от техни връстници.
(Shelfhout et al. 2002).

–

Всеки вид обратна информация и общуването като цяло е по-ползотворно,
когато се провежда в група и когато предлага възможността за "симетрични"
взаимоотношения. Това се случва, когато всеки член на групата чувства, че
има правото да изрази своите мнения и чрез общуване и взаимодействие
„съвместно да изгражда" знание, заедно с останалите от групата (CRESAS
1987).
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–

Мотивацията4 е важна през целия процес на учене, при условие, че
обучителят се стреми да я поддържа висока и да я използва, така че
обучаемите да могат постепенно да постигнат целите (Kokkos 1999 г.;
Schelfhout и др 2002 г.; Noyé & Piveteau 1999).

–

За да поддържа постоянно висока мотивация, образователната програма
трябва да оставя място за инициативност, така че обучаемите да участват в:
o определяне целите на програмата;
o изготвяне на подробното съдържание на програмата (ако това е
предвиденоп, ако не е, тообучаемите могат да участват поне в
изясняването на определени страни или вземането на решение за
съсредоточаване върху някои от тях);
o разработване на учебните материали и евентуалните начини за
използване на образователните средства;
o вземане на решения, свързани с условията и местата, където ще се
провежда обучението;
o формулиране на методите за оценка;
o проучване на съдържанието на програмата, за да се потвърди силната й
обвързаност със съществуващите знания и опит на обучаемите, както и с
въпросите свързани с техните обществени и професионални роли
(Kokkos 1999: 71-72).

3.1.2 Ролята на обучителя
В

съвременния

образователен

контекст,

обучителите

вече

не

заемат

традиционната роля на инструктори и носители на автентично знание, а поскоро, те са призвани да координират и подкрепят постъпателния подход към
знанието и да бъдат в постоянно, конструктивно взаимодействие с обучаемите.
Обучителите, от една страна трябва да предоставят достатъчно свобода на
обучаемите, така че те да могат да вземат решения за себе си и от друга
страна, обучителите дискретно да насочват обучаемите, с цел да се избегнат
грешки, които могат да възпрепятстват непрекъсваемостта на процес на учене.
Освен това, обучителите трябва винаги да се опитват ясно да разясняват
4

"Мотивация отчита, онези фактори, които активират и насочват поведенческите модели, които
са организирани около определена цел ... Мотивация в обучението е тласъкът, който държи
индивида в състояние на учене и го насърчава да учи" (Rogers 1999: 125).
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непосредствените образователни цели и

да насърчават обучаемите да ги

постигат чрез личния си стил на учене (Schelfhout et al. 2002; Kokkos 1999;
Rogers 1999; Noyé & Piveteau 1999, Burguière 1987).
За да постигнат гореспоменатото, обучителите трябва да използват широк
спектър

от

учебно-образователни

дейности

и

да

създават

позитивна

атмосфера, което ще засили увереността на обучаемите. От съществено
значение е и необходимостта от предлагане на много възможности на
обучаемите

да

изследват,

експериментират

и

откриват

знание

чрез

собствената си практика, от една страна, а от друга, да им помагат да
анализират своите практики и реакции.
Обучителите също така трябва постоянно да повишават мотивацията, като не
се осланят на тестове и други подобни образователни методи, а чрез практика,
казуси, дискусии, педагогически проекти и работа в екип. И накрая, обучителите
трябва да оценяват и да дават обратна информация на обучаемите по такъв
начин, че да подобряват тяхната работа.
Както е видно от гореспоменатото, обучителите трябва не само да притежават
задълбочени познания в своите професионални области, но също така трябва
да имат много на брой способности и качества. Важно е обучителите:
–

Да уважават индивидуалните качества на обучаемите.

–

Да признават важността на техните знания и опит.

–

Да вземат под внимание техния индивидуален ритъм и потенциал.

–

Да разбират техните слабости и да им помагат да отстраняват всякакви
неясноти.

–

Да координират, без да манипулират.

–

Да демонстрират самосъзнание, да познават собствените си способности,
своите силни и слаби страни, своите ограничения като личности, както
границите на своята намеса в групата на обучаемите и

–

Да оценяват и да се развиват; с други думи, да преглеждат качеството и
ефективността на своята работа; да приемат критика, както и откриват къде
трябва да се развиват.
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3.1.3 Обучение на работното място
Образованието за възрастни се проявява в много форми, като например
професионално обучение, обучение по политически, социални или културни
въпроси, както и за дейностите, свързани с най-добро оползотворяване на
свободното време. Терминът "обучение" се използва в смисъл на последващо
обучение5 и засяга всички онези, които са завършили образованието си в
миналото. Професионално обучение, както показва и названието, има за цел
професионалното развитие на обучаемите.
Най-често срещаната форма на професионално обучение са обучителни
програми, които не се провеждат на работното място и в работно време, и
които обикновено се водят от специалисти. В тези програми знанията са
извадени от естествената работна среда, за която е предназначено и се
предава чрез академични подходи. Подобни програми многократно сa
определяни като неефективни (Garet et al. 2001. Taylor 1999).
Поради тази причина е възниква необходимост да се намери новa форма на
обучение, като обучението на работното място, която значително се различава
от традиционните форми. Основната разлика е, че обучението на работното
място се извършва на място и в работно време. Така на обучаемите се дава
възможност да съчетават наученото с ежедневната си практика, а на по-късен
етап да коригират своята практика, когато това се сметне за нужно. В същото
време, обаче, организацията домакин на обучението получава възможност да
продължи със структурните си промени, за да използва новите практики,
усвоени от обучаемите (Xochellis & Papanaoum 2000). Нещо повече, доказано е,
че осъвременените обучителни програми по-добре отговорят на начина, по
който възрастните учат, което разбира се ги кара да променят своите практики
(Xochellis & Papanaoum 2000; Garet et al. 2001).

5

Обучението според (1999: 74) се дефинира като образование, което има ограничени,
конкретни цели и е насочено главно да преподава ‘правилния” начин на учене, което води до
развитието на способности.”
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Програмите за обучение на работното място са насочени към подобряване на
образователния процес, когато се провеждат в училище, те се наричат
програми за обучение на учебното място.
 Те се различават по своите цели, които може да включват:
- подобряване на педагогическите практики в специфични условия;
- засилване на използването на определени материали или предварително
разработени стратегии от педагозите;
- разработване на нови учебни програми и образователни методи;
- развитие на способността на възпитателите да разбират начина, по който
децата учат и т.н. (Garet et al. 2001).
 Програмите за обучение на работното място се различават и по своите
техники за предаване на знания и прилагане на нови практики, които могат
да се използват индивидуално или в комбинация (EADAP 2003; Fennessy
1998; Garet et al. 2001; Schelfhout et al. 2002; Sheckley 1998; Sparks 1986;
Torkington & Landers 1995) и те са следните:
-

Представяне на информация
o Представят се основни знания и умения.
o Представяне на модел на преподаване или чрез посещение в
училище, или чрез видео и др.

-

Практика и обратна информация
o Провеждат

се

срещи,

за

да

се

обвържат

новите

знания

с

педагогическата практика.
o Предоставят

се

значителни

възможности

за

практикуване

на

придобитите знания и умения.
o Лицето, което отговаря за обучителната програма, предоставя
обратна информация на обучаемите, за да могат те да подобрят,
колкото е възможно повече своята работата.
-

Супервизия
o Лицето, което отговаря за обучителната програма, наблюдава
обучаемите, докато те прилагат нови педагогически

практики,

предложени в програмата.
o Следва конструктивна критика.
-

Съдействие
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o Лицето, което отговаря за обучителната програма, дава възможност
на обучаемите да избират темите, включени в програмата. Тогава
той/тя се включва в техните решения и следи действията им.
o Въпроси свързани с педагогическите практики се идентифицират и
анализират и след задълбочени обсъждания се правят нови корекции.
-

Подкрепа
o Обучаемите могат да избират както съдържанието на дейностите,
така и знанията, които искат да усвоят. Въпреки това се предвиждат
конкретни указания, както и ясни времеви рамки за действия и анализ.
o През цялата програма обсъжданията и корекциите са ключовите
страни на предоставяната подкрепа.

-

Насочваща намеса
o Лицето, което отговаря за обучителната програма, работи директно с
обучаемите по решаването на всякакви проблеми, възникнали в
процеса на обучението, когато обучаемите се опитват да прилагат
нови образователни практики.

-

Дискусии между колеги
o Педагозите биват насърчавани да обсъждат и да си сътрудничат по
професионални въпроси.
o Дискусиите се провеждат в малки групи, в присъствието на обучителя
или не, давайки на педагозите възможност да анализират своите нови
практики и да споделят свои специфични проблеми.

-

Административна подкрепа
o Директорът

на

училището,

както

и

други

служители

от

администрацията са информирани за целите на обучителната
програма и са помолени да подкрепят изпълнението на тези цели.
Независимо от факта, че в програмите за обучение работното място педагозите
се тласкат към подобряване на своите педагогически практики, те често не
водят до желаните резултати. Някои от възможните причини за това са
следните (Noyé & Piveteau 1999, Ingvarson 1988, Sparcks 1986):
-

Страх от неизвестното, страх от наблюдение и неуспех.

-

Силата на навика и инерцията.

-

Недостатъчно време.
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-

Липса на подкрепа от други лица в училищната система.

За да гарантира успех, доколкото е възможно, една програма за обучение на
работното място трябва да отговаря на определени изисквания (Kokkos 1999 г.;
Xochellis & Papanaoum 2000; Noyé & Piveteau 1999; Rogers 1999; Fennessy 1998;
Garet et al. 2001. Schelfhout et al. 2002; Sheckley 1988; Sparcks 1986). Поконкретно тя трябва да:
–

Засяга и въвлича целия персонал на

училището:

Колективното

професионално обучение може да помогне за създаването на обща
професионална култура, която след това да изгради споделено разбиране
за нещата, както и на общите педагогически цели и методите за решаване
на проблеми. В такава атмосфера, осъществяването на промяна на
педагогически практики, е очевидно по-лесно.
–

Създава

двупосочен

непрекъснат

поток

на

информация

между

административни служители на училището и обучаемите. Програмата за
обучение на работното място може да бъде ефективна, когато тя
представлява неразделна част от общата училищна политика. Напредъкът
на обучаемите зависи от съответствието между програмата и подкрепата за
нея, предоставяна от тяхната образователна институция. Поради тази
причина, директорът на образователната институция трябва да има ясна
представа за програмата (цели, философия и т.н.), да я подкрепя и да
информира за всякакви проблеми висшата (държавна) администрация,
където се счита, че нейният принос е необходим.
–

Осигурява съгласуваност с предишния опит. Дейности, свързани с
миналия професионален опит на обучаемите, е по-вероятно да увеличат
техните знания и умения и да ги накара да приемат нови педагогически
практики.

–

Действа в подкрепа: Поддържане на висока мотивация и запознаване на
обучителите с идеята за промяна са двата елемента, които трябва да бъдат
взети предвид, за да се постигнат новите цели.

–

Осъществява се от квалифициран обучител. Както при всяка форма на
образование, така и при обучението на работното място, обучителят играе
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важна роля. Неговото отношение и поведение трябва да обхваща всичко,
посочено в съответната глава6.
–

Имат голяма продължителност: Повечето изследвания показват, че
продължителните програми за обучение на работното място, осигуряват
възможност за анализ, отнасящи се до съдържанието на дейностите,
възприятията на обучаемия, както и ефективността на педагогическите
практики. Те също така дават на обучаемите педагози възможност да
изпробват нови педагогически практики и да се включат в тяхната
конструктивна оценка.

6

Вижте Глава 1.2 “Ролята на обучителя”.
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3.2

Порграма Синергия

3.2.1 Въведение
Синергия е програма за обучение на работното място, която е резултат от
дългогодишно сътрудничество на СРКЗД с изследователски екипи от редица
европейски страни (Франция, Ирландия, Италия, Португалия, Испания и др.). Тя
се прилага от 1994 г. насам, главно в предучилищни образователни институции
и е насочена към педагози, директори на учебни заведения и административен
персонал. Програмата е както академично, така и финансово подкрепена от
фондация Bernard Van Leer и СРКЗД, докато тя работи под егидата на
организацията, пожелала обучение на своя персонал.
Ключовите принципи на обучението на работното място7 за възрастни
изграждат основата на програмата. Специално внимание се отделя на:


връзката на обучението с ежедневната професионална практика на
обучаемите;



разработването на учебно съдържание в съответствие с професионалните
притеснения, нуждите и интересите на обучаемите;



работа в екип;



създаването на симетрични взаимоотношения между членовете на групата,



социални взаимодействия и



предоставянето на теоретична и методическа подкрепа.

През последните десет години, закони, изисквания и натиск оказвани от
"европейски директиви", създадоха нова рамка в Гърция по отношение на
структурата и функционирането на предучилищното образование. Най-важната
промяна е прехвърлянето на отговорността за детските ясли и дневните
центрове за грижи към местната власт.
Програмата Синергия се опитва да покрие основните нужди от обучение,
наложени от новите условия, като взема предвид историята, възможностите и
институционалните ограничения в сферата.

7

Вижте Глава 1.1. “Как учат възрастните?”
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3.2.2 Цели
Целите на програмата Синергия са:


подобряване на образованието, предоставяно в детски ясли и дневни
центрове за грижи;



утвърждаване на професионалната роля на педагозите, чрез обогатяване и
обновяване на знанията им по педагогически въпроси;



използване на потенциала на децата и педагозите по най-добрия начин;



активното участие на родителите в училищния живот;



привличане на социални партньори за подкрепа на обновяването на
образователните институции и



признаване

на

образователната

практика

в

дневните

центрове

от

социалната среда.
С две думи, бихме казали, че крайната цел на програма Синергия, е
подобряване

на

качеството

на

образованието,

предоставяно

от

предучилищните институции чрез насърчаване на съвместни действия (а
именно – синергия) на всички, които участват в дейността на предучилищните
учебни заведения.

3.2.3 Форма и структура
Програмата за обучение на работното място Синергия може да се провежда и
по интернет и да се използва на работното място на обучаемите в рамките на
работното им време. Това е една непрекъсната програма за обучение на
възрастни, основаваща се на реални проблеми и примери от класната стая.
Програмата е гъвкава и може да се променя всеки път в зависимост от
образователните нужди на участниците. Моделът за обучение Синергия се
основава на работата в екип на всички нива, обмен на идеи и мнения и
взаимодействие между всички участници. Ключовото изискване за положителни
резултати от програмата е голямата продължителност на обучението (над три
месеца и до три години), така че персоналът да може да възприеме постепенно
един научен метод на работа, който те ще могат да използват, след като
програмата приключи.
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Дейностите по програмата са подкрепяни от:


научният

екип

на

СРКЗД,

който

носи

цялостната

отговорност

за

изпълнението, координирането, монигторинга и оценката на програмата,
както на научно, така и на методическо ниво;


на обучителите, обучени и назначени от СРКЗД8 и



представителят на образователната институция, където ще се проведе
обучението. Този човек представлява програмата по отношение на органите
на управление на образователната институция, като осигурява потокът на
информация между участниците и улесняване гладкото изпълнение на
обучителната програма.

3.2.4 Методология
Методологията на програмата Синергия се основава на принципите на
активното проучване9 действие в областта на изследванията и на интерактивна
педагогика (CRESAS 1992).
По-конкретно, програмата Синергия насърчава взаимодействието между:


Теория и практика. Програмата помага на обучаемите да преразглеждат
своите теоретични възгледи, като ги противопоставят с техните ежедневни
педагогически практики. Това ги кара да правят нови работни хипотези,
които след това те проверяват, като ги прилагат. Активният анализ кара
обучаемите да трупат нови знания; да преосмислят съществуващото знание
и да теоретизират своята собствена практика.



Участниците в програмата. Програмата насърчава обмена на мнения
между членовете на групата, като по този начин създава "симетрични
взаимоотношения" (Schwartz 1973; Schwartz: 1977). Терминът "симетричен"
обозначава взаимоотношения, в които всеки от партньорите чувства, че има
правото да подкрепи своите мнения и да участва в общите инициативи
(Chrettiennot et al. 1989). По този начин, всеки допринася за реализирането
на общи проекти. Всеки участва в динамичен процес на съвместно

8

Вижте Глава 2.6 “Обучителят координатор”.
Екшън изследването в областта на образованието се стреми да подобри качеството на
преподаване и учене чрез изслеване на факторите, които им влияят. Целта му е да подпомага
педагозите при справянето с проблеми на образователната практика, при включването на
иновации, последвано от обмисляне и дискутиране (Altrichter и др. 2001).
9
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изграждане на знания съобразно собствените си темпо и способности
(Anagnostopoulou 2003a).

3.2.5 Техники
3.2.5.1 Сформиране на екип и групова динамика
Главната особеност на обучителната програма е работата в екип. Така, по
време на обучението има:


Контакти между обучителя и обучаемите, по време на които се определят
времето и формата на комуникация с педагогическия екип10. В случай, че
няма педагогически екип, обучителят обсъжда с обучаемите сформирането
такъв. Педагогическият екип:
-

идентифицира трудни ситуации;

-

изказва притеснения;

-

записва и анализира поведенията на децата;

-

взема решения за педагогическите проекти,

-

определя целите на дейностите, подходите на намеса и критериите за
оценка;

-

утвърждава педагогическите договори и

-

използва средства за наблюдение, като например фотоапарати, видео
камери и решетки за наблюдение.



Провеждането на срещи на разширения педагогически екип, който включва
всички служители на детските ясли и дневните центрове, представители на
учебната

институция,

административен

персонал,

представители

на

родителите, обучителят и Научната комисия на СРКЗД, е друга цел на
програмата, когато е възможно. По време на тези срещи, които се
провеждат веднъж на всеки два месеца в голяма зала, предоставяна всеки
път от институцията поръчала обучението:

-

се представят педагогически проекти, провеждани в класните стаи;

10

Под термина ‘педагогически екип’ трябва да се разбира трансформацията на работата на
училищния отдел, които е решил, че иска да си постави нови педагогически цели, както и да
коригира и оцени провеждането на съвместни практики (Papaprokopiou 1999). Когато екипът е
разширен чрез включването на хора, които не са педагози, тогава екипът се нарича 'разширен
педагогически екип' (EADAP 2003).
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-

обявяват се експериментални приложения;

-

внимателно се разглеждат целите, контекста на дейностите и критериите
за тяхната оценка;

-

извършват се междинни и окончателни оценявания с помощта на
въпросници, формуляри за наблюдение и др.

-

приемат се нови практики като например, организиране на детски
фестивала;

-

решава се прилагането на иновативни практики, като например,
образователни посещения, както и приноса на представители на
образователната институция и компетентен административен персонал в
програмата и

-

планират се действия за "отваряне" на училищата към местната
общност, чрез семинари, събития, разяснителни материали, плакати и
др.



Срещи на екипа обучители, който се състои от всички обучители в
програмата Синергия с Научната комисия на СРКЗД. По време на тези
срещи, обучителите информират останалите членове за хода на програмата
и съвместно планират по-нататъшното изпълнение на своите ангажименти.
По-конкретно, обучителите и Научната комисия:
-

анализират напредъка на програмите;

-

идентифицират трудностите;

-

изказват на глас опасения, тревоги и несигурност;

-

търсят заедно както практически решения, така и теоретична подкрепа;

-

оценяват резултатите и

-

подготвят дейности за по-нататъшното развитие на програмата.

3.2.5.2 Педагогически проекти11
Педагогически проекти са основна техника в програмата Синергия, тъй като
позволяват да бъдат постигнати целите на програмата. По-конкретно, те:


мотивират обучаемите педагози, карайки ги да възприемат нагласа за
любознателност;

11

Вижте, например Frey (1998) и Helm & Katz (2002).
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се възползват максимално от потенциала на децата, тъй като не се
съсредоточават толкова много върху съдържанието на учебния материал,
колкото върху начините и подходите, които децата използват, за да учат;



опосредстват обмена на мнения и работа в екип;



насърчават отварянето на класната стая и училището, тъй като в
педагогическите проектите могат да се включат:
-

всички или някои от педагозите в училището;

-

всички или някои от училищата в района;

-

външни сътрудници и

-

училища, които са географски отдалечени, но редовно комуникират едно
с друго.

3.2.5.3 Формираща самооценка
Това е безценен инструмент, който се отнася до системната оценка на
педагогическите дейност и се стреми да подобри тези практики. Този модел на
оценяване е няма общо с външното оценяване, наложено отвън или
повърхностното, но изтощително наблюдение и оценяване. Формиращата
самооценка е непрестанен процес, разработен от самите педагози (Solomon
1999), включващ всеки, който участва в педагогическия проект. По-специално,
екипът си поставя цели, постига ги и системно следи както действията, така и
резултатите, които са свързани с целите. След това ги оценява спрямо вече
дефинираните критерии и прави нови корекции, които след това оценява
отново12.
Самооценката и корекциите се правят на две нива13:
1.

Педагозите с децата в своя клас, след като са определили дейностите,

оценяват какво е постигнато и какво не е, причините за успеха или неуспеха,
придобитото

ново

знание,

и

също

така

очертават

съдържанието

на

допълнителното знание, което желаят да придобият и накрая правят нови
корекции. Този процес, който се повтаря през равни интервали, активизира

12

Пример за формираща себеоценка, моля, вижте приложения 1 и 2.
Това се отнася до оценката направена в класната стая. За цялостната оценка на програмата,
вижте Глава 3 “Оценка на програмата”, 3.1 “Видове оценка”.
13
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инициативността и самоактуализацията на децата и предоставя на педагога
възможността по-добре да разбере, как децата действат и техните постижения.
Всички педагози от училището системно наблюдават и записват

2.

влиянието на новите условия и дейностите, което те оказват върху поведението
на децата, като използват средства по свой избор – видео камера, фотоапарат,
решетки за наблюдение, формуляри и т.н. Те обменят мнения, анализират
резултатите от записите, което води до нови корекции, свързани с откритото
въздействие върху поведението на децата (Anagnostopoulou & Papaprokopiou
2001).
3.2.5.4 Педагогически помощни материали14
Терминът 'педагогически помощни материали' показва онези "инструменти",
използвани като помощни средства в образованието, които позволяват на
обучителя да бъде по-ефективен (Noye & Pivetau 1999). Програмата за
обучение

Синергия

включва

(поотделно

или

в

комбинация)

следните

педагогически помощни материали:


Досие. То е теоретичният и методическият помощен инструмент, "място" за
съхраняване и въвеждане на данни и информация. Той също така служи
като свързващо звено между колеги, както и резюме на работата на екипа.
Досието включва:
-

референции (за възрастни и деца);

-

статии, главно от педагогически научни списания;

-

бележки на обучаемите;

-

събития за съответните теми, като например, семинари, конференции,
детски фестивали и т.н.;

-

педагогически материали (материали за раздаване, плакати, стикери,
скечове, игри) и

-

данни

за

компетентните

органи,

свързани

с

предмета

(адреси,

телефонни номера, кратка информация).


Заемна библиотека. Тя е създадена от групата обучаеми, която включва
книги, свързани със съдържанието на обучението.

14

За повече информация, вижте Zerva (2003).
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Методически инструменти. Обучителят и Научната комисия предоставят
планове, въпросници и др.



Плакати. Плакати със снимки на организираните ежедневни дейности и
проекти, придружени с кратки описания;



Диктофон. Диктофонът се използван за записване на избрани диалози на
деца и/или обучаеми.



Видео. Обучаемите записват сцени от ежедневната си практика, които след
това се гледат и анализират от педагогическия екип.

3.2.6 Обучителят координатор
Опитът показва и научните изследвания потвърждават (Anagnostopoulos &
Papaprokopiou 1992), че необходимостта от посредничество възниква по време
на дългосрочна дейност или съгласуван екшън план, когато са включени
различни партньори с различни роли, отговорности, знания, възприятия и т.н.
Ето защо обучителите координатори в програмата Синергия са призвани да
изпълняват следните роли:


ролята на медиатори между различните партньори, участващи в програмата
и



ролята на координатори между обучаемите и знанията, които трябва да
бъдат придобити от тях.

Поради факта, че обучителите кооординатори са от ключово значение за
програмата Синергия, те са специално подбрани и обучени по систематичен
начин. Необходимите изисквания към обучителите са:


висше образование;



много добро познаване на сферата на образованието и обучението и



професионален опит като педагози;

Въпреки това, необходимите квалификации за тази работа имат повече общо с
личността и разбиранията на обучителите координатори, които вече бяха
споменати в съответната глава15.

15

Вижте Глава 1.2 “Ролята на обучителя”.
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Обучители координатори имат следните форми на подкрепа в своята тежка и
сложна задача:


Първоначално и най-вече непрекъснато обучение, предоставено от СРКЗД,
което продължава толкова дълго, колкото продължава и тяхното участие в
програмата, както и подкрепата от научния екип на СРКЗД (колеги,
обучители координатори и учени, които са ръководители).



Методологическа рамка на програмата, която, чрез предоставяне на
насоки, улеснява работата им и в известна степен, гарантира тяхната
ефективност.



Опит съчетан със систематичен анализ, извършван в контекста на научния
екип

на

СРКЗД,

което

позволява

на

обучителите

да

управляват

противопоставянето на педагозите и ръководителите на образователната
институция. Опитът е необходим, за да се справят с противопоставянето
като неизбежно и да идентифицират начини, по които да го ограничат,
заобиколят или контролират. По същия начин, обучителите идентифицират,
анализират и контролират собствените си нагласи и онова, което казват и
правят.


Признаване на ролята на обучителя кординатор от институцията, отговорна
за неговото заплащане.

Оценката на работата на обучителите координатори се осъществява на много
нива:


Непряко, чрез напредъка в осъществяването на педагогическите проекти,
които разработват по време на обучението и се оценяват от групата на
обучаемите.



Пряко (самооценка), със съдействието на група от колеги и на Научната
комисия на СРКЗД16.

16

За повече информация относно цялостната оценка на програмата, вижте Глава 3 „Оценка на
програмата”.
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3.3 Оценка на програмата
Вътрешна оценка17 на ефективността на програмата Синергия и проучване на
начините за подобряването й, придружават нейното прилагане от самото
начало и продължава до приколючването й.
Дългосрочното прилагане и мащаба на намесата на различни нива (групи от
директори, педагогически екипи, разширени екипи, администратори, педагози,
асистенти, социални партньори) изисква:

i.

продължаваща формираща оценка18 по време на програмата и

ii. цялостна, обобщаваща19 оценка.
Продължаващата формираща оценка на програмата е колективно усилие. То
се базира на процедури, предложени от Научната комисия, но организирана и
осъществявана от самите обучители координатори. Този тип оценяване:
 е полезен в непрекъснатото предефиниране на целите и промяната на
обучителните техники;
 позволява на обучителите, систематично да наблюдават специалните
обстоятелства, при които се изпълнява програмата;
 позволява

да

се

развие

дух

на

колективност

и

балансиране

на

взаимоотношенията между самите обучители координатори и научния екип;
 насърчава взаимното обучение;
 стимулира атмосфера на колективна отговорност между обучителите
координатори, свързана с процедурите на програмата;
 повишава доверието и аналитичните способности на целия екип;
 мотивира персонална ангажираност на обучителите координатори за
непрекъснато подобряване на тяхната работата и
17

Според Vergidis & Karalis (1999: 133) “Оценката се определя като ‘вътрешна’, когато
оценителят идва от организацията провеждаща програмата.”
18
Според Dimitropoulos (1999: 37) терминът ‘формираща оценка’ се отнася до „оценка
провеждана успоредно с учебно-образователния процес, като така се улеснява непрекъснатото
оформяне на този процес.”
19
Терминът ‘обобщаващ’ според Vergidis & Karalis (1999: 128-129) се отнася за "оценяване,
извършвано с цел да се направят изводи и документират решения, отнасящи се до стойността
на програма, което обикновено се съчетава с нейното продължаване или разширяване”.
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 потвърждава уместността на формиращите ръководства за самооценка20.
Цялостното обобщаващо оценяване се счита за необходимо:
 за да се оцени степента, до която са постигнати целите на програмата и да
се формулират окончателните заключения и
 за да се потвърдят ключовите фактори, формиращи крайния резултат в
различни образователни условия.

20

Вижте Приложения 1 и 2
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Приложения
Приложение I: Примери за формираща самооценка на педагози
Пример 1
Програма Синергия
Дневен доклад
Дати:


Какви дейности предложихте Вие и какви дейности предложиха децата (не е

задължително да са предложени по време на учебния час)?
Дейноости предложени от възрастния

Дейности

предложени

от

децата

(вербални или невербали)



Как са използвани някои от предложенията на децата?
-

Незабавно ги проведохме?

-

Записахме ги?

-

Обещахме да ги проведем през следващите няколко дни?
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Вторият пример е за по-подробно записване на дадена дейност, с цел оценка на
по-сложна информация. Използва се от екипи, които са по-запознати с
обучителния процес.
Пример 2
Програма Синергия
Описание на дейност


Предложението от децата ли идва или от възрастния? (кратко описание).



Как е направено изказването? Какво точно е казано?



Каква е била намесата на възрастния?



Какво са предложили децата?



Имало ли е взаимодействия (между децата, между децата и възрастните)?
Нещо променяно ли е във времето и пространството, в избрания подход, в
предложенията?



Как са постигнати някои от нашите първоначални цели? (напр. Наблюдавам
напредък в речта).



Включиха ли се родители? По какъв начин?
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Третият и четвъртият пример са предназначени за педагогически екипи с повече
опит в преподаването. Както можем да видим, тези инструменти касаят
планирането и оценяването, процеси свързани помежду си. И наистина колкото
един проект или дейност имат ясни цели и са добре планирани, толкова полесно и по-безпроблемно е да се намерят критерии за оценка и да бъдат
оценени.
Пример 3
Проект Синергия
Планиране

1.

Съдържание на педагогическия проект

Заглавие:
Начална дата:
Планирани дейности:

2.

Причини, поради които този конкретен проект е избран:
Например, решаване на проблеми, пространство, трудни моменти, лични
мотиви, потребностите на децата и т.н.

3.

Приоритети. Краткосрочни –дългосрочни цели:

4.

Организационни предложения:
Начини за подредба на пространството и разпределение на времето
(работни ателиета, кътове, посещения и т.н.)

Пример 4
Педагогически доклад за дейности21 за 2000-2001 г.
1. Описание на класа Ви (възраст, брой на децата).

21

В този случай оценката се нарича доклад, тъй като този термин не провокира негативна
асоциация, за разлика от оценка, което се свързва с училищни или административни тестове.
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2. Описание на проекта избран и осъществен тази година.
3. Какви са педагогическите цели на Вашия проект?
4. Как децата възприеха тази конкретна дейност?
5. Какво се промени в класната стая от начина, по който работихте тази
година?
6. Нещо промени ли се във взаимоотношенията Ви с родителите?
7. От тазгодишните дейности, коя си струва да бъде запазена за
догодина?
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Приложение II: Пример за ръководство на формиращата
самооценка за обучители посредници
Това ръководство има за цел да помогне на обучителите координатори
системно да оценяват помощта, която оказват на педагозите участващи в
обучението в контекста на програмата Синергия. Чрез анализиране на
техниките за подкрепа на педагозите, които те използват обучителите
постепенно

са

насочвани

към

по-гъвкави

и

ефективни

интервенции.

Ръководството трябва да се попълва три пъти в годината: в началото на
посредничеството на обучителите, в средата и в края на годината.

1.

Приоритетни интервенции – Цели



планирани интервенции;



начална дата на интервенциите;



причини за избор на тези интервенции

2.

Посока на интервенциите



техники за подпомагане на педагозите;



техники за обсъждания;



създаване на педагогически екип и техники за подкрепа;

3.

Изводи



на ниво 'Педагози' (участие, ангажираност, активност и др.);



на ниво 'Педагогически екип' (основен екип, разширен екип);



на

ниво

'Партньори'

(ръководители,

административни

служители,

родители, общност и др.);


на ниво 'Обучител координатор' (промяна на техники и тактики);



на нивото на програмата (последствия, отклонения, иновации, стагнация
и т.н.):

4.

Корекции на интервенциите
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Предложения за бъдещи корекции на интервенциите и напредъка на
програмата за обучение на педагози.

Приложение III: Въпросник за обучаемите
ПЪРВА ЧАСТ (ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ)


Възраст:


22-30



31-40



41-50



51 и повече



Университет/факултет/център, от който сте се дипломирали.



......................................................................................…………………..……….…
…………………………………………………………………………..………………….



Трудов стаж като педагог:

….......................................................................................…………………..……………
………………………………………………………………………..…………………………




В момента работите на:


временен договор



постоянен договор

В коя община/организация посещавахте обучението по програмата
Синергия?

….......................................................................................…………………..……………
………………………………………………………………………..…………………………


Период:
от....../...../.... до ..../...../..…



Сега в коя община/организация работите?
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….......................................................................................…………………..……………
………………………………………………………………………..…………………………


Участвали ли сте в някакви обучителни програми или семинари преди
програма Синергия?


Да



Не

Ако да, в какво?
….......................................................................................…………………..……………
………………………………………………………………………..…………………………
ЧАСТ ВТОРА (ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОГРАМАТА)
1. Програмата Синергия отговори ли на Вашите очаквания?


Много



Доста



Малко



Изобщо



Без отговор

Моля, обосновете накратко своя отговор.
….......................................................................................…………………..……………
………………………………………………………………………..…………......................
.................................................................…………………..………………………………
……………………………………………………..……………………………………………
2. До каква степен програмата Ви помогна да:
Много

Доста

Малко

Изобщо

Без отговор

обновите своите педагогически
практики
обогатите своите знания
оцените своята педагогическа работа
обвържете теорията с практиката
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подхождате изследователски към
своите педагогически практики

3. До каква степен програмата Ви помогна да взаимодействате с:
Много

Доста

Малко

Изобщо

Без отговор

други колеги от детската градина/ясла
колеги от други детски градини/ясли
директорът на детската градина
администрацията
родителите

4. Осъществявате ли педагогически проекти?


Да



Не

Ако да, кой смятате за най-успешен?
….......................................................................................…………………..……………
………………………………………………………………………..…………......................
.................................................................…………………..………………………………
……………………………………………………..……………………………………………
5. Защо избрахте да осъществите горепосочения педагогически проект?
….......................................................................................…………………..……………
………………………………………………………………………..…………......................
.................................................................…………………..………………………………
……………………………………………………..……………………………………………
6. Осъществяването на този педагогически проект оказа ли влияние върху
другите класни дейности?


Много



Доста



Малко



Изобщо
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Без отговор

Моля, обосновете накратко своя отговор.
….......................................................................................…………………..……………
………………………………………………………………………..…………......................
.................................................................…………………..………………………………
……………………………………………………..……………………………………………
7. Считате ли, че програмата Синергия Ви помогна да промените
отношението си към децата във Вашата ежедневна практика?


Много



Доста



Малко



Изобщо



Без отговор

Моля, обосновете накратко своя отговор.
….......................................................................................…………………..……………
………………………………………………………………………..…………......................
.................................................................…………………..………………………………
……………………………………………………..……………………………………………
8. До каква степен педагогическият екип Ви помогна да:
Много

Доста

Малко

Изобщо

Без отговор

обменяте мнения с колеги
планирате общи дейности
включват собствени предложения
оценявате съвместни дейности

9. Какъв бе приносът на администрацията на организацията участваща в
провеждането на програмата Синергия по отношение на:
Много

Доста

Малко

Изобщо

Без отговор

предоставяне на оборудване
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участието им в събития на центъра
за дневни грижи (детски фестивали,
еднодневни конференции, открити
работни ателиета)
морална подкрепа / окуражаване
активното им участие в срещите на
педагогическия екип.

10. До каква степен сте доволни от Вашия обучител по отношение на:
Много

Доста

Малко

Изобщо

Без отговор

образователно ниво
характер
умения за координиране

11. В какво Ви помогна присъствието на обучителя?
….......................................................................................…………………..……………
………………………………………………………………………..…………......................
.................................................................…………………..………………………………
……………………………………………………..……………………………………………
12. Моля, посочете една положителна страна на обучението по програмата
Синергия:
….......................................................................................…………………..……………
………………………………………………………………………..…………......................
.................................................................…………………..………………………………
……………………………………………………..……………………………………………
13. Моля, посочете една отрицателна страна на обучението по програмата
Синергия:
….......................................................................................…………………..……………
………………………………………………………………………..…………......................
.................................................................…………………..………………………………
……………………………………………………..……………………………………………
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ЧАСТ ТРЕТА (СЛЕД КРАЯ НА ПРОГРАМАТА)
14. Кои от инструментите предоставени от програмата, продължавате да
използвате във Вашата ежедневна практика? (Моля, посочете тези, които
използвате най-много)


Видео камера



Касетофон



Плакати



Албуми



Решетки за наблюдение



Записки



Фотоапарат



Друго ……………………………………

15. Участвате ли все още в педагогически екип?


Да



Не



Без отговор

Защо?
….......................................................................................…………………..……………
………………………………………………………………………..…………......................
.................................................................…………………..………………………………
……………………………………………………..……………………………………………
16. Участвате ли в съвместни дейности с колеги от други детски градини /
ясли във Вашата или друга община?


Да



Не



Без отговор

Каква е причината?
….......................................................................................…………………..……………
………………………………………………………………………..…………......................
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.................................................................…………………..………………………………
……………………………………………………..……………………………………………
17. Посетихте ли някакви обучителни програми след приключването на
програмата Синергия?


Да



Не



Без отговор

Ако да, каква?
.......................................................................................…………………..………………
……………………………………………………………………..…………..........................
.............................................................…………………..…………………………………
…………………………………………………..……………………………………………
18. До каква степен използвате средства за самообучение, извън
обучителните програми (напр. книги)?


Много



Доста



Малко



Изобщо



Без отговор

19. Ако Ви се предостави възможност да участвате в нова обучителна
програма, каква бихте предложили?
….......................................................................................…………………..……………
………………………………………………………………………..…………......................
.................................................................…………………..………………………………
……………………………………………………..……………………………………………
Благодаря!
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Приложение IV: Въпросник за обучители посредници
ЧАСТ ПЪРВА (информация събрана за ясла/детска градина/ център за
детски дневни)
Община:…......................................................……………………………….
Ясла / детска градина:…………………………...........................……………
1. Програмата помогна на обучаемите да:
Много

Доста

Малко

Изобщо

Без отговор

обновят своите педагогически
практики
обогатят своите знания
оценят своята педагогическа работа
обвържат теорията с практиката
подходят изследователски към
своите педагогически практики

2. Програмата помогна на обучаемите да взаимодействат с:
Много

Доста

Малко

Изобщо

Без отговор

Други колеги от центъра за дневни
грижи
Колеги от други центрове за дневни
грижи
Ръководителят на центъра за дневни
грижи
Администрацията
Родителите

3. Обучаемите са възприели методът на педагогическите проекти като
техен основен:


Много



Доста



Малко



Изобщо



Без отговор
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4. Програмата спомогна за промяната на отношението на обучаемите към
децата в тяхната ежедневна педагогическа практика:


Много



Доста



Малко



Изобщо



Без отговор

5. Педагогическият екип помогна на обучаемите като:
Много

Доста

Малко

Изобщо

Без отговор

Обменят мнения с колеги
Планират общи дейности
Включват собствени предложения
Оценяват съвместни дейности
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ЧАСТ ВТОРА (Данни събирани от община)
Община:……………......................................………………………………….
6. Администрацията на организацията участваща в провеждането на
програма Синергия допринесе с:
Много

Доста

Малко

Изобщо

Без отговор

предоставяне на оборудване
участие в събития на центъра за
дневни грижи (детски фестивали,
еднодневни конференции, открити
работни ателиета)
морална подкрепа / окуражаване
активно участие в срещите на
педагогическия екип.
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ЧАСТ ТРЕТА (Обща информация)
7. Моля, посочете три техники, които смятате, че са по-ефективни за
координирането на педагогическия екип.
i/.……………………………………………………..…………………………………………
………………………………………………..…………………………………………………
ii/.…………………………………………………….…………………………………………
………………………………………………..…………………………………………………
iii/.………………………………………………………………………………………………
……………………………………………….…………………………………………………
8. До каква степен Вашето професионално развитие бе повлияно от
участието Ви в програма Синергия?


Много



Доста



Малко



Изобщо



Без отговор

Моля, обосновете накратко отговорът си.
….......................................................................................…………………..……………
………………………………………………………………………..…………......................
.................................................................…………………..………………………………
……………………………………………………..……………………………………………
9. По време на програмата Научната комисия на СРКЗД Ви подкрепяше:


Много



Доста



Малко



Изобщо



Без отговор

10. Какво бихте предложили за подобряване на Програмата Синергия?
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i/.……………………………….........…………………………………………………………
………………………………..…………………………………………………………………
ii/.…………………………………........………………………………………………………
…………………………………..……………………………………………………………..
iii/.……………………………………...........…………………………………………………
………………………………………..…………………………………………………………
Благодаря.
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