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Резюмета на научните трудове
(след придобиване на научно звание „доцент”)
на доц. д-р Мария Алексиева
за участие в конкурс за заемане на академична длъжност „професор“ в БСУ, област на
висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика
(Теория на възпитанието и дидактика, Начална училищна педагогика), обявен в ДВ, бр.
1/03.01.2017 г.

№

Година

Заглавие

Брой
страници

Монография
Модел за изграждане на мултикултурна образователна среда
183
в началното училище, ISBN 978-954-343-104-S
В монографията са представени теоретични бележки, свързани с интеркултурното
образование, организацията и спецификата на мултикултурната образователна среда и
педагогическите взаимодействия в нея. Акцентът е поставен върху педагогическото изследване,
което е отправна точка за създаването на модел за изграждане на мултикултурна образователна
среда. Моделът представлява своеобразен технологичен вариант за работа с няколко
компонента, които са апробирани в практиката и имат устойчивост по отношение на ефектите,
свързани с организацията на образователната среда в условията на мултикултурност и
педагогическите взаимодействия на различни нива.
Във връзка с извеждането на модела за изграждане на мултукултурна образователна
среда е предложен изследователски инструментариум за изследване на средата за учене в
мултикултурна среда, въпросник за самооценка на учители, които работят с ученици от
мултиетнически произход.
В процеса на педагогическото изследване бяха диагностицирани следните потребности,
свързани с интеграцията на децата от мултиетническите групи:
- продължаване на процеса на извеждане на деца и ученици от сегрегирани училища;
- адаптация на ученици, за които българският език не е майчин, чрез съвместни
познавателни дейности с деца от другите етноси;
- необходимост от допълнителна работа с родителите, чиито деца не посещават редовно
учебни занятия;
- необходимост от разширяване на възможностите за взаимно опознаване на културното
разнообразие в хода на съвместни творчески и интелектуални дейности;
- необходимост от обогатяване на педагогическия инструментариум за работа в
условията на социокултурно разнообразие и на интеркултурна сензитивност на учителите.
Основният проблем (диагностициран и посочен след многобройни срещи и разговори с
учители, работещи в мултикултурна среда), който трябва да намери своето решение, е свързан с
генерирането на добри образователни практики, съдействащи за подобряване на
образователната мотивация на децата от уязвимите етнически групи, и превенция на ранното
отпадане от училище. Политиките в областта на интеркултурното образование трябва да
третират проблема за интеграцията на уязвимите етнически групи в контекста на непрекъснат
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процес, включващ училището, семейството, всички обществени структури и институции.
В същото време в образователното пространство се налагат нови тенденции, свързани с
промяна на позициите на ученика и на ролите на учителя. Тези тенденции са предизвикани и от
изискванията, които поставя Европейският съюз, и които са свързани най-вече с интегрирането
и социализацията на децата от етнически произход.
Студии
Идеен вариант на модел за изграждане на мултикултурна
19
образователна среда, ISBN 1310-358Х
Предлаганият идеен вариант на модел за изграждане на мултикултурна образователна
среда цели обединяване на субективните усилията на участващите във формиращия процес за
по-задълбочено осмисляне на резултатите от направено пилотно изследване с помощта на
специално конструирана изследователска методика. Съобразен е с някои основни съвременни
характеристики и изисквания на социалните ситуации и тяхната динамика, с променените
възрастови и други диференцирани своеобразия на децата-ученици, с новите моменти в
професионалния труд на учителите.
Този вариант на модел за изграждане на мултикултурна образователна среда е частично
апробиран в различни региони на страната в периода 2008 – 2014 година. В апробацията
участват ръководни и педагогически екипи учителите от училища, в които се обучават деца от
различен етнически произход.
В основата на идейния вариант на модела стои разбирането, че е възможно създаване на
загрижена общност, чието единство на ценности, образователни цели, действия и
взаимодействия създава нагласи във всяко дете за постигане на успех в учебно-възпитателния
процес в мултикултурна среда. Допуска се, че свързването на конкретните действия от всяка
дейност с ценностите на общността може да се окаже ефективна прагматична стъпка за
модернизиране на училищната политика в областта на интеркултурното образование.
Чрез създаването и реализирането на идеята за изграждане на модел на мултикултурна
образователна среда се търсят отговори на следните въпроси:
- как бихме могли да преодолеем бариерите, които пречат на училищните и
педагогическите екипи да споделят идеи и практики, свързани с образователната интеграция
(най-вече на ромските деца) с други екипи и представители на други институции?
- по какъв начин училищната институция и педагозите могат да работят заедно със
специалисти от други институции и да допринасят за развитието на загрижена общност?
- как може да се отключи и развие синергията, която притежават в себе си учители,
директори, деца и родители, експерти на различни нива?
- дали е възможно приемането на идеята за изграждане на мултикултурна среда и
осмислянето на личните отговорности към действията в нея да се разграничи от общите и
неясни предписания и указания, налагани „отгоре” на работещите в училище?
3.
2016
Социално-педагогически портрет на учителя в начален етап на
23
обучение въз основа на проучвания сред учениците от началното
училище, ISBN 978-619-208-081-5, (студия)
Портретът като културен феномен се разглежда и описва в контекста на специфичните
социални и исторически условия, в които се ситуира. Тези условия са разнообразни, следват
динамиката на развитие на културата, на социалната среда, на историческите процеси и
познаването им е необходима предпоставка за изследването на конкретни образци и
2.
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проявления.
Определянето на портрета на съвременния учител в начален етап на обучение означава
да се откроят общите и специфични характеристики на професията и да се посочат онези
културно-исторически и социални натрупвания, които ще се окажат важни за настоящия
период.
Ролята на началния учител като фактор за промяна, благоприятстващ формирането на
умения за взаимно разбирателство, толерантност, емпатия, чувство за отговорност,
самодисциплина … никога не е била толкова необходима, колкото днес. Тази роля, без
съмнение ще нараства все повече с развитието на информационното общество. От учителите се
очаква не само да могат да се изправят пред проблемите и да просветят своите ученици, но и да
успеят там, където родителите не са успели. От учителя не се очаква само да преподава знания,
а и да умее да ги представя като проблеми в определен контекст или перспектива, така че
ученикът да може да свърже решенията с по-широк диапазон житейски ситуации.
Интерпретирането на резултатите от направеното проучване сред ученици в начален
етап на обучение (3-4 клас) имат за цел да се очертаят основните характеристики и особености
на професията на началния учител през погледа на децата, в контекста на новите
предизвикателства и тенденции на българското образователно пространство.
4.
2015
Активизиране на интерес към четенето на деца от подготвителни
20
групи за училище и формиране на четивна грамотност у ученици
в начален етап на обучение чрез включване в електронни форми
на обучение, ISBN 978-619-90391-2-0
В публикацията са представени възможности за интегриране на разнообразни
информационни и комуникационни технологии в традиционния образователен контекст при
работа с деца в подготвителна група и с ученици в начален етап на обучение в процеса на
активизиране на вниманието към четене и формиране на четивна грамотност.
Най-често сочените фактори, влияещи върху формирането на читателските интереси на
децата са: семейната среда, училището и библиотеките. Ако родителите не четат и децата, как
да искаме те самите да проявява интерес към книгите? За срив в семейното четене при
общуване на родителите с детето преди постъпване в училище, свидетслства все по-големият
брой на първокласници, които не могат да преразказват в логически подрена последователност
действията в приказки и дори не познават голяма част от тях.
Представените в текста проблеми обосновават необходимостта от използване на
основни направления на педагогическо изследване, свързани със създаване на ефективни
модели с включване на технологиите за повишаване на качеството и ефективността на
педагогическите дейности – преподаване, учене и общуване.
5.
2014
Измерване удовлетвореността от проведено обучение по проект
19
"Университетски център за електронни форми на дистанционно
обучение при БСУ - възможност за учене през целия живот" (в
съавторство), ISBN 978-954-8468-96-1
Удовлетвореността обикновено се измерва чрез директно допитване с помощта на
батерия с въпроси за отделните съставящи я компоненти. Преди самото измерване е
необходимо създаване на концептуален (теоретичен) модел на удовлетвореността,
съответстващ на ситуацията и контекста на конкретната дейност. Основна причина, поради
която се извършва оценяване на реализирани обучения е определянето на тяхната ефективност.
В публикацията представяме както теоретичния модел, който се използва за
разработване на изследователския инструментариум, така и резултатите от самото измерване на
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удовлетвореността на участниците в проведеното обучение.
Визията на образованието и на придобитите от преподавателите и от служителите, по
време на обученията знания, умения и компетенции за в бъдеще е свързана с подготовката на
студентите, обучавани в дистанционни форми на обучение за съвременния живот, с
необходимостта да му се дадат знания и умения, които ще му служат: да общува с другите, да
живее с другите, да решава проблеми, да прави проекти, да може да намери място и да се
реализира в обществото, да бъде добър гражданин, да следва някои общи норми и да бъде
конкурентен в общото европейско пространство.
6.
2014
Варианти на структурни модели за представяне на електронно
17
учебно съдържание в курсове за дистанционно обучение
ISBN 978-954-8468-96-1 (студия)
В публикацията се представят няколко варианта на структурни модели за организиране
на електронно учебно съдържание в електронен курс за дистанционно обучение и се
обосновават особеностите и предназначението на всеки от тях.
Дистанционното обучение цели да постави обучаемия в активна позиция, да изисква
личното участие за решаване на проблем, да стимулира негово творческо поведение. То налага
допълнителни изисквания и към преподавателя. Основно технологично средство за
преподавателя става дистанционния курс, който трябва да се управлява и запълва с подходящо
учебно съдържание, да организира и контролира работата на учащите.
При електронното дистанционно обучение, основна образователна единица е
електронният курс. Средата за електронно обучение MOODLE предлага няколко варианта за
организация на курсовете: седмичен, тематичен и социален.
При седмичната организация, темите са организирани времево, според графика за
провеждане на дистанционно обучение. При тематичните курсове, организирането на учебното
съдържание е по теми (така, както са представени в учебната програма на съответната
дисциплина) и е най-често използвано, а при социалния вариант се използва форум, за да може
участниците освен запознаване с учебното съдържание да могат и да комуникират помежду си.
Тази организация на електронни курсове може да бъде определена като класическа,
зададена от средата за електронно обучение.
7.
2010
Използване потенциала на приобщаващото образование за
29
промяна на политиките, практиките и културата в СИДЛРГ
ISBN 1311-221-Х (студия)
Публикацията представя възможности, които приобщаващото образование предлага за
реорганизиране на политики и практики в българското образователно пространство. Основен
акцент са Домовете за деца, лишени от родителски грижи, в които екипът от специалисти
трябва да се справи с различни образователни нужди на децата, лишени от родителски грижи,
Това означава предоставянето на достъпна архитектурна среда, квалифициран персонал,
индивидуални планове за обучение, съобразени с образователния потенциал на всяко дете,
добре оборудвани специализирани стаи, основен персонал, учители, психолози, логопеди,
социални работници и други.
Основната характеристика на институцията ДОВДЛРГ е целогодишната организация на
учебно-възпитателната работа, функционалното единство и съгласуваност на материалните,
педагогически и здравно-хигиенни фактори за развитието на подрастващите.
Несъгласуваността на тези фактори се отразява неблагоприятно върху ритъма на живота на
малките, върху осъществяването на ефективната възпитателно-образователна цел, върху
състоянието и здравето им. Очертаването на насоките на работа с деца в ДОВДЛРГ е от
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изключителна важност за стимулиране на тяхната социална, емоционално-познавателна и
двигателна активност, стоящи в основата на овладяване на поведение, необходимо за
адекватното им включване в обществото на връстниците им.
Статии
Традиции и приемственост в обучението на студентите от
11
интегрираната специалност „Предучилищна и начална училищна
педагогика“ , ISBN 1313-9924
Публикацията представя философията на интегрираната специалност „Предучилищна и
начална училищна педагогика“, създадена преди 25 години в Бургаския свободен университет .
Логиката във философията на специалността обуславя прехода от класическата (традиционна)
парадигма на ученето към нови познания и идеи, които в действителност са подготвяни от
цялостното развитие на предучилищната педагогика, маркираните параметри на началната
училищна педагогика и иновациите в педагогическата практика, съпътстваща тези научни
направления. Интегрираният характер на специалността произтича от осъществяващите се
междувъзрастови и междупредметни връзки, от една страна и съчетаването на различни
приемствени форми, методи и организация на работа в детската градина и в началното
училище, от друга.
9.
2016
BUILDING SCHOOL COMMUNITY THROUGH EDUCATIONAL
5
PUBLIC RELATIONS (статия)
Според дефиницията на National School Public Relations Association: „Училищният ПР е
планирана и системна управленска функция, която спомага за подобряване на програмите и
услугите на образователната организация. Тя разчита на цялостен двупосочен комуникационен
процес, който включва както вътрешни, така и външни публики, с цел стимулиране на по-добро
разбиране за ролята, целите, постиженията и нуждите на организацията.”
В контекста на цитираната дефиниция комуникационната политика в образованието
може да се определи като процес на информиране и популяризиране на предлаганите
образователни услуги на училищната институция; ориентиране на потребителите в
разнообразието; създаване и поддържане на благоприятна представа и положително отношение
към образователната дейност. Целта на комуникационната политика на всяка образователна
институция се свежда до установяване на връзки с желаещите да се обучават в нея, както и
поддържане на контакт с завършилите вече обучението си. За провеждане на такава политика
училищата трябва от една страна да познават нуждите и потребностите, интересите и
предпочитанията на целевата си аудитория, а от друга да имат изградена система от традиции и
ритуали, които формират ценности.
Изграждането на ценности и нагласи, свързани с развитието, с личностната и с
професионалната реализация на младите хора е от особена важност за всяка образователна
институция. Не по-малко важно е това да става като резултат от прилагането на политики за
устойчиво развитие на институционално равнище, свързани с изграждане на имидж, репутация
и бранд. Важно е да не се забравя, че във всяка PR-инициатива на образователната институция
трябва да прозират мисията, посланията, ценностите, идеите и философията, ясно разписани в
комуникационната платформа.
10. 2015
Съвременна хуманитаристика и хуманитарно образование в
8
училище, ISBN 1311-221-Х (статия)
Социалните, икономическите и политическите промени в днешно време актуализират
8.

2016
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проблема за хуманизма, хуманистичните традиции и човека като център, в който се пресичат
основните линии в развитието на икономиката, техниката и световната култура. Днес в тази
посока съществува дефицит, който е свързан с решаването на много, наслоявани с годините
проблеми в областта на образованието.
Основният акцент в статията е превръщането на Училището е място, където
хуманистичните традиции могат да бъдат „предадени“ чрез взаимоотношенията между учители
и ученици, тъй като в хода на взаимодействие се формират качества като: автентичност,
емпатия, доверие, съпреживяване и др. В по-широк смисъл може да се твърди, че
образованието е начин за съхранение и приемственост на ценности, духовност и култура.
11. 2015
Подходи към ученето и към начина на организиране на
12
обучението в контекста на социалните и на техническите промени,
ISBN 1313-9924
В публикацията се представят възможни подходи за учене, които са разгледани в
контекста на социалните и на интензивните технически промени през последните две
десетилетия. Тези подходи са ориентирани към разбиране за ученето като творчески процес,
който е свързан със синтезиране на информация от различни източници, осмисляне на тази
информация и търсене на нови и съвременни идеи за използването й в различни ситуации. В
този контекст се обръща внимание на два основни моменти в ученето: мотивацията и
стремежът към познание. Първото зависи пряко от методите на преподаване на
учителя/преподавателя (както и от множество други фактори като социалната и
образователната среда, например), а второто зависи пряко от избрания подход за учене.
12. 2014
Релацията "медийна култура - медийно образование - медийна
13
грамотност", ISBN 1313-9924
В статията е представен съвременен теоретичен модел за приемствеността между
категориите медийна култура, медийно образование и медийна грамотност, сферите на
влияние и взаимовръзка между тях. Представени са възможности за обогатяване на
педагогическата практика в областта на медийното образование и формирането на медийна
грамотност.
Целта на медийното образование е изграждането на критическа автономия, тоест,
способност за самостоятелно осмисляне на разпространяваните от медиите идеи, ценности и
норми на морално поведение. Критическата автономия позволява на подрастващите да изградят
умение рационално да решават, в какво да вярват и какви да са техните убеждения, вместо само
да копират онова, което виждат на екрана на телевизора или по страниците на списанията.
13. 2014 Предизвикателства в бъдеще време … или как управлението на
8
знанието става неизбежно предизвикателство на бъдещето
ISBN 978-954-9876-20-8
Публикацията е свързана с честването на 20 години от създаване на Фондация
„Програма „Стъпка по Стъпка“ и предизвикателствата, които възникват пред екипа от експерти
и обучители. Презумпцията е, че знанието е бъдещето и представлява ценен за всяка
организация нематериален ресурс, без управлението на който е трудно да се оцелее. Това е
отправната точка, от която се търси отговор на въпроса: Какви са предизвикателствата пред
Фондацията в бъдеще време? Предлагат се конкретни варианти за развитие.
14. 2014 Интерактивност в академичното преподаване, ISBN 978-954-8468-89-3
21
В статията се представя теоретична информация, свързана с интерактивността в
университетското преподаване. Представят се тези, свързани с важността на използването на
интерактивните методи, които осигуряват постоянна обратна връзка, постоянна ангажираност
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на студентите, постоянно търсене на съвместни решения. Чрез тях се изгражда нова
образователна действителност, нова учебна среда, основани на съвместното търсене,
обсъждане на информация и ценностни основания, вземане на решения. Използва се нов стил и
език в общуването, който по-лесно се интериоризира от обучаемите, защото е изграден на
основата на техните преживявания и включеност в изследване на действителността. Докато при
традиционното обучение преподавателят изпълнява ролята на “филтър”, през който преминава
учебната информация, при интерактивното обучение той е съпътстващ процеса на учене и
научаване, модератор и един от източниците на информация. Важна негова задача е да създава
подходящи условия за проявяване на активност и инициативност от страна на студентите за
превръщането им в равноправни участници в процеса на обучението.
Интерактивните методи се разглеждат и като условие за повишаване на познавателната
активност на студентите, за стимулиране на активна творческа дейност в условия на
съуправление на академичния образователен процес, самоуправление на време и ресурси,
самооценяване и самоусъвършенстване.
15. 2014 Актуализиране на учебните програми по Пресжурналистика и
16
Съвременна журналистика в специалностите на ЦХН при БСУ и
използване възможностите на електронното обучение
В публикацията се разглежда един от неотложните проблеми, свързани с образованието
- липсващата връзка между пазара на труда и образователната система. Младите хора,
завършили висшето си образование в момента не са на практика достатъчно подготвени да
прилагат своите знания. Това налага необходимостта да се работи в посока на повишаване на
адекватността на подготовката на персонала и съвпадение своята професионална координация
реализация на изискванията на наличните свободни работни места на пазара на труда. В тази
посока, полезни и ориентирани към практиката са студентските практики, чрез които се дава
възможност на младите хора да съчетаят своята теоретична и практическа подготовка, докато
все още учат. Лекционните курсове за обучение се актуализират в съответствие с изискванията
на пазара на труда. По този начин се дава възможност на бизнеса да работи заедно с екипи от
висшите училища, за да се подготвят учебни програми и практически ориентирани
специалисти, които имат адекватно професионално обучение и подготовка за очакванията на
работодателите.
16. 2014
Някои бележки, свързани с преподавателското портфолио и със
21
създаване на технологичен вариант за разработване на
преподавателско портфолио и портфолио на студента,
ISBN 978-954-8468-90-9
Публикацията представя някои авторови бележки, свързани със създаване и поддържане
на портфолио на преподавателя във сферата на висшето образование и съответно създаване на
портфолио на студентите. Като изходна позиция се използва факта, че в сферата на висшето
образование портфолиото може да се използва като средство за проследяване на академичното
израстване на преподавателите и на студентите. Според изследователи, наблюдавали процеса
на въвеждане на протфолио в образователното пространство, портфолиото е инструмент, чрез
който може да се направи: оценка на системата на академично израстване на преподавателите
чрез количествени и качествени измерители; архив на професионалното израстване на
преподавателите във ВУ; добра история на случващото се в системата на висшето образование
и прогноза за бъдещо развитие.
Разгледани са ползите от въвеждане на портфолиото в сферата на висшето образование
за преподавателите, за студентите, за самото висше училище. Друг акцент е поставен върху
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варианти за създаване и поддържане на електронно портфолио, а също и примерни изисквания
към портфолиото на преподавателя; примерен формуляр за оценка на портфолио и примерен
инструментариум за обратна връзка от студентите.
17. 2013 Мисловните карти - основополагащо средство за трансформиране на
8
планирането на изследователската дейност и ученето
ISBN 978-619-208-001-3
Умението за създаване на мисловни карти е уникален метод, свързан с по-добро
запомняне на голяма по обем информация, възпроизвеждане и договаряне на определено
съдържание.
Публикацията има за цел да популяризира метода за създаване карти на ума, защото те
са инструмент, който дава възможност за ефективно организира и обработва информация с
помощта на творчески и интелектуален потенциал на учениците. Мисловни карти позволяват
да се реши редица задачи, като например - провеждане на презентации, вземане на решения,
управление на времето, съхраняване на големи количества информация, провеждане на
мозъчна атака, самоанализ, работещи по сложни проекти, обучение, развитие и повече.
18. 2013 Технологично осигуряване на модела за взаимодействие
13
„УЧИЛИЩЕ – ДЪРЖАВНИ ИНСТИТУЦИИ – СОЦИАЛНИ
ПАРТНЬОРИ - НПО”, ISBN 1311-221-Х
Статията представя основните фази в процеса на планиране на работата в
образователните институции и основните стъпки за разработване на програмни документи на
всяка образователна институция в контекста на съвременните тенденции и иновации в
образователното пространство: комуникационна стратегия, програма за работа с родители,
харта за сътрудничество между училището, държавни институции, социалните партньори и
НПО.
19. 2013 Създаване на мрежа от връзки "училище-държавни институции5
НПО" като фактор за изграждане на загрижена и учеща се общност,
УДК-300-399, ББК-Я4 94
Изграждането на загрижена и учеща се общност в училище е свързано с насърчаване и
стимулиране на развитието и постиженията на учениците още в начален етап на обучение.
Управленските и педагогическите екипи могат да си сътрудничат не само с родителите,
чиито деца обучават и възпитават, но и с други институции, с местните общности, за да
подобрят не само възможностите за обучение и възпитание, а и на социално-педагогическата
среда за учене.
Преди всичко изграждането на загрижена и учеща общност включва осмисляне на
вярванията и ценностите, върху които основаваме своята работа и действията си. След това е
необходимо да се свържат действията с ценностите. Тези ценности се отнасят до
равнопоставеността и справедливостта, до правото на качествени услуги в общността,
съпричастността, зачитането на различията и грижата за осигуряване на добро бъдеще за
децата.
Свързването на конкретните действия с ценностите може да се каже, че е найпрагматичната стъпка в стремежа към модернизиране на училището.
Създаването на връзки води до промени в дейностите и взаимоотношенията в
педагогическия екип, както и в отношенията с родителите, институциите и НПО.
20. 2012 The sociocultural role of the media and school in transferring information
8
end forming values, ISSN 1512-1801
One of the new challenges that states and educational policies are placed is related both to the
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"intertwining" of education in the whole "cultural life" including the media and the "intertwining" of
the media themselves in education, which through them is able to build and expand knowledge, to
form a richer view of life and culture in the younger generation, including and values.
Modern media are increasingly becoming a place where information is concentrated.
Moreover, it has become a center for communication based on the creation of new spiritual values of
science, art and culture. In this sense, today's media actively promote the destruction of outdated
stereotypes in public awareness and promotion of new spiritual and moral values.
Education on the other hand also plays its favorable role and function of the media in the two
plans. One relates to providing a solid knowledge base in the communication culture of the general
public. The other concerns the role of education as a field of spiritual culture in which to prepare
professionals serving the media as cultural institutions functioning.
21. 2012 Сфери на влияние при социокултурната роля на медиите и на
10
училището при предаване на информация и формиране на ценности,
ISBN 1311-221-Х
Статията разглежда сферите на влияние и ролята на медиите и на училището в процеса
на предаване на информация и формиране на ценности. Едно от новите предизвикателства,
пред които са поставени държавите и образователните политики е свързано с "вграждане" на
образованието в целия "културен живот", включително медиите, и "вграждане" на самите
медии в образованието, като чрез информацията в тях, в образователната сфера могат да се
формират и разширяват знанията на подрастващите, за да се получи по-богата представа за
живота и културата в светогледа им, включително и ценности. Съвременните медии все повече
се превръщат в място, където е концентриран голям обем информация. Нещо повече, те се
превръщат в център за комуникация и база за създаване на нови духовни ценности на науката,
изкуството и културата. В този смисъл, днешните медии активно насърчават унищожаването на
остарели стереотипи в общественото съзнание и съответно „промотират“ нови духовни и
морални ценности.
Образованието, от друга страна също играе своята роля и функция в два плана. Единият
е свързан с осигуряване на база от знания и комуникационна култура. Другият е свързан с
опасенията за ролята на образованието като поле за духовна култура, в която да се подготвят
специалисти, обслужващи медиите.
22. 2010 Образователна технология за работа в мултикултурна среда
8
ISBN 978-954-9876-19-2
Публикацията визира работата по проект „Равни възможности за ромските деца до
качествено образование“ и технологията за организиране и провеждане на обучения за
педагогически специалисти, работещи в мултикултурна образователна среда.
Идеите за равен достъп до качествено образование у нас са демократични и хуманни по
своята дълбока същност, но те не отчитат психофизиологическите, интелектуалните,
социалните и културните различия при децата от различните етноси, проявяващи се в хода на
обучението и често предопределящи неуспеха на “училищната кариера” на една значителна
част от тях - най-често представители на ромския етнос и в по-голямата си част момичета.
Чрез обученията по проект „Равни възможности за ромските деца до качествено
образование” се повишават изискванията към:
уменията и компетенциите на учителите за осъществяване на интеркултурен диалог
и работа в мултикултурна среда;
формирането и развитието на гражданско поведение на децата и учениците,
утвърждаване равнопоставеността на всички деца без разлика на тяхната религиозна
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и етническа принадлежност или специфични образователни потребности;
прилагане на съвременни методи на преподаване, ориентирани към
информационните и комуникационните технологии;
обогатяване на професионалните компетенции на учителите чрез формиране
отношения на чувствителост към “другия” и “другата култура” и емпатия; на откритост към
проблемите на учениците и отвореност за тяхната “друга” култура; развиване на уменията за
диалог, ненасилствена комуникация и решаване на конфликти.
обогатяване на интеркултурната компетентност на учителите като основа за
осъществяване на ефективен диалог с учениците в култури, различни от собствената им;
усвояване на ключови техники и промяна на основния набор от методи, използвани в
класните и в извънкласните форми на работа.
При разработването на технологията за обученията по проекта бяха набелязани няколко
основни етапа: проучване на нуждите - факти и поуки; изработване на философия за написване
на образователните модули; работа по проектиране на образователното съдържание в
модулите; оценяване ефективността от обучението; ефектите от обученията в края на проекта.
23. 2010 За интеркултурното образование и неговата визия утре
7
ISBN 978-954-680-706-9
Публикацията има за цел да насочи вниманието към някои идейни подходи, разкриващи
философията на интеркултурното образование и мултикултурната образователна среда.
Преразглеждането на училищната култура и трансформирането и в интеркултурна, в която
демократичните принципи и приобщаващи политики са основни ценности, отнема много време
и много съвместни усилия от страна на участниците.
24. 2010 Специфика на възпитателното въздействие на медиите върху децата,
10
ISBN 1313-9924
В публикацията се търсят отговори на въпроси, свързани с измеренията на
възпитателното въздействие на медиите върху развитието на децата. Положително или
отрицателно е това въздействие? Какво налага изместване на ценностите? Как влияе новата
медийна среда върху детската психика, език и поведение.
Връзката между децата, медиите и възпитанието може да бъде видяна в два аспекта:
формирането на децата чрез медиите; и възпитанието на децата, за да могат да имат подходящо
отношение към медиите. Тази взаимовръзка между децата, медиите и възпитанието води до
особен вид взаимодействие, което показва отговорността на медиите, в качеството им на
индустрия и необходимостта от активно и критично участие на всички, които имат отношение
към възпитанието и образованието на подрастващите. В тази рамка обучението за подходящо
използване на медиите е основата за морално, духовно и културно развитие на децата.
25. 2009 Приобщаващото образование - възможност за промяна в
9
организацията на работа в българското училище, ISBN 1311-221-Х
Публикацията представя възможности, свързани с визията на образованието и на
придобитите от учителите знания, умения и компетенции в хода на проектни дейности, част от
които са свързани с повишаване на умения и компетенции за работа в мултикултурна среда.
Направен е опит за проекция в бъдеще време, свързана с подготовката на детето ученик за
съвременния живот, с необходимостта да му се дадат знания и умения, които ще му служат: да
общува с другите, да живее с другите, да решава проблеми, да прави проекти, да може утре да
си намери мястото и да се реализира в обществото, да бъде добър гражданин, да следва някои
общи норми, да бъде способно да живее в общото европейско пространство.
26. 2008 Родителите в образователната действителност на България
10
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ISBN 1311-221-Х
В публикацията е представено част от изследване, свързано с работата на учители,
работещи в мултикултурна образователна среда и по-конкретно във взаимодействията между
училищната институция и родители на деца от мултиетнически произход. Изследвани са 560
родители на възраст между 25 и 42 години и 30 учители. Насоките и общият смисъл на
взаимодействията се търсят в променените реалности и влиянието им върху децата ученици и
педагогическия процес.
27. 2008 Анализ на учебните програми в начален етап на обучение в
18
контекста на интеркултурното образование, ISBN 978-954-775-896-4
Основна цел на анализа е проучване на структурата на различните нива на учебните
програми в начален етап на обучение: общи и специфични цели, очаквани резултати, ядро на
образователното съдържание. Насоки за анализа са три главни аспекта: Как работят и кое е найефективното в начините за преодоляване на стереотипи и предразсъдъци? Представени ли са
еднакво културите на различните етнически групи? Възможно ли е да се добавят специфични
учебни теми към програмата? Тези главни аспекти са декомпозирани в пет критерия, всеки от
които има свои индикатори. Въз основа на разработената схема от критерии и показатели за
анализ учебните програми за начален етап на обучение са проучени и са направени
предложения за промяна както в самите учебни програми, така и в организацията и
оптимизирането на учебно-възпитателния процес в контекста на интеркултурното образование.
28. 2016 Прилагане на метода на мисловните карти в обучението на
8
студентите от хуманитарните специалности, ISBN 978-619-7126-28-0
Добрата визуализация на учебното съдържание е мост към по-добро и ефективно учене.
Визуализацията чрез интелектуални карти позволява да се отдели същественото, да се
акцентира върху важни понятия и техни характеристики, да се правят подходящи асоциации.
Интелектуалните карти спомагат да се установи логическа връзка между понятия и
закономерности, да се възприеме конкретно понятие като динамична структура.
Мисловните карти са специален вид диаграма, която се създава за представяне на
информация, хрумване или план за действие. Те са нагледно помагало на мисълта, което може
да бъде използвано за структуриране, анализ, разбиране, синтезиране, заучаване и генериране
на нови или съществуващи идеи. В тази диаграма представянето не е линеарно, планово, а потворческо и буквално вълнообразно.
29. 2016 Специфика на средата за учене в началното училище в процеса на
12
изграждане на учебната дейност
В публикацията се търси пресечната точка на влияние между изграждането на
развиваща среда за учене в началното училище и конструирането на ученето като водеща
дейност в началния етап на обучение. Основен акцент е поставен на общото влияние на
училищната среда за адаптиране на малките ученици към училището и на основни фактори,
които изпълняват функциите на образователната среда в началното училище.
Взаимодействието "дете - среда" е гаранция за изразяване и осъществяване на
многостранните възможности за реализация и развитие на учениковата личност. Става дума за:
гарантиране на познавателната, социалната и игровата страна на образователното пространство
като среда за творчество и свобода на себеизразяване; предоставяне на възможности за
свободно приобщаване към света на приложното изкуство; гаранции, които средата предоставя
във връзка с двигателната активност. При това средата за учене трябва да е съобразена с
индивидуалността на малките ученици, към основните образователни цели в този етап на
обучение и многообхватната дейност на учителя и учениците.
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Оценяване на качеството на обучението и подготовката на бъдещи
10
педагогически специалисти в Центъра по хуманитарни науки при
Бургаския свободен университет
В доклада е представено изследване, проведено сред студенти, които се обучават в
специалността „Предучилищна и начална училищна педагогика“, ОКС „Магистър“ и
преподаватели от Центъра по хуманитарни науки при БСУ.
Основна цел на изследването е разработване и апробиране на изследователски
инструментариум, с помощта на който може да се изследва качеството на образователните
услуги, предлагани в ЦХН.
31. 2015 Технологичен вариант за представяне на урок по български език в
8
електронна образователна среда, ISBN 978-619-7281-01-9
Публикацията представя важен аспект от сферата на образованието – организирането на
урока по български език от Учителя, така че да привлече вниманието на Ученика и да формира
трайни знания и умения за общуване, спазване на нормите на съвременния български език и
правоговор.
Обучението по български език и литература в началното училище е основополагащо за
усвояване както на правописните и правоговорните норми на езика, така и на умението да се
общува. По принцип часовете по български език са по-слабо емоционално наситени и понепривлекателни за учениците в сравнение с часовете по литература. Причините за това са
свързани с факта, че учебното съдържание по български език в началното училище включва
формиране/овладяване на знания и умения от едни и същи дялове от езикознанието във всеки
клас и при неговото изучаване новото за учениците невинаги се акцентира достатъчно.
Учителят трябва при всеки един урок да умее да прецени, коя негова идея е
проработила, успял ли е да реализира първоначалния си замисъл и съответно своевременно да
отреагира, за да може максимално да избегне натрупване на много пропуски в знанията на
учениците. Без да се омаловажава значението на живото слово при организирането на един
урок, в настоящия информационен век и сегашното дигитално поколение ученици, учителят
трябва да е в крак и с новите информационни технологии, да умее да ги интегрира в урочната
си дейност и да накара учениците да използват тези технологии за учебна цел.
32. 2015 Дигитална епоха, дигитални технологии … иновация или
9
(р)еволюция в общуването, организацията на ученето, преподаването
… образованието, ISBN 978-619-7126-11-2
Чрез публикацията се търсят отговорите на въпроси: как да общуваме, как да се
образоват и да се защитят т.нар. "Digital Kidz" в хода на цифровата ера и където ролята на
технологиите като мост между образованието, семейството и децата? Реализацията на новото
„дигитално общество” предполага създаване на нови връзки, нов начин на общуване, нова
грамотност. Тази нова грамотност включва способността за пълноценно общуване и участие на
неговите участници. По същество това е комбинация не само от технически, но и от социални
умения. Както традиционните до момента грамотност и различните умения позволяват на
хората да участват в трудови и социални процеси, така и „дигиталната грамотност” и
„дигиталните умения” дават определени умения на всеки участник да стане уверен и
пълноценен член на това общество. Навлизането в дълбочина в сферата на компютърните и
комуникационни технологии разширява знанията и уменията на хората още в детска възраст, с
което подобрява качеството на „дигиталното общество”.
33. 2015 Ценности, традиции и ритуали в училищното образование 11
средоточие на минало, настояще и бъдеще, ISBN 978-619-194-012-7
30.

2016
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Традициите, ценностите, ритуалите и церемониите в училищната институция са найпредставителните градивни компоненти на нейната култура. Те са част от комуникационната
стратегия на институцията. Без преувеличение може да се твърди, че училище, което не е
наясно със своите доминиращи ценности и няма изградена ритуална система е в постоянна
криза. Това е така, защото именно ценностите и ритуалите са метафората на успеха.
Благодарение на тях се осмисля и придобива конкретни очертания всичко, което се реализира в
трудовата (педагогическата) среда. И колкото по-здраво доминиращите ценности са обвързани
с индивидуалните нагласи, вярвания и схващания - толкова повече са шансовете пред
училищната институция да действа ефективно, целенасочено и гъвкаво.
В образователните среди и социално-педагогически ситуации процесите протичат
съобразно доминиращите в училищната общност ценности. Няма друг индикатор, който като
ценността да показва характера и спецификата на училищната култура, приоритетите, които
следва училищното управление (консервативни или демократични), респ. нейната жизненост,
ефективност, перспективност и флексибилност. Ценността е ключова категория, изясняването
на която, е от значение за успеха, за удовлетвореността от труда, за професионалния престиж в
съответната структура.
34. 2014 Иновации в прилагане на електронни форми за дистанционно
10
обучение … или за проект "Университетски център за електронни
форми на дистанционно обучение и услуги при БСУ (УЦДО) възможност за учене през целия живот", ISBN 978-954-8468-96-1
Сред образователните среди на международно равнище се отделя особено внимание за
развиване на идеите за осигуряване „образование за всички”. В частност това се отнася в
предоставянето на възможност на различни групи за по-ефективно влизане в контакт с лица и
социални групи, за които обикновените средства за образование не носят удовлетворение.
Класната стая/Университетската аудитория през XXI век се променят динамично.
Животът в информационно общество, с постоянно нарастваща дигитална грамотност, най-вече
сред младите хора, изисква и налага прилагане на нови информационни и комуникационни
технологии (ИКТ) за педагогически цели във всяка учебна академична дейност, като по този
начин се стимулира използването на световната мрежа, в която има огромен запас от дигитални
ресурси и инструменти, които могат да бъдат приложени в академичното образование.
Един от начините за това е прилагането на електронни форми на дистанционно
обучение и услуги като възможност за учене през целия живот.
35. 2013 Проучване на удовлетвореността на участниците в проведено
15
обучение по проект "Да мислим нашите деца"
Докладът представя резултати от проучване на удовлетвореност на участници в
проведено обучение по проект „Да мислим нашите деца“.
Обученията са проведени в три основни образователни модула:
Приобщаващо образование – с три самостоятелни модула
Индивидуализация – с два самостоятелни модула
Включване на семейството – с два самостоятелни модула.
Иновативен момент в проекта е прилагането на система за управление на обучението.
Резултатите от анализа на разработения формуляр за обратна връзка показват, че 81% от
участниците в обучението са напълно удовлетворени от съдържанието на образователните
модули, начина на преподаване и баланса между теоретични модели и практически дейности.
17% от реципиентите посочват, че да удовлетворени и 2% се затрудняват да определят.
Висок е относителният дял на положителните отговори по отношение на подготовката
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за обучители и участници в проекта – 86% (да); 12% (по-скоро, да); 2% (не мога да преценя).
Прави впечатление високият относителен дял на удовлетвореност от обучението,
свързано с работа в платформата за електронно обучение MOODLE. В лични разговори
обучаемите споделяха, че нямат търпение да се приберат, за да споделят с колегите си какви
възможности за продължаващо обучение дава електронното обучение.
36. 2011 Проучване на мнението на студенти за регионалните медии (в
8
съавторство), ISBN 978-954-9370-81-2
Регионалните медии играят важна роля за изграждането и съществуването на добре
информирано гражданско общество. Добрият журналист трябва добре да познава спецификата
на региона, трябва да е наясно с нагласите и настроенията на живеещите там.
Проучването е направено сред регионални журналисти, които работят в медийни
институции: печатни медии, радио или телевизия и в информационни сайтове
Не се прави разлика между журналистите, работещи на трудови договори и тези,
работещи на свободна професия. Предварителните условия, свързани с реципиентите, са
професионалният опит и работата за най-малко една регионална медия, без значение дали е
преса, радио, телевизия или информационен сайт.
От представеното изследване на преден план излизат няколко основни аспекта по
отношение на мястото и ролята на регионалните журналисти, които подпомагат процеса всички
ние да добиваме представа за най-актуалните проблеми в ежедневието на региона, държавата и
света като цяло: личната и професионална отговорност на журналиста към аудиторията и
осъзнаването на собствената роля като обективен регистратор и безпристрастен транслатор на
факти.
37. 2010 Използване възможностите на електронното обучение за повишаване
8
мотивацията на студентите за учене и участие, ISBN 978-954-9370-72-U
В доклада се споделя опит, свързан с възможностите на електронното обучение за
активно включване на студенти от хуманитарни специалности в процеса на учене и участие в
собственото им учене. Разгледани са основните функции на онлайн средата: съдържа
информация по целите и задачите на курса, инструкциите и темите; съхранява и предоставя
лесен достъп до материалите свързани с образователните модули; позволява
административното организиране на взаимодействията „експерт-обучавани” и мониторинг на
работата; информира за крайни срокове и събития; съдейства за синхронната и асинхронната
комуникация между обучаваните и съответния преподавател, както и осигурява възможност за
рецензиране и споделяне на мнения от колеги и обратна връзка от експерти/преподаватели.
Описани са всички етапи на последващия процес на обучение и създаване на краен
продукт се основават изцяло на общуване (лице в лице – по време на присъствено обучение и
онлайн – през останалото време).
Посочени са някои от предимствата на електронното обучение:
прилагане на принципа за сътрудничество между обучаван и обучаващ;
достъпност до електронния курс (благодарение на интернет връзката - бързина,
независимост от времето и пространството);
учебното съдържание, което е тематично структурирано е удобно за овладяване;
навигацията е лесна и подпомага активното участие на потребителя на курса.
38. 2010 Учителят по религия - духовен наставник по пътя към
7
християнските добродетели и ценности, ISBN 978-954-731-407-8
В доклада са изложени специфични особености, свързани с учителя, който преподава
религия в начален етап на обучение и ролята му за формиране на християнски добродетели и
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Методика за проучване на удовлетвореността на студенти и
9
наставници от журналистически стажове, проведени в регионални
медии, ISBN 978-954-8752-16-9
Целта на всяка методика е декомпозирана поне в два аспекта. Първият е да се даде
публичност на резултати от извършени проучвания и прилагане на критерии и процедури по
определяне на крайните резултати от тях и втория е участниците в дадена целева група да имат
възможност да се запознаят с факти и тълкувания, за да могат по-добре да предвиждат
евентуални проблеми, които вече са констатирани.
Равнището на удовлетвореност на участниците в целевата група по проект
“Професионализъм в обучението по журналистика чрез партньорство между Бургаския
свободен университет и регионалните медии” е важно условие не само за успеха на конкретния
проект. То е важно е по отношение на устойчивостта и по-нататъшното отчитане на
журналистическите стажове. Важно е, когато се търси отговор на въпроси от рода: Как
своевременно да проследим изменението на този показател? Как да установим, кои етапи при
организацията на студентските стажове се нуждаят от усъвършенстване по мнението на
проучената целева група? Отговорът на тези и други въпроси може да се открие, използвайки
някои от методите за оценка на удовлетвореността.
40. 2008 Някои възможности за оптимизиране на учебния процес с помощта
7
на PHOTO STORY 3 FOR WINDOW, ISBN 978-954-9370-61-4
Microsoft Photo Story 3 за Windows е програма, с помощта на която може да се
подреждат снимки в албум или да се направи клип под формата на слайд шоу.
Програмата разполага с ефекти за преминаване от изображение в изображение, от звук/
запис на звук към определено изображение, ротация на изображенията, добавяне на текст към
всяко изображение и т.н.
С помощта на Photo Story може да се оптимизира учебния процес, да се направи
интерактивен. Програмата е свободна за употреба и е възможност за възлагане на
извънаудиторни задачи за обучаемите.
41. 2008 Учителят - духовен съветник за формиране на християнски и
13
общочовешки добродетели, Седми Николаевски четения, 4-5
декември, Пленарен доклад (в съавторство), ISBN 1313-8541
Своеобразията в елементите на учителската професия, които определят нейния характер
и специфични особености се свеждат до няколко основни аспекта:
тя е професия на развитието и формирането на децата и учениците в определен етап
от тяхното психическо, физическо, емоционално, социално и личностно израстване в
определена посока и има относително регулирано съдържание.
тя е педагогическа професия, защото единния процес на човешкото развитие и
формиране се обуславя и регулира от много фактори, осъществява се чрез механизмите на
дейността и общуването.
тя е професия, която непрекъснато се развива и търпи редица трансформации и
изменения в следствие на обществено-икономическите, социалните, политическите и т.н.
промени в общественото развитие.
Това е изходната позиция, от която се проектират специфичните особености, свързани с
качествата на учителя да успее да формира християнски и общочовешки ценности у малките
ученици.

Резюмета на научни трудове на доц. д-р Мария Алексиева за периода 2008-2016

2017

Учебник и учебно-помощни помагала
Съвременни проекции на началната училищна педагогика
272
ISBN 978-619-7126-31-0
Учебникът „Съвременни проекции на началната училищна педагогика“ е предназначен
за студенти от педагогически специалности, начални учители и специалисти, които имат
отношение към въпроси и проблеми, свързани с началния етап на обучение и педагогическите
проекции на взаимодействията в началното училище.
В него се представя теоретична информация, свързана със статута на началната
училищна педагогика; възрастовите особености на малкия ученик, ориентирани към неговия
дидактически профил и емоционална интелигентност; спецификата на социалнопсихологическите роли на детето, отнесени към готовността му да се реализира пълноценно;
някои аспекти на училищната адаптация; спецификата в организацията на учеща среда и на
педагогическото взаимодействие в процеса на изграждане на учебната дейност; активизирането
на познавателния интерес в началното училище; някои затруднения в ученето; някои
специфични особености и зависимости на ученето и играта в организацията на педагогическото
взаимодействие и извън него; формите за организиране на педагогическото взаимодействие в
контекста на съвременното обучение.
43. 2016 Изкуството да бъдем обучители, ISBN 978-954-343-102-1
146
Пособието „Изкуството да бъдем обучители“ е свързано с философията за учене през
целия живот и необходимостта от осъвременяване, усъвършенстване, обогатяване на умения и
компетентности за поощряване на личностното развитие. Теоретичнопостановъчните и
практикоприложните информационни блокове дават възможност на всеки, който проявява
интерес и желание да се „потопи в света“ на практически ориентираните форми (тренинг,
семинар, дискусионна група) да усвоят активни подходи и дейности за работа с различни
възрастови групи.
44. 2010 Практикум по информационни технологии (трето допълнено
135
издание) (в съавторство), ISBN 954-370-32-1
Практикумът по информационни технологии е свързан от една страна с тенденциите и
изискванията за въвеждане на информационни технологии в процеса на обучение в началното
училище, а от друга страна допълва и обогатява подготовката на бъдещите педагози по
информационни технологии.
45. 2009 Методическо пособие за организиране и провеждане на студентски
174
стажове по журналистика (съставител и автор)
Разработването на технология за провеждане на студентски практики в специалност
«Журналистика» се вписва в европейските приоритети за качество на образованието и
съответства на политиката на Бургаския свободен университет да създава кадри с академична
подготовка и практически компетенции. Също така отговаря на потребностите на региона като
бързо развиващ се туристически, индустриален и комуникативен център.
Методическото помагало включва съвети и примери от практиката, които да помогнат
на студента стажант за справяне с предизвикателството да се пише за многообразието, т.е. за
света, в който живеем. Стремежът е да се насърчи положителната промяна в нагласите към
идеите и практиките при представяне на културното, икономическото, социално-етническото и
религиозното многообразие в България.
Методическото пособие e предназначено за студентите от специалност “Журналистика”
в Центъра по хуманитарни науки при Бургаския свободен университет.
42

2017

Резюмета на научни трудове на доц. д-р Мария Алексиева за периода 2008-2016

2017

В методическото пособие са включени:
инструкция за протичане на студентските стажове в преса, радио или телевизия;
учебните програми, по които ще се провежда стажът в съответната медия (печатна
или електронна);
теоретични материали, които да обогатят знанията, уменията и компетенциите за
писане на различни журналистически жанрове и за заснемане на новинарски емисии,
репортажи, публицистични предавания и др.;
помощни материали, свързани с предизвикателствата на журналистическата
професия;
конкретни съвети за отразяване културното, икономическото, политическото,
социално-етническото и религиозното многообразие в България и конкретно в Бургаския
регион, който е доста разнообразен по отношение на своя религиозен и социално-етнически
облик.
46. 2008 Как да подготвим компютърна презентация (в съавторство)
100
ISBN 978-954-9370-56-0
Методическото пособие „Как да подготвим компютърна презентация“ е свързано със
формиране и развитие на дигитална компетентност от ранна детска възраст. Изследвания
доказват важността на умението за презентиране в контекста на кариерното и личностното
развитие. Информационните и комуникационните технологии са неизменна част от
подготовката на педагогическите специалисти, защото все повече се налага практиката за
провеждане на уроци в информационна образователна среда. За тази цел са необходими
презентационни умения.
47. 2008 Съкровищница с идеи за учителя от начален етап, 7 свитък, м. март,
100
ISBN
Разработването на учебно-методическото пособие “Съкровищница с идеи за дейността
на учителя в началното училище” е свързано с непрекъснато увеличаващите се изисквания,
претенции и очаквания към професионалната квалификация на учителите, както от страна на
управляващите, така и от страна на родителите.
Конкретното съдържание на учебно-методичното пособие е представено в три основни
структурни ядра: първи клас, втори и трети клас, четвърти клас (това са трите вътрешни
подразделения на началния училищен етап). Разпределението се базира на данните за
възрастовите своеобразия на 7-11 годишните деца, на задачите и предназначението на
началното училище. Посочените структурни ядра съдържат по шест раздела: Български език и
литература; Математика; Наука; Изкуство; Празници и обичаи; Работа със семейството.
Учебно-познавателните задачи във всеки раздел са представени самостоятелно на
страница, което осигурява мобилност и възможност за увеличаване на дяла на индивидуална
дейност на учениците.
Всички материали в пособието са готови за директно приложение в учебните часове
(чрез копиране в необходимия брой за конкретния клас).

Публикации, извън направлението на конкурса
Жанрова характеристика на изследваните вестници
18
ISBN 978-954-9370-98-0
Единството на теоретични и емпирични подходи при изследване на жанровите

48. 2013
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характеристики на печатните медии в България след приемането в ЕС дава възможност да се
откроят основни въпроси свързани с използването на жанровата система в печата в нейната
динамика и развитие.
Известен е фактът, че всеки жанр е исторически обусловен и в зависимост от
различните езикови, стилистични, структурни особености, по различен начин се обръща към
фактите от социалната действителност, по различен начин изпълнява конкретни цели и
съответно може да бъде използван за оказване на различен тип въздействие.
В този контекст е направена жанрова характеристика на изследваните печатни медии,
изведени са тенденции и са направени изводи, свързани с развитието на жанровете.
49. 2013
Рефлексивна картина на използвания език на вестниците в
25
България, ISBN 978-954-9370-98-0
Публикацията е свързана с изследователска работа по проект «Етнопсихологигвистични
и социолингвистични аспекти на медийния език на пресата в България”, финансиран от фонда
за научни изследвания.
Актуалността на тезата, поставена и разисквана в изследването се корени в опита да се
откроят ключови компоненти на модела оформящ рефлексивна картина на езика на печатните
медии в България след приемането и в ЕС.
50. 2013
Социално и етноречеви портрет на печатни медии въз основа на
14
читателски нагласи, ISBN 978-954-9370-93-5
Определянето на социално – и етноречевия портрет на печатните медии означава да се
откроят общите и специфични характеристики на изследваните медии и да се посочат онези
културно-исторически натрупвания, които ще се окажат важни за интересуващия ни период.
В конкретната публикация представяме оценки, позиции, отношение на респондентите,
участвали в проучвания по въпроси, които засягат свободата на словото и особеностите на
Информацията в българските вестници; допирните точки между личния им живот и
разискваните във вестниците проблеми, границата на смесване на сериозна информация с
„жълти новини”; степента на интерес на публикуваните във вестниците материали.
51. 2012
Aspects of the model for formation of reflexive picture of the language of
12
the press in Bulgaria after its EU accession
ISBN 978-605-63388-0-9
The publication is linked to the research project «Etnopsihologigvistichni and Sociolinguistic
aspects of media language press in Bulgaria", financed by the Fund for Scientific Research.
The actuality of the thesis discussed and placed in the study is rooted in an attempt to identify
key components of the model forming a reflective picture of the language of print media in Bulgaria
after the adoption in the EU.
In particular publication presents some aspects of the model for the formation of reflective
picture of the language of the press in Bulgaria - general theoretical parameters, components and
partial projections from the analysis of print media.
52. 2011
Някои промени в езика на печатните медии в България след
9
приемането в Европейския съюз
ISBN 978-954-9370-81-2
Целта на анализа е да изведе основните тенденции и аспекти в темите за Европейския
съюз, намерили място в 10 наблюдавани от екипа на проекта ежедневника: 24 часа, Експрес,
Монитор, Телеграф, Новинар, Класа, Сега, Стандарт, Дневник, Труд … през декември 2008 г.
Въз основа на публикуваните журналистически материали е възможно да се правят
изводи за рефлексивната картина на печатните медиите.
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Читателски рефлексии на вестникарския език (заключение)
5
ISBN 978-954-490-213-1
Медиите у нас и в частност печатните издания все повече разбират силата си да
внушават нагласи, да изграждат представи, да дават възможности за директна комуникация с
аудиторията.
Представеното изследване на читателските рефлексии на вестникарския език поради
своята ограниченост във времето, обектите и задачите, не е в състояние да реши глобални
проблеми на състоянието на пресата у нас. Неговата заслуга е в това, че поставя на преоценка
известни факти и разглежда познати явления от нови аспекти.
Получените изследователски резултати потвърждават значението на проблема за
етнопсихолингвистичните и социолингвистичните особености на езика на печатните медии в
България, за начина по който вестниците се възприемат, за оценката на печатните медии от
изследваните реципиенти и за отношението на реципиентите към вестникарския език като
главно оръжие на този вид медия..
Представените анализи дават относително обоснован отговор по изследваните
информационни цялости, разкриват своеобразия и особености на читателските аудитории.
Систематизираните данни разкриват отношения, мнения и оценки към печатните медии,
към проблематиката, която те представят, към конкретни издания, журналисти и др. при това
от позициите на самите респонденти.
54. 2011
Езикът на вестниците в България като огледало на глобални и
11
национални тенденции в сферата на социалните, етническите и
културните процеси (в съавторство), ISBN 978-954-490-213-1
Публикацията е част от монографичния труд „Читателски рефлексии на вестникарския
език“ и има за цел да въведе читателите в проблема, свързан с езика на вестниците в България,
защото най-активното използване на речта днес е именно в сферата на масовите комуникации.
Медиатекстовете са една от най-разпространените съвременни форми на битуване на езика, а
тяхната съвкупност в пъти превишава общия обем на речта във всички други области на
човешката дейност, като корпусът от текстове, генерирани ежедневно и предавани по каналите
на средствата за масова комуникация, се увеличава лавинообразно. Така специално за речта,
генерирана във вестникарските издания, може да се отбележи следното: от една страна,
тиражите на вестниците намаляват, но броят на вестникарските издания се увеичава особено
ако към тях се прибавят и онлайн изданията; от друга страна, хората, четящи вестници,
намаляват, но вестникарският текст остава актуален както в сутрешните прегледи на печата,
така и като писмена база за позоваване и цитиране. В този смисъл езикът на вестниците е
фактор, който не бива да се подценява, който трябва да се разглежда не като чисто
лингвистичен факт, а и от гледище на психологията, социологията и културологията като
етнопсихолингвистичен и соцолингвистичен феномен.
55. 2011
Интерес и отношение на читателските публики към вестниците в
23
България, ISBN 978-954-490-213-1
Интересът и отношението на читателските публики към печатните медии винаги е бил
сред дискутираните теми. Те зависят от различни характеристики на медията – качество на
предлаганите журналистически материали, стилът на журналистите, обективността на
информацията, дизайнът на вестника, който винаги е свързан със съдържанието и с начина, по
който то е представено на читателите …
Анализираното информационно ядро, свързано пряко с интереса и отношението на
читателските публики към печатните медии включва шест въпроса от анкетната карта на
53.

2011
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агенция „Медията”. Въпросите се отнасят до това кой е основният източник, чрез който
читателите най-често се информират за актуалните събития; какво се чете най-много –
вестници, списания, художествена литература, научна литература, учебници, енциклопедии и
др.; колко често се четат вестници; кои вестници са най-предпочитани и в най-голяма степен
задоволяват читателските интереси; с какво вестниците, които се четат са ценни за читателите.
В основата на анализа стоят резултати от проучването като целта е събраните данни за
информационното ядро да се подложат на „дълбинен” анализ и по-широк кръг демографски
признаци. Освен по пол и възраст отделни въпроси от проучването са анализирани през
призмата на образованието на респондентите, сферата на работа, етническата принадлежност,
местоживеенето и др.
56. 2011
Темата "Европейски съюз" на страниците на печатните медии през
20
първите двегодини от членството на България в Европейския съюз
ISBN 1313-9924
Статията е част от работата по проект „Етнопсихо-лингвис- тични и социолингвистични
аспекти на медийния език на пресата в България”, финансиран от Фонда за научни изследвания
при МОМН. Целта на анализа е да изведе основните тенденции и аспекти в темите за
Европейския съюз, намерили място в 10 наблюдавани от екипа на про- екта ежедневника: „24
часа”, „Експрес”, „Монитор”, „Телеграф”, „Нови- нар”, „Сега”, „Стандарт”, „Дневник”, „Дума”,
„Труд” и националните седмични вестника „Капитал” и „168 часа” през 2007 и 2008 година. Въз
основа на публикуваните журналистически материали е възможно да се правят изводи за
рефлексивната картина на печатните медиите.
57. 2011
Читателски рефлексии на вестникарския език (авторски колектив)
4
ISBN 1313-9924
Книгата „Читателски рефлексии на вестникарския език” се издава в рамките на проект
„Етнопсихолингвистични и социо-лингвистични аспекти на медийния език на пресата в
България”, финансиран от фонд „Научни изследвания” на Министерството на образованието,
младежта и науката в приоритетна област „Културно-историческо наследство, национална
идентичност и социална среда”. Анализират се резултатите от проведено изследване на агенция
„Медиана”.
58. 2010
Жълтата преса - състояние и тенденции, ISBN 1313-9924
14
Публикацията е свързана с изследователска работа по проект „Етнопсихологигвистични
и социолингвистични аспекти на медийния език на пресата в България”, финансиран от фонда
за научни изследвания. В нея е направен опит да се откроят особеностите на жълтата преса и
България и да се очертаят тенденциите в нейното развитие. Търсят се отговори на въпросите:
Коя е печелившата формула за многобройните ти- ражи на родните жълти вестници? С какво
жълтите вестници печелят чита- телска аудитория? Може ли да се разчита на
журналистическата автоцензу- ра и всеки ли я притежава? Какви са по-сериозните последици от
жълтия бум за вестникарския ни пазар като цяло? Кои от жълтите вестници очерта- ват
развитието на жълтата преса в България? Какви езикови стратегии за манипулация и варианти
за т.нар. „масажиране на посланието” използват?
59. 2009
Някои аспекти от влиянието на медиите върху читателските
10
публики в България по време на прехода
ISBN 978-954-8752-12-1
Публикацията представя някои от новите предизвикателства пред журналистиката в
световен мащаб и как те влияят върху формирането на нагласите на отделни читателски
публики.
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Изследвания
Проучване и анализ състоянието на образователната среда при
42
използване на Е-платформа за управление на обучението от
страна на НПО и образователни институции при обучение на
педагози, работещи в системата на образование
Проучването се реализира чрез прилагане Метода на експертната оценка. Изследва се
състоянието на образователната среда в контекста на използване на Е- платформа за
управление на обучението от НПО, Университети и училища.
Целта на това проучване е да са докаже ефективността от използване на уеб-базирани
технологии като средство за качествено обучение при провеждане на формалното образование
от страна на Университети и училища и преди всичко при провеждане на обучения и
квалификационни курсове, свързани с неформалното образование, провеждано от НПО, като
част от неговата експертиза.
Като основен метод се използва изработена Анкетна карта. Проучват се добри практики
на НПО в тази област в страни от ЕС.
В доклада се представят доказателства от една страна за необходимостта от повишаване
капацитета на НПО в организационен, методически, технологичен и финансов аспект чрез
използване на Е-платформа за управление на обучението при провеждане на обучения,
свързани с развитието на неформалното образование, а от друга – се създават предпоставки за
подобряване на човешкия капацитет на НПО при Е-обучение на педагози.
61.
2014
Доклад - анализ на общински програмни документи, свързани с
57
провеждане на образователна политика, организация на среда
за учене, прилагане на индивидуален подход в хода на
възпитателните взаимодействия, ниво на социална адаптация,
партньорство със семействата на деца, социални институции и
неправителствени организации в областта на образователната
интеграция на уявимите етнически малцинства
Изследването е ориентирано към проучване на качеството на общински програмни
документи и политики, състоянието на средата за учене, прилагане на индивидуален подход;
ниво на социална адаптацията на учениците от етническите малцинства в училище; състояние
на партньорството с родители, социални институции имащи отношение към проблемите на
етническите малцинства и неправителствени организации. На база събрания емпиричен
материал се прави анализ, който да послужи като оправна точка за разработване на
Комуникационна стратегия за образователна интеграция. Основен изследователски метод е
Информационен въпросник
Структурирани са 4 информационни въпросника:
60.

2015

интеграция;

Целта на Информационните въпросници е да се проучи, какво е състоянието на
общински програмни документи в областта на общинската политика за образователна
интеграция на децата от уязвимите етнически малцинства; организация на средата за
възпитание и учене, прилагане на индивидуален подход; ниво на образователна адаптацията на
децата/учениците от етническите малцинства в детската градина/училище; партньорство на
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родители, социални институции, имащи отношение към проблемите на етническите
малцинства.
На основата на анализа, тълкуването и коментара от направените наблюдения и
изследване се формулират изводи за състоянието на общинската политика в областта на
образователната интеграция, сътрудничеството между общински структури и социални
партньори с отношение към въпросите на образователната интеграция на децата от уязвими
етнически групи, средата за възпитание и учене, възпитателните взаимодействия, социалната
адаптация, а формулираните изводи очертават тенденциите, предизвикателствата и
изискванията към модела на сътрудничество на различни нива.
62.
2010
Проучване на състоянието на средата за възпитание,
99
възпитателните взаимодействия, социалната адаптация,
партньорството със социални институции и неправителствени
организации ...
Изследването е свързано с анализ на доклади от ДАЗД по стандартите и критериите за
социални услуги за деца (Приложение 3 към чл.48, Наредба за критериите и стандартите за
социални услуги за деца).
Докладите от ДАЗД по стандартите и критериите за социални услуги за деца
(Приложение 3 към чл.48, Наредба за критериите и стандартите за социални услуги за деца) са
въз основа на направени планови проверки по домовете.
Направените констатации на комисиите са въз основа на 26 стандарта. Всеки от
стандартите съдържа определен брой критерии, както и въз основа на проверена
документация:
 Регистър на потребителите на услугите;
 Институционален проект за реформиране на дома;
 Длъжностно и поименно щатно разписание на персонала.
 Досиета на децата;
 Досиета на персонала;
 Графици на дежурствата в ДД;
 Личните здравни картони на децата;
 Правилника за вътрешния трудов ред в дома;
 Сборник рецепти за деца на възраст от 3 до 7 г.;
 Требвателни листове за калкулираната храна за съответния ден; складови ведомости и
съставено меню за седмицата;
 План за действие при пожар и аварии, както и противопожарни инструкции,
включително и реда за евакуация.
 Писмени процедури: процедура за поверителност на информацията; процедура за
подаване на жалби; писмена процедура за действие при сигнал за насилие или друга рискова
ситуация за дете от член на персонала, децата или други лица; процедура при бягство на дете;
процедури за справяне при неприемливо поведение; писмена процедура за контактите на
децата с близките и роднините и книга за регистриране на посещенията;
Целта е да проучи опита на Домовете за отглеждане на деца от предучилищна възраст в
областта програмно-методическото осигуряване на процеса на приемственост и
междуинституционална подкрепа; изграждане на позитивна педагогическа среда за пълноценна
адаптация, интеграция и развитие на потенциала на всяко дете.
За изготвянето на анализа са използвани резултати от :
- анализ на правно – нормативно обслужване и програмно осигуряване на дейностите
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за образователна интеграция на деца в образователните институции
- анализ от изследване на готовността на институциите да реализират програми за
образователна интеграция
- разработени и реализиране училищни програми за дейности
Образователни модули за квалификационни курсове
Участие на семейството (Организиране на взаимодействията
105
„Семейство-Детска
градина/Училище”
в
условията
на
мултикултурност и Индивидуализация на взаимодействията с
родители на деца от уязвимите етнически малцинства.
Предназначен е за управленски и педагогически екипи в Детски градини и Училища,
работещи с деца/ученици в начален етап на обучение с преобладаващ относителен дял на деца
от уязвими етнически групи.
Модулът е диференциран в два относително самостоятелни модула: „Организиране на
взаимодействията „семейство-Детска градина/Училище” в условията на мултикултурност” и
„Индивидуализация на взаимодействията с родители на деца от уязвимите етнически
малцинства”. Двете информационни цялости взаимно се допълват и надграждат.
В организационен план съдържанието на модула включва теоретична информация,
свързана с проследяване спецификата на възпитателните тематики и моделите на семейно
възпитание върху формирането на Детската градина/Училището личност; актуализиране на
знанията, уменията и компетенциите, които учителят трябва да притежава при работа със
семейството в мултиетническа среда.
Предлагат се практико-приложни дейности за развитие и обогатяване на уменията и
компетенциите на обучаваните в областта на:
подходи при взаимодействие с различните групи семейства
63. 2014

градина/Училището градина/Детска градина/Училището;
зработване на План за работа със семействата в зависимост от позицията на
родителите спрямо децата.
64. 2014
Сътрудничество със социални партньори, институции и НПО в
60
условията на мултикултурност (ЗА СЛУЖИТЕЛИ В ОБЩИНСКА
АДМИНИСТРАЦИЯ)
Предназначен е за служители в общинска администрация. В него се представя
теоретична информация, свързана със създаване на връзки, основаващи се на теорията на
конективизма.
Предлагат се теоретични модели и практико-приложни дейности за развитие и
обогатяване на уменията и компетенциите на обучаваните в областта на:
–държавни институции,
социални партньори, образователни институции, НПО;
рация социални партньори – образователни институции - НПО», свързано с разработване на
Комуникационна платформа и Харта за сътрудничество.
администрация към т.нар. външен свят.
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65. 2014
Ръководство за обучителя
39
Предназначено е за всеки: директор, учител или родител, който води практически
семинар, среща или дискусия, в които обучаемите са възрастни. Обучителите ще намерят
съвети за организиране на интерактивно обучение и техники, които подпомагат активното
учене; ще се запознаят с активни подходи за обучение на възрастни и дейности за позитивни
взаимоотношения с участниците в обученията.
66. 2012
Организиране на взаимодействията "училище-семейство" в
39
условията на мултикултурност
Образователен модул, Индивидуализация на взаимодействията със
семействата на деца от уязвимите малцинства
Модулът е диференциран в два относително самостоятелни модула: „Организиране на
взаимодействията
„семейство-училище”
в
условията
на
мултикултурност”
и
„Индивидуализация на взаимодействията с родители на деца от уязвимите етнически
малцинства”. Двете информационни цялости взаимно се допълват и надграждат.
Предназначен е за управленски и педагогически екипи в Училища, работещи с ученици
в начален етап на обучение с преобладаващ относителен дял на деца от уязвими етнически
групи.
В организационен план съдържанието на модула включва теоретична информация,
свързана с проследяване спецификата на възпитателните тематики и моделите на семейно
възпитание върху формирането на детската личност; актуализиране на знанията, уменията и
компетенциите, които учителят трябва да притежава при работа със семейството в
мултиетническа среда.
Предлагат се практико-приложни дейности за развитие и обогатяване на уменията и
компетенциите на обучаваните в областта на:
педагогическите подходи при взаимодействие с различните групи семейства
планиране на дейности за включване на родителите в работата и живота на
училището;
създаване на инструментариум за проучване на семействата,
разработване на План за работа със семействата в зависимост от позицията на
родителите спрямо децата.
67. 2012
Образователен модул, Създаване на връзки. Сътрудничество с
50
родители и социални партньори
Образователният модул „Създаване на връзки. Сътрудничество с родители и социални
партньори” е разработен в рамките на проект „Възпитатели и родители заедно в детската ясла”
(Иновационен модел за изграждане на загрижена и учеща се общност, финансиран от ... .
Предназначен е за работещи в детски ясли, за служители в държавни, социални и
образователни институции и представители на НПО.
В него се представя теоретична информация, свързана със създаване на връзки,
основаващи се на теорията на конективизма.
Предлагат се практико-приложни дейности за развитие и обогатяване на уменията и
компетенциите на обучаваните в областта на:
създаване на общност и мрежа от връзки в общността – родители, държавни
институции, НПО;
информационно-технологично осигуряване на взаимодействията «детска ясла –
институции – социални партньори - НПО», свързано с разработване на Комуникационна
стратегия и Харта за сътрудничество.
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проучване и планиране на дейности, свързани с „отваряне” на детската ясла към
т.нар. „външен свят”;
68. 2010
Практически съвети за обучителя (в съавторство)
50
Предназначено е за всеки: директор, учител или родител, който води практически
семинар, среща или дискусия, в които обучаемите са възрастни. Обучителите ще намерят
съвети за организиране на интерактивно обучение и техники, които подпомагат активното
учене; ще се запознаят с активни подходи за обучение на възрастни и дейности за позитивни
взаимоотношения с участниците в обученията.
69. 2008
Приобщаващо образование и работа с институции, социални
68
партньори и НПО, обучителен модул
Модулът “ Приобщаващо образование и работа с институции, социални партньори и
НПО ” е ориентиран към взаимодействията, които едно училище осъществява с т.н. «външни»
партньори.
Основни цели:
 Участниците да се запознаят с параметрите на сътрудничество с различни социални
партньори и неправителствени организации и да се мотивира необходимостта от създаване на
загрижена общност;
 Да се проследят връзките, които се реализират между тях;
 Да се формират практически умения за изграждане на загрижена общност и
разработване на проекти на общността.
Очаквания към участниците след обучението:
 Участниците да осмислят необходимостта от установяване на сътрудничество с
неправителствени организации и социални институции, които да бъдат партньори на
училището в образователната му политика.
 Постигане на разбиране за възможностите на една заинтересована и загрижена
общност.
 Да се генерират идеи, които да бъдат “пренесени” в практическата дейност на
новоназначените директори.
В модулната програма се разглеждат проблеми отнасящи се до процесуалнодейностното и организационно-функционалното единство във взаимодействията на директора
и управляваната от него училищна институция с “външни” партньори.
В процеса на обучение са предвидени и практически дейности, които участниците
могат да «пренесат» в пряката си работа в училище.
Съдържанието на модулната програма е представено в три основни теми:
1. Създаване на общност
2. Какви връзки създава училището
3. Роли на директора в загрижената училищна общност
За всяка от темите са конкретизирани: целите на обучение, методите на обучение, с
помощта на които обучителят представя модулното съдържание по темата, учебнотехническите средства и материали, които са необходими за реализиране на целта и времето
необходимо за реализиране на двете информационни цялости: теоретична и практикоприложна.
70. 2008
Приобщаващо образование, Обучителен модул за начални учители,
65
Ръководител на авторския екип
При разработката на модула е избран подход основаващ се на трансформационната
образователна педагогика, в основата на която стои конструктивно отношение към ученето и
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практиките на образованието за индивидуалното израстване на човека. Предлага се основна
теоретична информация допринасяща за разбирането на демократичното и приобщаващо
образование, като в този контекст се разглеждат видовете предразсъдъци, стереотипи и
дискриминация, причините за тяхната поява, прякото им влияние върху учителските екипи,
учениците и техните семейства.
Обучението включва редица дейности и способи за осъзнаването на естеството на
образованието за социална справедливост и приобщаване. Формират се идеи и подходи за
развитие на приобщаващи политики и практики за създаване на приобщаваща училищна
култура за преодоляване на предразсъдъците в училищния живот и обществото.
Обучението е интерактивно и осигурява база за разсъждения и възможност за
обогатяване опита на участниците,
както и по-нататъшното развитие на техните
професионални умения.
Предлаганите теоретични модели и практико-приложни дейности
отразяват
динамиката на общественото развитие и дават възможности за актуализиране, разширяване и
обогатяване на личния опит и творчески потенциал на участниците.
71. 2012
Индивидуализация, Обучителен модул за начални учители,
56
Ръководител на авторския екип
С разработването на този модул се поставя акцент върху индивидуалния подход, който
означава:
 разбиране и уважение към достигнатия етап на развитие от всяко дете;
 създаване на среда за учене и подходящи дейности, които осигуряват чувството за
успех;
 предизвикателство и емоционален комфорт.
Педагогическият екип изгражда стимулираща развитието на детето учебна среда,
съответстваща на неговата индивидуалност и стил на учене, модел и ритъм на растеж и
специфичната му семейна среда. Индивидуализирането се осъществява чрез специално
изградена педагогическа среда, в която са организирани центрове за дейности, стимулиращи
правото на избор, самостоятелност и отговорност.
Основни цели:
 Актуализиране на разбирането за индивидуализация на обучението.
 Осмисляне ролите на учителя в приобщаваща учебна среда.
 Обогатяване на теоретичните знания на участниците и запознаване с практически
инструментариум за прилагане на педагогическата практика утринна среща, активното учене,
индивидуални подходи при деца със специални обучителни трудности, планиране и оценяване
на процесаите учене и възпитание.
 Задълбочаване на знанията на участниците по отношение на индивидуализацията и
ролята й за постигане на качествено образование.
 Идеи за подпомагане по–нататъшното професионално развитие на участниците.
72. 2010
Включване на семейството, Обучителен модул за детски и начални
109
учители, ръководител на авторския колектив и автор
Предложеният модул „Включване на семейството” отразява съвременни педагогически
теории, интерпретации, тълкувания на състоянието и тенденциите на взаимодействието
семейство-образователна институция. Разглежда спецификата на сътрудничество със
семейството и неговите форми: учителят като координатор на партнирането със семействата и
индивидуалния подход към децата с обучителни трудности, деца в риск и деца от различен
мултиетнически произход; организацията на образователния процес, ориентирана към
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включване на семействата и прякото им участие в него.
Модулът има за цел да разшири познанията на участниците в областта на
сътрудничеството със семейството, ориентирани към осигуряването на равни възможности за
достъп до качествено образование на ромските деца чрез включване на родителите в живота на
детската градина/училището.
73. 2008
Включване на семейството, Обучителен модул за обучители, по
62
проект на Програма Фар`
В обучителния модул “Включване на семейството” са отразени част от
педагогическите теории, интерпретации, тълкувания и тенденции, свързани със същността,
типологията, тактиките на семейно възпитание, спецификата на взаимодействията “родители –
деца - училище”, принципи, методи, подходи и форми за взаимодействие, организацията на
образователния процес ориентирана към включване на родителите на деца от мултиетнически
произход и прякото им участие в живота на детската общност.
74. 2008
Практически съвети за обучителя,( в съавторство),
90
по проект на Програма Фар`2004
- разработени и реализирани програми за приемственост между детска градина и
училище
- реализирани образователни кампании
- резултати от изследване/въпросник, проследяващ индикаторите на проектното
предложение
Анализът се основава на извеждането на три основни фактора и тяхното влияние върху
процесите, имащи отношение към образователната интеграция на деца от Домовете.

Фактор „Общинска политика”

Фактор „Образователна политика”

Фактор „Образователната интеграция и реализация на дейности в Домовете”
Ръководството е предназначено за всеки обучител, който води практически семинар,
среща или дискусия, в които обучаемите са възрастни.
Цели:

дидактически стратегии - интерактивно обучение, развитие на критическо мислене,
комбиниране на традиционни и нови подходи.
Очаквани резултати:
вни подходи за обучение на възрастни;

участниците.
Съдържание:
Как се обучават възрастни?
Как се формират връзки в група за обучение?
Как се организира активно учене?
Как се подготвя и провежда тренинг?
Как се прави успешна презентация?
Как завършва тренинг?

