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I. ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД  

 

Актуалност на проблема. Преходът от индустриално към информационно общество 

провокира съществени изменения в много сфери на човешката дейност. В сферата на 

образованието се налага формирането и развитието на компетенции, обновяване на 

съдържанието на обучението, на методите на преподаване, на диагностиката и 

оценяването на постиженията на обучаваните. 

В този контекст  образованието се разглежда като една от най- важните ценности на 

световната култура. Главната цел на съвременното образование се състои в създаването на 

такава система, която обезпечава на всеки човек възможност  за получаване и попълване 

на компетенциите, непрекъснато развитие, усъвършенстване, самореализация. Промените 

в потребностите на обществото изискват  качествена промяна   на образователния процес 

във ВУ  в контекста на новата парадигма -  не  обучението, а ученето  да е същността на 

подготовката на студентите, а  фокус на образованието да е  личността на младите хора. 

Т.е, това означава рефлексия на образователна среда във ВУ спрямо промените 

настъпващи в обществото, академичното образование  да   е ориентирано не към целите, а 

към процеса за постигане на тези цели. 

В условията на модернизация на образованието един от много важните проблеми е 

подготовката на бъдещите педагози. Модернизацията на образованието, всички 

преобразования, които стават в съвременното училище, се намират в пряка зависимост от 

личностните качества на педагозите, от нивото на тяхната професионално – педагогическа 

компетентност, от нивото на тяхната мотивационна нагласа  за педагогическа дейност. 

Висшето училище днес е призвано  да обезпечи подготовка на студенти- бъдещи 

педагози не само свободно да владеят своята професия и да се ориентират в близки 

области на дейността, но и готовност към постоянно личностно и професионално 

развитие, за социална и професионална мобилност. Всичко това детерминира 

необходимостта от формиране у студентите на готовност към творческо – преобразуваща 

дейност, осъзнато устойчиво  отношение, нагласа  към възможности за решаване на 

проблеми  в динамичните ситуации на взаимодействие с педагогическата реалност. 

В този контекст е темата на дисертационното изследване „Професионално-

практическа компетентност на студентите педагози в съвременното образователно 

пространство”. 

Компетентностният подход е в основата на изследването, приема се като най- 

подходящ за реализиране на новата съвременна образователна парадигма  във ВУ, един от 

водещите съвременните подходи за повишаване на качеството и ефективността на   

висшето образование, гарантира постигане на поставените цели и очаквани резултати. 

Хуманистичната парадигма е изходно начало по отношение на професионално- 

личностното и професионално-дейностно творческо развитие на студентите. 
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Постигането на тази цел може да бъде обезпечено не чрез увеличаване на обема на 

академичната им подготовка, а чрез внедряване в процеса на тази подготовка на нови 

съвременни образователни технологии, на неизползвани ресурси, чрез които да се 

подобри качеството и ефективността на подготовката на студентите бъдещи педагози, за 

стимулиране развитието на мотивацията и насочеността за професионално-педагогическа 

дейност. 

Учебното портфолио е една от съвременните образователни технологии за 

реализиране на този подход, с най-голям потенциал за  преодоляване  на  ограничеността  

на съществуващата  практика във ВУ за оценяване на отделните „ видими „ резултати от 

професионално-педагогическата подготовка на студентите, които не дават единна и 

цялостна представа на готовността им за реализация на целия процес на осъществяваната 

от тях педагогическа дейност в реална училищна среда. Насочването на вниманието към 

технологията на портфолиото на студента в процеса на неговото практическо обучение в 

системата на висшето образование,  е свързано с изискванията на съвременното общество 

към завършващите студенти като към компетентни специалисти, способни не само 

творчески да се отнасят към бъдещата си професионална дейност, но и да са субекти на 

своето професионално-компетентностно развитие и своя живот. 

Портфолиото се разглежда като съвременна иновативна образователна технология, 

която е личностно ориентирана и насочена към повишаване на степента на 

самостоятелност, самообразование, разгръщане на творчески потенциал и иновации, 

обмен на идеи и добри практики, т.е към развитие на професионална компетентност.  

 Изследванията в сферата на висшето образование на другите страни показват, че 

технологията на портфолиото помага на студентите да осъзнаят степента на своята 

готовност за самостоятелна педагогическа дейност, променя характера на учебната им 

дейност и професионално- практическата им подготовка става по- ефективна  

Независимо от съществуващия опит в областта на изследване и приложение на 

технологията на портфолиото на специалисти в училище и във висшето образование в 

различни направления, няма единно мнение в научната литература за същностните 

характеристики на технологията на портфолиото; недостатъчно задълбочен и обобщен е 

международния и национален опит за неговото използване в условията на модернизация 

на висшето педагогическо образование; в недостатъчна степен са характеризирани 

етапите на съставянето му съобразно неговата цел и специфика, както и критериите за 

оценката на студентското учебно портфолио, педагогическите условия за неговото 

използване в системата на подготовка на студентите към бъдещата педагогическа дейност. 

Цел на дисертационния труд, основни задачи и методи за изследване Целта на 

дисертационния труд е разработване и апробиране на детерминирана стратегия за 

формиране и развитие на професионално-практически компетенции у студентите-
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педагози чрез учебното рефлексивно-диалогично портфолио. 

От формулираната цел произтичат и следните задачи: 

1.Теоретично интерпретиране на проблеми за: 

 компетентностния подход в сферата на образованието; 

 професионалната педагогическа компетентност; 

 портфолиото в сферата на образованието и конкретно в сферата на висшето 

образование. 

2. Установяване: 

 отношението на студентите към педагогическата дейност; 

 насочеността на студентите към професионално-практическа дейност с децата/ 

учениците; 

 мотивите на студентите за учебната дейност и самобучение; 

 отношението на студентите към рефлексивно-диалогичното учебно 

портфолио. 

3. Установяване на динамиката в развитие на професионално-практическите 

педагогически компетенции у студентите. 

4. Разработване на методологична основа на рефлексивно-дилогичен модел за 

формиране и развитие на професионално-практически компетенции у студентите-

педагози. 

 5. Определяне и обосноваване на структурата, съдържанието и технологията за 

реализиране на учебното студентско портфолио . 

6. Оформяне на дисертационен продукт – рефлексивно-диалогичен модел на учебно 

портфолио за развитие на професионално-практически компетенции у студентите 

педагози. 

Oбект на изследването е педагогическата професионално-практическата подготовка 

на студентите - бъдещи педагози. 

Предмет на изследването е учебното студентско портфолио за стимулиране на 

формирането и развитието на професионално-практически компетенции у студентите 

бъдещи педагози. 

Концептуалната идея на изследването е отразена в хипотезата: 

процесът на формиране на професионално-практическа компетентност у студентите- 

педагози по време на тяхното академично обучение ще е по-ефективен, ако: 

 се осъществява комплексен подход към формиране и развитие на професионално- 

практически компетенции у студентите – бъдещи педагози, системно през целия 

период на тяхната подготовка, по време на отделните видове практики; 

 чрез портфолиото акцентът на професионално-практическа подготовка се премести от 

това какво студентът не знае и не умее, към това което той знае и умее, ако се постави 

ударение от оценката на педагога върху самооценката на студента; 
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 студентите активно се включват в оценъчната дейност на основа на проблемния 

анализ, рефлексивния диалог, прогнозирането и творчеството; 

 механизмът за реализация на учебното портфолио са индивидуални и групови 

маршрути на студентите. 

За да се реализират целите, поставените задачи и да се провери хипотезата в процеса 

на научното изследване са използвани следните методи::проучване и анализ на 

педагогическа и психологическа, учебно-методическа, литература на български и чужди 

автори и нормативни документи по темата на изследването;изучаване и обобщаване на 

български и чужд опит за приложение на учебното портфолио във висшето 

образование;наблюдение, анкетиране, моделиране, тестиране на студенти;педагогически 

експеримент на технологичния модел;статистически метод за анализ на резултатите. 

Научна новост. На базата на проучване на научна литература и добри практики- 

български и чужди за прилагане на учебното студентска портфолио в сферата на висшето 

образование и конкретно при подготовката на студенти педагози, съобразно спецификата 

на педагогическите ключови компетентности и нормативни изисквания е разработен 

модел на детерминирана педагогическа стратегия за развитие на практически 

компетенции по време на академичната практическа подготовка чрез рефлексивно- 

диалогично портфолио. Чрез разработени индикатори със съответни критерии и 

показатели се определят нивата на развитие на практическите педагогически 

компетенции. 

Практическа приложимост. Разработен, концептуализиран и операционализиран е 

модел за развитие на педагогически практически компетенции у студентите чрез 

рефлексивно-диалогично портфолио по време на академичната им практическа 

подготовка дава възможност да се:  

 стимулира мотивацията на студентите за педагогическа дейност; 

 повиши готовността за самостоятелна педагогическа дейност с учениците, за 

непрекъсната професионална саморегулация и самоусъвършенстване съобразно 

спецификата на учебната ситуация; 

 адаптират по-бързо бъдещите педагози към използването на професионалното 

портфолио за отразяване на собствените постижения, на нивото на постигнати 

компетентности като педагогически специалисти съобразно изискванията на МОН. 

Апробация. Изследването е проведено със студенти от педагогическите 

специалности „Предучилищна начална училищна педагогика” и „Начална училищна 

педагогика с чужд език” на Педагогическия факултет към Тракийски университет - Стара 

Загора.  

Публикации. Основни постижения и резултати от дисертационния труд са 

публикувани в 4 научни статии. 

Структура и обем на дисертационния труд. Дисертационният труд е в обем от 176 
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страници, като включва увод, 3 глави за решаване на формулираните основни задачи, 

заключение и изводи. Цитирани са общо 142 литературни източници (118 на кирилица и 

24 на латиница) и 23 нормативни документи. Работата включва 1 фигура, 12 таблици, 12 

диаграми и 25 страници с приложения. 

 

 

II. СЪДЪРЖАНИЕ НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 

 

Глава 1. Научно-теоретични основи на изследването. 

Проучването и научната интерпретация на литературни източници в първа глава и 

извеждането на методологичните основи на дисертационното изследване има 5 акцента.  

1.1. Качество и контекст на ефективност на съвременното образование. 

Ключовото понятие за реформиране на съвременното образование е качеството, което 

винаги се разгръща в контекста на ефективност. В този смисъл се поставя акцент на 

промяната на образователната парадигма - преход от квалификационен към 

компетентностен подход .Подчертана е необходимостта за преход към андрагогическа 

парадигма на учене, центрирано към студента, основано на партньорство на всеки етап от 

образователния процес, изисква се подкрепа за всеки учащ, нови подходи в ученето и 

преподаването, ефективна подкрепа на структурите за кариерно ориентиране, подобряване 

на качеството чрез индивидуализирани учебни пътеки. Вниманието се насочва както към 

усъвършенстване на учебните планове и програми, така и чрез „отварянето” към различни 

възможности за професионално и кариерно развитие на преподаватели и студенти за 

създаване на подкрепяща и вдъхновяваща работна и учебна среда. 

1.2. Компетентностният подход и новата образователна парадигма. 

Анализът на научната литература показва, че новата образователна парадигма 

определя компетентностният подход като перспективен път за повишаване качеството на 

образованието и живота на съвременния човек, за преодоляване на възникналите в края на 

ХХ век противоречия между обективни и субективни потребности в постиндустриалното 

общество чрез нови образователни стандарти. Подчертано е, че компетентностният 

подход се приема за движещата сила в модернизацията на образователната система. В 

този контекст се извършва преразглеждане на образователните цели и разработването на 

нови диагностични инструменти в много страни. 

В същото време теоретичният анализ показва, че схващанията за компетентностния 

подход се характеризират с интердисциплинарност, с нееднозначност на мненията и 

неопределеност по отношение на неговата същност и структура. Такава нееднозначност 

има и по отношение на мненията за съотношението и възможността за съгласуваност 

между дейностно-квлификационния и компетентностния подход в процеса на средното и 
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висше образование; в теоретичното обосноваване на предимствата на компетентностния 

подход, без той да се възприема като панацея за решаване на разнопосочните проблеми на 

образованието в национален и в глобален мащаб; в обективната и научнообоснована 

интерпретация на проблемите при използването му като философия и инструмент за 

модернизация или цялостно реформиране на образованието. 

1.2.1. Отношение между категориите компетентност и компетенция. 

Изследователското поле на компетентностния подход се характеризира с 

нееднозначност на мненията и неопределеност по отношение на същността и структурата 

на основните понятия – компетентност, компетенции (компетентности). 

Теоретичната интерпретацията на същността на компетентността показва,   че е по- 

широко понятие, интегрално качество от знания, квалификации (умения), нагласа, 

отношения, готовност за самостоятелно и успешно участие в дейността. Компетенциите 

структурират компетентността, те са комбинация от наличните или потенциални, 

вътрешни образования от по-конкретни специфични знания, умения и отношения за 

дадена дейност, които могат да се операционализират, по-динамични са, тяхната 

трансформация влияе върху промяна на общата компетентност, обогатяват я. Подчертава 

се, че те са в резултат от образованието и са израз на подготвеност, приспособимост, 

достижимост на цели. Обобщава се, че компетентността е овладяна, осъществена, 

реализирана компетенция, активно проявление на компетенциите. 

1.3. Професионално-педагогическа компетентност. 

На основата на Концепцията за учене през целия живот, УЦЖ се извеждат двете 

основни групи компетентности, които си взаимодействат и могат да бъдат овладени 

едновременно или поотделно: ключови компетентности - преносим мултифункционален 

комплекс от основни знания, умения и поведения, които са необходими на всеки индивид; 

професионални компетентности свързани с професионалните знания и умения, 

отношения. 

Педагогическата компетентност е една от професионалните компетентности, която в 

педагогическата наука се отнася до професионалната дейност на учителя. С навлизането 

на компетентностния подход в сферата на образованието започва разработването на 

проблема за професионалните компетентности на учителя. Публикувани са значителен 

брой съвременни изследвания най-много в областта на информационни технологии, върху 

етическите, емоционалните, комуникативните и социални компетентности на учителите. 

Извеждат се приетите от Европейската комисия три ключови компетентности, които 

следва да се развиват у учителите: за работа с другите; за работа със знания, технологии и 

информация; за работа с обществото.  

Подчертана е промяната в ролите и компетентностите на учителя в контекста на 

постоянните трансформации на обществото и образованието, което  налага непрекъснато 
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образование и квалификация не само в конкретна предметна област и в сферата на 

педагогическата проблематика, но и в областта на ИКТ и в областта на 

интердисциплинарните връзки; осигуряване на възможност за кариерно развитие.  

Поставя се акцент върху необходимостта от преосмисляне на професионалните 

компетентности на учителя в контекста на съвременните трансформации на училището 

като социокултурна институция и социалните очаквания на обществото. Т.е, това да бъде 

по посока на съвместяване на потребностите и интересите на различните потребители на 

образователни услуги и по посока засилване на диалогичността между различни субекти в 

образователния контекст. Към предложените общоприети компетентности като 

комуникативна, информационна, организационна, контролна, диагностична, се предлага 

да се прибавят експертно- консултантска, медиаторно-модераторска, аксиологично-

възпитаваща, социално-интеркултурна. 

1.4. Професионално-педагогическата подготовка на студентите педагози. 

През призмата на модернизацията на образованието се интерпретира един от много 

важните проблеми-подготовката на бъдещите педагози. Модернизацията на 

образованието, всички преобразования, които стават в съвременното училище, се намират 

в пряка зависимост от нивото на тяхната професионално-педагогическа компетентност, от 

нивото на тяхната мотивационна нагласа за педагогическа дейност, от личностното, 

професионалното и социалното им развитие в контекста на новата парадигма на 

образованието „Учене през целия живот“, от личностните качества на педагозите в 

професионален контекст. Проблемът за компетентностния подход се разглежда като нов 

методологичен подход към висшето образование. Това изисква да се постави акцент върху 

резултатите от обучението като съвокупност от компетентности и съответни компетенции, 

които студентите са способни да демонстрират след завършване на обучението. По този 

начин в процеса на академичното образование се извършва вграждане на личността на 

студента в педагогическата професия, превръщането й в средство за професионален труд 

и задава специфичния и неповторим характер на педагогическата професия и качествената 

подготовка за нея. 

В този контекст студентът изграден като компетентен педагог трябва да може гъвкаво 

и адаптивно да използва своите знания, умения, нагласи, за да преследва личните си цели- 

той знае ограниченията си и избира ( оформя) среда, в която може да действа компетентно 

и да се чувства ефективен т.е, да има чувство за собствена компетентност, за Аз-

ефективност. Тя отразява увереността на студента, че може да извърши дадено действие 

т.е, обективно да оцени собствените си възможности и да си поставя разумни цели и 

очаквания. Професионалната компетентност на педагогическия специалист осигурява 

постигането на по-висока степен на свързаност между индивидуалния опит и социалните 

цели на личността.  
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В условията на модернизация на образованието един от много важните проблеми е 

подготовката на бъдещите педагози. Т.е, всички преобразования, които стават в 

съвременното училище, се намират в пряка зависимост от нивото на тяхната 

професионално-педагогическа компетентност, от нивото на мотивационната им нагласа за 

педагогическа дейност, от личностните качества на педагозите. Неотложна е потребността 

от високо квалифицирана първоначална подготовка във ВУ, подкрепена от добро 

въвеждащо и продължаващо професионално развитие на педагогическите кадри, което да 

стимулира развитието на онези умения и квалификации, които ще им позволят да работят 

в различен културен и исторически контекст в условията на нарастваща транс- 

национална мобилност. 

Тези условия изискват съвременният педагог да е творческа индивидуалност, 

притежаваща оригинално проблемно-педагогическо и критическо мислене, създател на 

многовариантни програми, изградени на световния опит и новите технологии в 

обучението, в контекста на конкретните педагогически условия на основата на 

дидактическото целеполагане и рефлексия. 

1.5. Портфолиото като технология в сферата на образованието. 

1.5.1. Същност, съдържание и класификация на различни типове портфолио. 

Съвременното висше образование, независимо от вида и специализацията на учебните 

заведения, трябва да се стреми да съвместява прагматичната ориентация на 

специалностите, с оглед икономическите реалности, с ценностните аспекти на 

образованието. 

Това предполага използването на нови съвременни образователни технологии за 

подобряване на качеството и ефективността на подготовката на студентите бъдещи 

педагози. Една от тези технологии е портфолиото разглеждано като съвременна 

иновативна образователна технология, която е личностно ориентирана и насочена към 

повишаване на степента на самостоятелност, самообразование, разгръщане на творчески 

потенциал и иновации, обмен на идеи и добри практики т.е. към развитие на 

професионалната компетентност. 

Като образователна технология, портфолиото през последните години намира много 

широко разпространение във всички развити страни по света. Съществуват различни 

схващания по отношение на неговата етимология,   същност, видове, функции. 

Доминира схващането, че портфолиото на учителя има за основна цел да покаже 

постиженията и развитието на учителя, то е «архив, досие, витрина, достижение, артефакт, 

доказателство.Т.е. подчертава се, че портфолиото дава възможност за документиране на 

цялостната професионална дейност на учителите, ето защо някои специалисти 

обозначават учителското портфолио като визитна картичка на учителя и негова 

професионална автобиография. Поради широкото му приложение през последното 
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десетилетие в много европейски държави и у нас също, воденето на учителско портфолио 

е задължително и структурата и/или съдържанието му са нормативно регламентирани . 

Проблемът за използване на портфолиото в образованието е свързано с 

усложняването на учителската професия, професионалните изисквания към него се 

увеличават, а учебната среда крие все повече предизвикателства. Това предполага 

професионалното развитие на учителите да включва умения за организирана и 

преднамерена рефлексивна практика. В този контекст портфолиото се разглежда като 

педагогически инструмент, чрез който учителят опознава себе си, насърчава автора си да 

размишлява върху своята дейност, да осъзнае своите знания, умения нагласи, а също така 

да инициира непрекъснат процес на самооценка и оценяване. То помага умението за 

педагогическа рефлексия да се осмисля като стимулатор на собствения потенциал за 

самоусъвършенстване и може да помогне инерционните сили да се преодолеят без външен 

натиск и кризисни реакции, без уязвяване на самолюбието и собствената самооценка. 

Много важен проблем, по който няма единно мнение е за видовете портфолио. Отделните 

автори определят различни видове портфолио според критериите избрани от тях.  

1.5.2. Портфолиото в системата на подготовка на студента към бъдеща 

педагогическа дейност 

Опит за използване на разнообразни портфолиа в областта на висшето образование 

има в международен контекст, в различни университети .Едни автори го определят като 

средство за контрол, други автори като средство за мониторинг на индивидуалните 

постижения и като алтернативна технология за отчитане и контрол на резултатите от 

обучението. Подчертава се, че технологията на портфолиото служи от една страна като 

показател за готовността на студента за самостоятелна педагогическа дейност, от друга 

променя характера на неговата учебна дейност и като цяло прави по-ефективна 

професионално-практическата му подготовка. .Отделни български автори формулират 

определение на портфолиото на студента, подчертават се неговите предимства за 

стимулиране развитието на професионално–практическата компетентност на студентите-

педагози, определят се основните му функции- репрезентативна, комуникативна, 

рефлексивна, оценъчна, развиваща, селективна, извеждат се различните видове, които се 

използват при подготовката на студентите. 

В този контекст се подчертава, че чрез портфолиото се стимулира развитие на 

рефлексивна култура у педагогическия специалист: умение да анализира 

професионалното си поведение, да го съотнася към ситуациите и адекватно да го оценява, 

да го контролира, регулира и насочва към съответните, както външни обстоятелства, така 

и собствените индивидуални особености, осъществяване на мониторинг и регистриране на 

напредъка.  

Много важен аспект, на който се отделя внимание е подчертаване на философията на 
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учебното портфолио:преместване на акцента от това какво обучаваният не знае и не умее 

към това, което той знае и умее по дадена тема и по даден предмет;връзка между 

теоретичното научно познание и педагогическата практика; интегриране на 

количествената и качествената оценка; поставяне на ударение от оценката на педагога 

върху самооценката на обучавания;портфолиото не е толкова средство за оценяване на 

знанията, уменията и навиците, колкото средство за оценка на учебните, творческите и 

комуникативните способности на ученика/ студента, за проследяване динамиката на 

тяхното развитие; акцент е поставен върху периодичното самооценяване на собствените 

професионални компетенции в контекста на концепцията за учене през целия живот.  

Анализът по отношение на световния опит показва, че има пет вида портфолио в 

практиката на висшето образование: професионално портфолио/ портфолио на 

преподавателя (teacher portfolio); портфолио на курса (course portfolio); портфолио на 

преподавателската дейност (teaching portfolio); портфолио на студента; портфолио на 

образователното учреждение.  

Изследванията и практиката във ВУ показват, че като проблем в академичната 

подготовка на студентите педагози е развитието на практически педагогически 

компетенции. 

 Използването на учебното портфолио като технология може да допринесе за промяна 

„отвътре“ на традиционния начин на професионално-педагогическа подготовка, да 

допринесе да се преодолеят някои недостатъци, да се стимулира мотивацията и субектната 

активност на студентите. 

 

ГЛАВА 2. ДИЗАЙН НА ИЗСЛЕДВАНЕТО. 

Методологическaта основа на изследването включва: компетентностният подход; 

рефлексивният и социално конструктивиският подход в теорията и методиката на 

педагогическото образование; психолого-педагогически концепции за мотивацията и 

субектна активност на личността, на педагогическото взаимодействие. 

Проучването се извърши на два етапа: констатиращ и контролен. Целите на 

проучването през констатиращия етап са да се установи: 1) отношението на студентите 

като „специфична ценност“ за бъдеща професионално- педагогическа дейност; 2) 

мотивите на студентите за учебна дейност и самобучение в процеса на академичното им 

обучение. 

Мнението на студентите е от значение, защото: може да се отчете визията на бъдещия 

педагогически специалист за потребностите от обучение; мотивите им за избор на 

специалност и удовлетвореността от обучението (към момента); като участници в процеса 

на академично обучение, съществени са и предложенията им за повишаване на неговото 

съдържанието, организацията и формите на преподаване. 
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Чрез контролния експеримент се цели да се установи динамиката в развитието на 

педагогическите компетенции на студентите в резултат на технологията на учебното 

рефлексивно-диалогично портфолио. С тази цел се използват: анкета-въпросник; 

диагностичен инструмент в два варианта; тест „Изучаване на мотивите за учебна дейност 

у студентите педагози“ в два варианта; анкета-въпросник за проучване на отношението на 

студентите към учебното рефлексивно-диалогично портфолио; статистически метод 

„Сравняване на относителните дялове”. 

Проучването е проведено със студенти от първи курс (63 студента) от специалност 

„Предучилищна и начална училищна педагогика” и със студенти от специалността 

„Начална училищна педагогика с изучаване на чужд език” на Педагогическия факултет на 

Тракийския университет - Стара Загора. Констатиращият експеримент е в началото на 

втория семестър, когато студентите имат вече известна ориентация по отношение на 

педагогическата дейност в училище с учениците. Контролният експеримент се провежда 

се със същите студенти в четвърти курс (51студента) преди държавната практика т.е. 

когато те имат вече формирани както теоретична, така и известни професионално-

практически компетенции.  

Методи на изследването: теоретичен контент анализ, анализ на нормативни 

документи, тестове, анкети,  наблюдение, моделиране, статистически метод. 

Втората част на тази глава е Анализ на резултатите от изследването. 

Анализират се резултатите от установяване на: Динамика на отношението на 

студентите за педагогическа дейност.  

Чрез анкета-въпросник  в два варианта се проучва отношението на студентите към 

професионално-педагогическата дейност: отношение към педагогическата професия; 

изграден идеал за учител; отношение към ученика като субект на педагогическата 

дейност; отношение към колегите от педагогическия екип, с които си взаимодейства; 

отношение към родителската общност; потребност от професионална удовлетвореност; 

потребност от непрекъснато повишаване на професионалната компетентност. 

 Получените резултати показват, че у студентите от 1 курс доминира положително 

отношение към педагогическата дейност-58, 88%;в 4 курс-също доминира положителното 

отношение- 55, 21%. След тях е колебливото отношение:1курс-11, 50%, 4 курс-16, 33%; и 

накрая са тези с отрицателно отношение: 1 курс-4,55; 4 курс- 2, 83%. Статистическият 

анализ показва, че има съществено различие в данните за положителното отношение към 

педагогическата дейност, изследвано при студентите от 1 курс и студентите от 4.курс. 

Положителната нагласа на студентите в края на академичното им обучение за реализация 

в педагогическата сфера е израз на отговорното им отношение към академичната 

подготовка, което е свързано с предстоящата им професионална реализация. Наличието на 

колебливи отговори у студентите от 4 курс показва, че у тях навярно в резултат на по –
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дълбоко осъзнаване на социалната отговорност на професията учител, на трудностите 

свързани с нейното осъществяване с учениците се поражда колебание, тревога дали са 

достатъчно подготвени, дали ще могат да се справят с предизвикателствата на реалната 

училищна Наличието и на отрицателни отговори в 4 курс е израз на разочарованието на 

някои студенти от перспективата за реализация или поради неудовлетвореност от 

обучението - 1в, (б) „не съм удовлетворен от избраната специалност”; 2в ( б) „бих се 

реализирал само в краен случай”. 

Формирането на устойчива нагласа за практикуване на педагогическата дейност е 

показател за необходимостта още по-целенасочено да се повиши качеството и 

ефективността на академичната подготовка като се имат предвид и мнението, и 

препоръките на студентите както за балансирана подготовка между теорията и 

практиката, така и за повишаване на практическата подготовка, на нейното качество. 

Чрез методиката „Изучаване на мотивите за учебна дейност у студентите педагози” 

чрез две инструкции се установява „Динамиката на мотивите на студентите за 

обучение и самообучение”. На базата на общата мотивация за учебна дейност мотивите 

посочени от студентите се диференцират на :професионални, познавателни, прагматични/ 

утилитарни, социални и мотиви за личностен престиж и са и ранжирани според 

значимостта им за тях. 

Сравняването на резултатите от първата инструкция (студентите трябва да посочат и 

ранжират според значимостта за тях на 5 мотиви), се наблюдава динамика в 

предпочитанието им към различните мотиви. В първи курс студентите са поставили на 

първо място познавателните мотиви-26, 09%, а студентите от 4 курс- социалните 

мотиви- 68, 62% .На второ място студентите от 1 курс поставят- мотивите за личностен 

престиж- 16,12%,  а тези от 4 курс- познавателните-64, 70%.На трето място по значимост 

студентите от двата курса са поставили професионалните мотиви: за 1курс- 1, 59%, за 4 

курс – 55, 55%.  

Разместване се наблюдава на значимите за студентите мотиви - познавателните и 

социалните. Познавателните мотиви са избрани като първи по значимост от студентите от 

1 курс, а социалните не са изобщо посочени като значими. Това е така, защото през този 

период те още нямат опит за работа в училище, за пряко взаимодействие с учениците и 

затова теоретичната им подготовка, необходимостта от педагогически знания и умения са 

много по-важни за професионалното реализиране. Много значими за студентите от 4 курс 

са социалните мотиви за сметка на познавателните, т.е, в края на академичната им 

подготовка под влияние на придобития по време на педагогическата практика опит, 

студентите осъзнават ясно важното значение на уменията за взаимодействие и общуване с 

учениците, с колегите и родителите, за да могат успешно да реализират теоретичните си 

знания в пряката педагогическа дейност в училище, за качеството и ефектността на 

обучението на учениците.  
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Разминаване има и по отношение на значимостта на мотивите поставени на второ 

място. За студентите от 1 курс това са мотивите за личностен престиж – 16, 12%,  а за 

студентите от 4 курс са познавателните- 64, 70%.  

Мотивите за личностен престиж са свързани тясно с утвърждаването им сред 

студентската общност, със стремеж да заемат достойна социална позиция сред другите 

студенти, да бъдат забелязани от преподавателите. Студентите от 4 курс са поставили 

познавателните мотиви на второ място, защото в резултат на педагогическа си практика 

в реална училищна среда,  в резултат на разработването на учебни материали, свързани с 

рефлексивното портфолио,  те по- ясно осъзнават необходимостта от добра теоретична 

подготовка, от знания и умения, които ще са основа за успешната им професионална 

реализация.  

На трето място студентите от 1курс и 4 са поставили професионалните мотиви. 

Педагогическата професия за студентите от 1 курс е все още тясно свързана предимно с 

емоционална представа за нея, за тях тя е още далечна цел. За студентите от 4 курс 

причините навярно са свързани с осъзнаване на близките и крайни цели на академичното 

обучение, с осъзнаване на тясната връзка между успешната професионална реализация и 

усвояването на необходимите знания, умения, компетенции, с важността на 

взаимоотношенията с учениците, родителите и обществеността. Анализът на тези 

резултати от инструкция 2 показват, че студентите от 1 курс са поставили на първо място 

социалните  мотиви-57, 53%.,а студентите от 4 курс познавателните мотиви-59, 84%. За 

студентите от 1 курс изборът  на педагогическата специалност във ВУ е свързан с 

емоционалната им нагласа за работа с децата, учениците, с представния им емоционален 

образ за учител, на изградения желан образ за себе си като бъдещ специалист-педагог. В 

началото на академичното си обучение студентите реално не си представят своята бъдеща 

дейност в контекста на взаимодействието си с учениците, с учителите, родителите. Този 

аспект от тяхната бъдеща дейност е на заден план. За повечето от тях това е емоционално 

отношение - „да ме харесват и приемат децата/ учениците”, „да получа одобрението на 

родители и общественост„. Те не осъзнават социалната компетенция като една от най-

важните и основни компетенции в педагогическата дейност. 

Студентите от 4 курс поставят познавателните мотиви на първо място, защото в края 

на своето академично обучение, след натрупан известен практически опит по време на 

педагогическата практика, те по-ясно осъзнават: близките и крайни цели на академичното 

си обучение, на практическата значимост от усвояването на необходимите знания, умения, 

компетенции; на връзката между перспективата за професионална реализация и 

отношението на учениците, родителите и обществеността към качеството на тяхната 

педагогическа подготовка. 

Освен това в процеса на педагогическата практика и подготовката на материали за 

учебното портфолиото, чрез решаването на различни учебни задачи (репродуктивни; 
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продуктивни; трансферни; творчески) студентите по-дълбоко осъзнават голямото 

значение на своята теоретична и практическа подготовка за формирането и развитието на 

рефлексивно-диалогични умения, необходими за тяхната успешна бъдеща професионална 

реализация. 

 Студентите от 1 курс на второ място по значимост са поставили професионалните 

мотиви – 55, 85%. Това може да се обясни с изборът на по-голямата част от тях на 

педагогическите специалности във ВУ, с желанието им да работят в сферата на 

образованието, да се реализират като учители. 

На трето място студентите от 1 курс са поставили по значимост познавателните 

мотиви – 46, 98%.Това до голяма степен е свързано с осъзнаване на факта, че за да бъдат 

студенти, е необходимо да получават специфични професионални знания и умения,  

независимо дали по-късно ще се реализират като педагогически специалисти 

На второ място студентите от 4 курс са поставили социалните мотиви-59,31%.Това 

също може да се обясни с по-голямата взискателност на студентите към своята социална 

компетенция свързана с общуването и взаимодействието с учениците, с по-голямата 

самокритичност по отношение на умения за педагогическа емпатия, за отзивчивост и 

реагиране съобразно конкретна ситуация. В процеса на педагогическата си практическа 

подготовка, при прякото общуване и взаимодействие с учениците, в процеса на 

непосредствена си педагогическа дейност в училище, в резултат на използването на 

рефлексивното-диалогично учебно портфолио, студентите ясно осъзнават зависимостта 

между ефективното и качествено реализиране на учебния процес и използваният от тях 

подход на взаимодействие с учениците. Това много добре проличава от високото ниво на 

разработените от тях анализи и самоанализи с коментар и теоретична обосновка за 

портфолиото им. В тях значението на социалните мотиви се поочертава чрез пряката 

връзка с подготовката им за бъдещата педагогическа дейност, с нейната специфика 

свързана с взаимодействие с учениците. По този начин това може да се приеме като 

показател за една по-голяма задълбоченост и осъзнатост на спецификата на 

педагогическата дейност. В същото време те проявяват по-голяма взискателност по 

отношение на своята компетентност в това отношение. 

За студентите от 4 курс на трето място са професионалните мотиви- 50, 77%.В края 

на своето академично обучение, след непосредствената педагогическа дейност в училище 

по време на педагогическата практика, те осъзнават по-ясно отговорността на своята 

бъдеща роля, преосмислят нивото на своите компетенции, на своя изграден образ за 

специалист-учител и поради това са по-взискателни към себе си, към своята подготовка и 

личностни качества в педагогически контекст. 

Интерес представлява поставянето на четвърто място и в двата курса на 

утилитарните мотиви- 1 курс- 36, 50%, в 4курс- 39, 21%. Това показва,  че за една част 

от студентите от 1 курс изборът на специалността е случаен, тя не удовлетворява 
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собствените им интереси и желания, те нямат намерение да се реализират в бъдеще в тази 

сфера. Водещо за тях е „да получа диплом за висше образование, „да получавам 

постоянно стипендия”. 

При студентите от 4 курс процентът на резултатите е по-висок и това е свързано с 

ясно изразен стремеж в края на своето академично обучение да получат диплом за висше 

педагогическо образование, необходимо условие за професионална реализация. На второ 

място е налице и стремеж за получаване на стипендия.  

На пето място студентите и от двата курса са поставили мотивите за личностен 

престиж- 1курс- 19, 08 %,  4курс- 26, 46.%.Обяснението е, че в началото на своето 

обучение у студентите е налице стремеж за заемане на челна социална позиция сред 

другите студенти, стремеж да служат за пример на другите като се представят най-добре, 

да бъдат забелязани и то не само от студентите си,  но и от преподавателите и учителите. 

При студентите от 4 курс тези мотивите са свързани с преоценка на своите личностни 

качества съобразно бъдещата професия, на своите педагогически компетенции и 

поведение в училище, начин на общуване и взаимодействие с учениците,  колегите- 

учители, с родителите. Тези мотиви са израз на порасналата взискателност към 

собствената професионална подготовка, към собствената педагогическа компетентност. 

Т.е, мотивите при студентите от 4 курс имат друга насоченост – те са свързани с 

личностен престиж в професионален контекст. 

Тази разлика може да се обясни и със стимулиращата роля на използвания модел за 

формиране и развитие на педагогическите практически компетенции чрез учебното 

портфолио. В края на учебната педагогическа практика студентите включват в своите 

портфолиа учебни материали, от чието високо ниво на разработване може да се съди за 

развитието на рефлексивно-диалогични умения у тях. От една страна те са насочени към 

осъзнаване на собствената разнообразна педагогическа практическа дейност, на 

използваните специфични рефлексивни процедури и средства при нейното осъществяване. 

От друга страна у тях се развиват рефлексивни умения насочени към професионално 

осмислено самопознание, умение да откриват собствените професионално значими 

качества, които те да развиват и усъвършенстват професионално. 

Резултатите показват, че съществува промяната при ранжирането на мотивите по 

значимост от студентите от 1курс и 4 курс от инструкция 2. Допускаме, че тази промяна се 

дължи на възможността на студентите да правят избор между повече мотиви, т.е, да могат 

да избират такива, които са по-близки до тяхното желание, до нагласата им за 

професионална подготовка и реализация. Това е свързано и със сложността на проблема за 

мотивацията на учене и самообучение, което интегрира в себе си различни мотиви, които 

съчетани с личностни качества и нагласи на студентите, правят този избор още по-сложен. 

Обобщаването на резултатите по отношение на ранжирането по значимост на 

мотивите за учене и самобучение на студентите-педагози показва, че под влияние на 
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академичното обучение– теоретично и особено практическото в реална училищна среда, 

има промяна на значимите за тях мотиви за учебна дейност. За студентите в края на 

академичното им образование най-значими са познавателните мотиви, тясно свързани със 

социалните и професионални мотиви. През периода на практическата си подготовка по 

време на отделните видове педагогически практики в училище, в процеса на 

разработването на учебното рефлексивно-диалогично портфолио студентите още по-добре 

осъзнават нивото на професионално-практическите си компетенции, на необходимостта 

от непрекъснатото им развитие и усъвършенстване. В този контекст по-ясно разбират 

значението на теоретичната си професионална компетентност, необходимостта от високо 

ниво на педагогическите знания и умения за успешно обучение на учениците, за 

удовлетворяващо професионално упражняване на професията учител. От друга страна, в 

процеса на непосредственото взаимодействие с учениците, те по-ясно осъзнават 

социалната компетентност като изключително важна предпоставка за качеството и 

ефективността на педагогическата си дейност в училище. 

В резултат на изпълняването на различните рефлексивни задачи свързани с учебното 

портфолио, студентите от 4 курс вече имат по-добро себепознание и по-реална 

самооценка за нивото на собствените педагогически практически компетенции, осъзнават 

изискванията на педагогическата реалност и това ги заставя да се замислят по-дълбоко за 

собствените професионални постижения, за личностните си качества и поведение 

свързани с възможността за успешна професионална реализация. Стават по-самокритични 

и взискателни към професионалната си подготовка и компетентност, осъзнават добре 

необходимостта от по-нататъшно професионално надграждане и усъвършенстване. 

Т.е, общо причините за тази промяна на мотивите на студентите за учене в 4 курс 

навярно се дължи на по-ясно осъзнаване на: близките и крайни цели на академичното 

обучение; практическата значимост от усвояването и непрекъснатото надграждане и 

усъвършенстване на необходимите знания, умения, компетенции;връзката между 

перспективата за професионална реализация и отношението на учениците, родителите и 

обществеността към тяхната педагогическа компетентност. 

В същото време се забелязва, че у една част от студентите в процеса на академичното 

им обучение силата на тези мотиви намалява, намалява стремежът за повишаване на 

компетентността свързана с избраната педагогическа специалност. Причини за това от 

една страна, е случайното попадане в педагогическата специалност, от друга, причини 

могат да са неудовлетвореност от перспективата за реализация, от разнообразната и 

отнемаща много време и усилия педагогическа дейност, свързана с нервно-психичното 

напрежение, неудовлетвореност от отношението на учениците към ученето и тяхната 

дисциплина, за недостатъци в организацията на обучението и възпитанието в училище, 

ограничените възможности за кариерно развитие, недостатъци при организацията на 

академичния учебен процес и особено на практическата подготовка. 
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Това поставя като проблем пред преподавателите във ВУ за по-целенасочена и 

конкретна работа със студентите още от 1 курс за проучване на отношението им към 

педагогическата дейност и засилване на дейността в това отношение като се потърсят 

съвременни интерактивни технологии и добрия опит на други висши училища. чужбина. 

Трета глава. Модел на детерминирана педагогическа стратегия за развитие на 

професионално практическа компетентност у студентите педагози чрез учебното 

портфолиото 

3.1. Концептуална основа на модела 

Принципно новата образователна парадигма променя качествено образователния 

процес, образователните технологии, ролята на преподавател във ВУ на студента. Тя 

представлява рефлексия на училищната и образователна среда спрямо промените,  

настъпващи в обществото, че не обучението, а ученето се превръща все повече в същност 

на образователната система. Неговият естествен фокус е личностното развитие на 

студентите т.е, център е личността на младите хора. 

Концептуалната основа на разработения модел за формиране и развитие на 

професионално- практически компетенции у студентите педагози чрез учебно портфолио 

включва теоретичните идеи и изследванията свързани с рефлексивния подход в сферата на 

образованието. Моделът е разработен и съобразен с теорията за формиране на вътрешна 

мотивация за стимулиране на нагласата у студентите за постепенно повишаване на 

педагогическата им компетентност както и с предложения от Б. Минчев обобщения модел 

за формиране и развитие на уменията(в случая на педагогическите),в чиято основа е 

мотивацията, предхождаща всяка дейност. 

Диференцирането на компетентностите и съответните компетенции задава стандарт 

на професионално педагогическата подготовка на студентите педагози като процес и като 

резултат. 

Европейската комисия по образование извежда три ключови компетентности, които 

следва да се развиват у учителите: за работа с другите; за работа със знания, технологии 

и информация; за работа с обществото  

Обучението на студентите бъдещи педагогически специалисти, предполага по време 

на академичната им подготовка да се формират и развиват основите на трите 

педагогически компетентности, да се положат основите на съответните им компетенции. 

В същото време у тях се формира стремеж за по- нататъшното им надграждане, 

усъвършенстване, промяна в течение на цялото кариерно развитие чрез самообразование и 

продължаващо образование съобразното изискванията на обществото. 

Ключовата компетентност за работа с другите интегрира социалната и 

комуникативна компетентност като ядро на професионалния профил на педагогическия 

специалист и на функционалното им значение в професионалната му дейност. 

 Ключовата социална компетентност предполага включване на следните 
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компетенции:адекватно себепознание, самооценяване и саморегулиране в контекста на 

професионално- педагогическата дейност;взаимно познаване и доверително отношение, 

взаимно приемане и подкрепяне, сътрудничество;конструктивно разрешаване на 

конфликти и проблеми във взаимодействията;изграждане на положителни 

взаимоотношения;използване на социално-педагогически техники, т.е комплекс от 

рефлексивни умения за пълно, искрено и ярко себеизразяване с цел постигане на 

максимални резултати в педагогическата дейност, саморегулация съобразно конкретната 

учебна ситуация;използване на стратегии и тактики за управление на професионалното 

самопрезентирането, на процесите в класната стая, за създаване на среда за индивидуални 

и съвместни дейности, за взаимен контрол и оценка, за подкрепа и развитие на 

рефлексивни умения за учене, диалогичност и изграждане на положителни социални 

взаимоотношения в контекста на ученето и общуването, приобщаване на основния 

социален партньор – родителите. 

 Ключовата комуникативна компетентност има три страни: познавателна, афективна и 

поведенческа. Тя включва следните компетенции: рефлексивен аспект на разбиране; 

социален аспект на обединяване на гледните точки и връзка с другите; авторефлексен 

аспект на самооценка и експресия – комуникация: точно и недвусмислено общуване с 

учениците; компетенция за развиване на стратегия и тактика за  дидактическо общуване и 

поведение, за създаване на емоционално благополучие. 

Другата ключова компетентност свързана с професионалната пригодност на 

учителите е за работа със знания, технологии и информация. 

Този вид компетентност предполага да се включват следните компетенции: 

задълбочено познаване на различни аспекти на преподаването и ученето; знания за 

научната област и за учебното съдържание на конструирания за дидактически нужди 

учебен предмет; знания за преподаването на специфичното учебно съдържание и за 

ефективното му усвояване, за използване на интердисциплинарен подход; прилагане на 

педагогически нововъведения, на иновативни подходи за учене, за използване на 

подходящи подкрепящи стратегии и тактики при педагогическото взаимодействие с 

учениците, за стимулиране на техния умствен потенциал и начинът, по който те 

възприемат, разбират, осмислят, усвояват и прилагат учебното съдържание; компетенции 

за ориентиране и решаване на стандартни и нестандартни професионално- педагогически 

ситуации; гъвкаво прилагане на ключовите компетентности включително тяхната промяна 

и трансфер по необходимост;  компетенция за контролна диагностично-прогностична 

дейност, за контрол и самоконтрол, за оценяване и самооценяване; компетенции за 

съветване, консултиране, оказване на подкрепа и насърчаване чрез менторство; 

компетенция за стимулиране на ученето, независимо от учебния предмет, използване на 

стратегии за преодоляване на познавателни трудности;компетенция за разбиране на 

възможностите на технологиите за репрезентиране на предметното знание, как могат да се 
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използват, за да надграждат върху тях новите знания и умения; познаване на 

педагогическите техники и подходи за използване на конкретни технологии по 

конструктивни начини за преподаване на предметното съдържание и в различен 

образователен контекст, умение за избор на подходяща технология въз основа на 

потенциалните й възможности за реализиране на конкретна образователна цел.  

Третата ключова компетентност е за работа с обществото. Тя включва следните 

компетенции:рефлексивни умения за пълноценно и многоаспектно общуване в и извън 

преподаването за изграждане на връзка между ангажираните с образователния процес в 

училище. ;компетенция за стимулиране на диалогичността между различните субекти в 

образователния контекст:организационна, експертно-консултанска, медиаторно-

модераторска, аксиологично-възпитаваща, социално-интеркултурна; изграждане на 

партньорски мрежи с организации вън от училището за нуждите на консултирането, 

кариерното развитие, информалното образование;целеполагане и при реализацията на 

личностни и професионални цели и развитие. 

Педагогическата дейност се приема като една от най- рефлексивните, у учителите е 

налице специфична чувствителност към собствената им личност и дейност, към личността 

на учениците, от тях зависи ефективното самопознание на учителя и успешното 

опознаване на учениците. 

Рефлексивните педагогически практически умения на студентите-педагози могат да 

се конкретизират като:система от осъзнати професионално- педагогически мотиви, 

действия и операции, насочени към себепознание, осмисляне, самооценка  на собственото 

„Аз”, на своята педагогическа дейност - учебна и практическа, на своето професионално 

поведение;умения, които обезпечават непрекъснато усъвършенстване и успешност на 

собствената педагогическа дейност; специфичн умения с интегративни и преобразуващи 

функции. (В.Василев, 2005 

Във връзка с това целта е у студентите чрез учебното портфолио да се формират 

следните основни групи рефлексивни умения, необходими за реализиране на 

педагогическата дейност:рефлексивни умения, насочени към собствената разнообразна 

педагогическа практическа дейност, към използване на специфични рефлексивни 

процедури и похвати при нейното осъществяване; рефлексивни умения насочени към 

професионално осмислено самопознание, умение да се откриват собствените 

професионално значими качества, които да развива и усъвършенства професионално. 

В този аспект самопрезентацията на студента-педагог се интерпретира като неделима 

част от академичната му подготовка,  съставна част от неговата професионално-социална 

компетентност, като неделим компонент на неговото социално взаимодействие с 

учениците, в голяма степен определящо успешната му самореализация като педагог в 

училище. Т.е, този феномен се явява обща, фундаментална характеристика на социалното 

поведение на студента в неговата професионало педагогическа дейност и в живота, 
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приемаща както осъзнат така и неосъзнат характер. Едни от видовете самопрезентация, 

които имат значение за качеството и ефективността на процеса на формиране и развитие 

на професионално практическата компетентност на студентите педагози са 

опосредствената (субект- обектно – субектно взаимодействие)и непосредствена ( субект- 

субектно взаимодействие). 

В изследването като една от формите на опосредствена самопрезентация се приема 

студентското портфолио за професионално практическа компетентност.  

Чрез средствата на опосредствената самопрезентация – учебното портфолио, 

студентите се стимулират активно и целенасочено да управляват процесът на изграждане 

на своята професионална компетентност, да се подготвят за саморегулиране на 

професионалното поведение по-късно в процеса на непосредствената самопрезентация 

при прякото взаимодействие с учениците. 

Базовите психологически характеристики, които определят успешността на 

опосредствената и непосредствена самопрезентация са: социалната активност, потребност 

от идентификация с другите и общителност. Тези характеристики отразяват необходимите 

предпоставки за успешно социално-психическо взаимодействие на студентите с 

учениците и позволяват самопрезентацията да се разглежда като съставна част от тяхната 

практическата подготовка, като механизъм за интеграция на студента към социалната 

общност в училище. 

Между опосредствената и непосредствена самопрезентация има двустранна връзка. 

Непосредствената самопрезентация изпълнява оценъчна функция, тя има и корегираща 

функция спрямо опосредствената самопрезентация. Тя показва доколко опосредствена 

самопрезентация е била качествена и ефективна, какви са постиженията и какви са 

пропуските, слабите зони и съответно необходимостта те да се корегират. Колкото е по-

високо нивото на опосредствената самопрезентация, толкова ще е по- високо нивото на 

протичане на непосредствената самопрезентция. Т.е, тази двустранна връзка помага да се 

издига нивото и на двата вида. Ето защо при практическата академична подготовка на 

студентите при формиране на опсредствената и непосредствена самопрезентация се 

обръща сериозно внимание на процеса, чрез изпълняването на разнообразните учебни 

задачи при разработването на материалите за учебното портфолио. 

Типологията на мотивацията според анализа и насочеността на поведението на 

личността различава външна и вътрешна мотивация. Външна мотивация е свързана с 

поведение насочено към получаване на някакъв краен резултат.Тя удовлетворява от 

постигането на определена крйна цел и това води до снемане на мотивационното 

напрежение, води до прекратяване на поведението. Ако обаче студентът осъществява 

определено поведение,  само заради самото действане и удовлетворение,  в оновата му 

лежи вътрешна мотивация. Вътрешната мотивация действа постоянно  и тя може да бъде 

отслабена или прекъсната само при актуализиране  на потребност, която изисква 
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получаване на някакъв външен резултат. 

Съгласно теорията за формиране на вътрешна мотивация процесът включва преход 

през три равнища, които имат свои особености. Първото равнище, на което се формира 

вътрешната мотивация, е свързано с приемането и преработката на информацията 

(когнитивно-перцептивно равнище).Второто равнище е на регулация, където се проявява 

вътрешната мотивация и е свързано с изпълнителските компоненти на поведението. 

Овладяването и развитието на поведенчески програми за въздействие и изминение на 

средата са необходима предпоставка за активно приспособяване на субекта( в случая 

студента) към изменящите се външни условия. Третото равнище за формиране на 

вътрешната мотивация е свързано с регулацията на условията в ситуацията с цел 

успешното осъществяване на поведението. Вътрешната мотивация се проявява като 

психологична реактантност, т. е поддържане на лична свобода на поведението при дадени 

условия. Тя е израз на повишена субектна ценност на доказано успешно поведение, 

полагане на повече усилия и повишаване качеството на изпълнението на усвоеното 

поведение. 

В основата на технологията за реализиранена разработения рефлексивно- диалогичен 

модел на учебно студентско портфолио е и предложеният от Б.Минчев обобщения модел 

за формиране и развитие на уменията, в нашия случай педагогическите.Две са важните 

тенденции в развитието на уменията (в това число и на педагогическите): едната е проява 

на общата мотивационната тенденция свързана с преместване на подбудителността от 

резултата към процеса на постигането му и втората е преместване на положителните 

преживявания от края към неговото начало. Двете тенденции се опосредстват от 

тенденцията на утилитарните дейности към съкръщаване, автоматизиране и свеждането 

им изключително към завършващи реакции. Друга много важна особеност е, че 

процесуалната мотивация има по-висока ценност в сравнение с утилитарно-регулативната. 

В този контекст още в началото на обучението в някакво умение( в случая рефлексивно -

педагогическите) е необходимо студентът да се насочва към конкретната ситуация( в 

случая учебната ) с нагласа за самоинциативно вариране на похватите за действие. В 

същото време „целите трябва да бъдат удържани дълго в съзнанието и да бъдат богато 

асоциирани с възможни средства”, а процесът за развитие на рефлексивните умения не 

трябва да се свежда само до подбора на средствата. Всяко средство когато се избира,  за да 

бъде по-ефективно, трябва да се разглежда и преживява в целия контекст на 

практическото обучение, защото само по този начин „умелите действия придобиват 

своето единство чрез целта (намерението. 

Функционалното разнообразие от упражнения, стимулирането на разнообразие от 

преживявания, води до много по-високи постижения в развитието на творчество, 

отколкото упражняването само на действия, свързани с крайния резултат. Освен това в 

този процес, е важно винаги да присъстват трудности, необходимостта е да се осигурява 
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преживяване на ”хоризонт на развитие”. За дългото, качествено развитие и 

усъвършенстване на уменията е необходимо да възникват изпревараващо реализуеми цели 

(намерения) и да се предявяват високи критерии за продуктивното им въплъщение. В 

мотивационните процеси на формиране на умението важно значение имат двата етапа: 

„етап на установяване на” аз- включеност” и „етап на включеност в умението. ”През 

първия етап, субектът взема съответна умела дейност „ присърце”, така, че всеки успех 

или неуспех се приема като такъв на „ аз-а „ на субекта. Без въвличане на „аза” е 

невъзможно да се освободи мотивационен потенциал и да се развие необходимата за 

усвояването на умението активност. Включеността в умението през втория етап се 

извършва в процеса на неговото формиране т. е, през времето, при което субектът се е 

отъждествил, „слял” с умението, „заживял” в него, то става един малък свят, в който 

субектът се е самореализирал.  

3.2. Структура, съдържание и технология на модел за формиране и развитие на 

професионално практическа компетентност у студентите педагози чрез учебното 

портфолио 

Структурата на учебното студенско портфолио включва целеви, структурно- 

съдържателен, организационно–процесуален и оценъчен блок,основните компоненти на 

които са целта, задачите, принципите, формите, методите, очакваните резултати, 

критериите и показателите за оценка на постиженията на студентите. Съдържанието и 

процесът на разработване на учебното портфолио от студентите педагози, отразяват 

нивото на сформираност на трите ключови компетентности в системата на академичната 

им подготовка за бъдеща педагогическа дейност.: 

Чрез целенасоченото академично практическо обучение на студентите педагози да се 

създадът педагогически условия за: формиране на ценностно отношение към 

себепознанието,  към познание на своята педагогическа дейност,  поведение на основата 

на развитие на положителна мотивация към себе си;създаване на ситуации за: оценка 

стимулираща студентите към осъществяване на рефлексивни действия;създаване на 

ситуации за успех на всеки студент, повишаване на самооценката и увереността в 

собствените възможности; обезпечаване на усложняване на учебните задачи, на учебно- 

практическата професионална дейност, на субект-субектно взаимодействие между 

студентите, между студенти-ментори; развитие на форми на самоконтрол от външен към 

вътрешен. развитие на познавателните възможности на студентите и стимулиране на 

нагласата за самостоятелна практическа педагогическа дейност; развиване на готовност за 

вариативно-творческа педагогическа дейност, развиване на мотивация за по нататъшно 

професионално- творческо усъвършенстване и развитие;придобиване на навици за 

самоконтрол,самооценка, формиране на умения за самоанализ на собствени постижения, 

неуспехи и търсене на възможности за усъвършенстване на уменията за рефлексия. 



 
 

24 

Учебната задача се приема като ключов компонент при структурирането на учебната 

дейност. За да бъде процесът на формиране и развитие на професионално практическа 

педагогическа компетентност ефективен, учебните задачи в модела се трансформират в 

педагогически практически задачи, а учебните действия се превръщат в учебно- 

практически. В този процес с помощта на портфолиото студентите се упражняват в 

решаване на постепенно усложняващи се разнообразни учебно- практичски рефлексивно – 

дилогични задачи. Учебните задачите в модела на учебно портфолио са разработени и  

съставени на четири равнища: репродуктивно, продуктивно, трансферно и творческо. 

Първото репродуктивно ниво включва задачи, чрез които се цели да се насочат 

студентите към свързване на възприетите или проведени от самите тях педагогически 

действия, ситуации с изучавани и усвоени теоретични знания и умения. Второто 

продуктивно ниво от учебно рефлексивни задачи има за цел студентите да интерпретират 

наблюдавани или изнесени от тях педагогически форми, извършени действия. Това 

създава условия те да актуализират теоретичните си знания, да се развива умение за 

доказване чрез намиране на теоретични или от практиката аргументи. Третото ниво е 

свързано с трансфер на усвоените теоретични знания и умения в педагогическата практика 

и обратно обвързване на педагогическата практика с определени теоретични идеи 

закономерности. Т.е, установяване на двустранна връзка, извършване на двупосочен 

рефлексивен анализ – теоретичен коментар със съответна обосновка на практически 

педагогически действия, ситуации. Другата посока е от практиката към теорията т.е, 

анализът се основава на аргументи от наблюдавани или проведени от студентите 

педагогически практики. Четвъртото ниво е с творчески задачи. Студентите се стимулират 

да предлагат обосновано: отначало варианти на отделни части от възприети или изнесени 

от тях педагогически форми, действия; по- късно аргументирани предложения за 

прилагане на отделни принципи, подходи, методи, средства, форми за повишаване 

качеството и ефективността на отделни педагогически форми,  дейности; проектиране и 

провеждане на цели уроци със съответен обоснован теоретичен коментар.  

Т.е, у студентите чрез решаването на системата от учебни задачи и свързаното с този 

процес разработване на материалите за учебното портфолио, се формират основните 

групи рефлексивни умения,необходими за реализиране на педагогическата дейност: към 

професионално осмислено самопознание, умение да се откриват собствените 

професионално значими качества, които да развиват и усъвършенстват 

професионално;рефлексивни умения, насочени към собствената разнообразна 

педагогическа практическа дейност, към използване на специфични рефлексивни 

процедури и похвати при нейното осъществяване. 

Чрез система от учебни задачи студентите се стимулират да извършват: двупосочен 

анализ – теоретичен коментар със съответна обосновка на педагогически практически 

действия,  ситуации. Другата посока е от практиката към теорията. Стимулирането на 
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срещането на двата вектора на анализа позволява студентите да „осъзнаят основните 

характеристики, значението и принципни положения на рефлексивния подход в процеса 

на академичното им практическо обучение: диалогичният модел и стил на учебния 

процес;необходимостта от максимално съобразяване с познавателните възможности и 

интереси на учениците и стремеж за тяхното развиване чрез обучението;ясна практическа 

насоченост и осмисленост на знанията и обучението като цяло; създаване  на собствен 

професионален стил,  в който са съчетани хармонично най- силните му индивидуални/ 

личностни/ черти с основните функции и задачи на педагогическата професия.  

Учебното портфолио се изгражда на основата на четири важни принципа: социално - 

личностна поддръжка;ситуативност на педагогическото взаимодействие ;системност и 

последователност на педагогическото взаимодействие; самоефективност на 

педагогическото взаимодействие. 

Различни са начините за технологизиране на теоретични идеи и постановки от 

академичната подготовка на студентите педагози: конкретизиране; класифициране; 

инструментализиране и опредметяване; комуникация и диалогизация; синтезиращо 

описание. Технологията на рефлексивния модел за формиране и развитие на 

педагогическа практическа компетентност у студентите предполага осигуряването на 

незабавна обратна връзка и подкрепящата среда. 

Два вида са критериите за оценяване на нивата наравитие на практическите 

педагогически компетенцииу студентите:1/професионално- ценностно- когнитивен и 

професионално -операционно – дейностен за оценка / самоценка на нивата на развитие на 

практическите педагогически компетенции. Показателите са: мотивационен; когнитивен- 

двупосочен рефлексивен обоснован анализа/ самознализ- коментар между теория и 

практика; ваимнооценяване и самооценяване, самопознание, самоконтрол и 

саморегулиране; вариативно- творчески предложения.Нивата на сформираност на 

педагогическите практически компетенции у студентите са високо,достатъчно, допустимо 

и критично. 

Процесът на формиране на професионално- практически педагогически компетенции 

на рефлексивна основа се осъществява чрез следните етапи:1) създаване на мотивационна 

основа на педагогическите действия; 2) създаване на когнитивна и операционна основа за 

формиране на професионално-практически педагогически компетенции у студентите; 3) 

развитие и усъвършенстване на операционната основа на рефлексивно педагогическите 

действия чрез включване на студентите в спциално организирана детерминирана учебна 

дейност; 4) използване и усъвършенстване на рефлексивно- педагогическите действия 

чрез  самостоятелно вариативно-творческо приложение в процеса на разнообразна учебна 

дейност. Всеки следващ етап се реализира на основата на предходния. Тази взаимовръзка 

определя логиката на процеса на формиране и развитие  на педагогическите практически 

компетенции.Педагогическите условия се реализират при всеки етап. 
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3.3. Дисертационен продукт: рефлексивно-диалогичен модел  на учебно 

портфолио за развитие на професионално-практически педагогически компетенции 

на студенти – бъдещи учители 

Технологията на портфолиото е насочена към личностно- ориентирано обучение, 

преполага не толкова натрупване на знания, умения, компетенции, а и непрекъснато 

формиране и развитие  на насоченост към самоорганизация, и самоореализация като 

бъдещ специалист, непрекъснато развитие на професионалните педагогичски 

компетенции,готовност към професионално- практико-педагогическа творческа дейност. 

Основен механизъм в тази технология е рефлексията, чрез която се стимулира  

развитие на  осъзнато отношение на студента към собствената дейност и към себе си като 

педагог.Рефлексивното осмисляне на своята професионално-педагогическа компетентност 

и поведение е най-конструктивния път за развитие на личността на студента.  

При разработването на  модела се използват три аспекта на портфолиото на студента: 

а) портфолио на натрупване на практически педагогически опит- а)„портфолио на 

натрупването”; б)„ портфолио от рефлексивен вид”; в)„портфолио на  процеса”. 

Във връзка с целта на изследването се използва  рефлексивно-диалогично портфолио 

за: водене на диалог между студенти с академичен ментор, с практически ментор, с 

другите студенти, със себе си, с учениците;усвояване, осъзнаване и прилагане на общи и 

специфични практико-педагогически знания и умения, на технологични действия за 

професионално самопрезентиране в различните видове педагогически практики; 

стимулиране на самостоятелна творческо-практическа дейност на студентите; 

подпомагане за израстването им като професионално компетентни педагози; свързване и 

персонално адресиране (понякога и групово) с техните професионално-педагогически 

знания, умения, интереси, насоченост, цели за бъдещата им реализация; повишаване на 

мотивацията за професионална дейност, помага студентите целенасочено да променят 

личностния смисъл за нея, да я осъзнаят и от друга гледна точка, т.е, да стане по- 

интересна, творческа за самоизява и себеизразяване;алгоритъма на съдържанието му не е 

формулирано императивно и безадресно;портфолиото позволява основните знания и 

умения свързани с професионално-практическата подготовка на студентите успешно да се 

технологизират, да се приложат, проверят и вариативно изменят в подходящи 

педагогически ситуации и дейности. 

Т.е, портфолиото се разглежда като технология и инструмент, от една страна за 

външно оценяване на нивото на развитие на педагогическите практически компетенции на 

студентите, от друга за самооценка на собствените индивидуални постижения. То 

позволява педагогическият ментор целенасочено и обосновано да прогнозира и реализира 

индивидуални и групови образователни маршрути за повишаване нивото на техните 

педагогически практически компетенции.  
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Чрез рефлексивно-диалогичното портфолио се осигурява приемственост между етапа 

на академична практическа подготовка на студентите педагози и адаптирането на младите 

специалисти към училищни условия, към използването на професионалното портфолио за 

отразяване на постигнатите компетентности в реалното образователно пространство. 

Процедурата, формата на контрол и оценяване/ самооценяване на подготовката и 

активността на студентите в процеса на практическата практика се осъществява системно 

през целия период на практическото обучение на студентите, по време на различните 

видове практики - хоспитиране, текуща и практиката на стажант учителите чрез 

Оценяването на този процес и на нивата на постижения се осъществява чрез 

опосредствена самопрезентация, т.е качеството на изпълнените учебни задачи, на 

разработените учебни материали.  

Формите за това са разнообразни: текущ контрол, обратна връзка, оценка и 

самооценка през целия период на съответната практика на изпълнените разнообразни 

учебни задачи: план-конспекти с анализ-коментар с теоретична обосновка на 

наблюдавани уроци проведени от други- учител, състуденти; собствени план-конспекти 

със самоанализ коментар с теоретична обосновка: логически опори-аргументи, 

доказателства, контрааргументи на подкрепяната теза; бинарно разработени: план-

конспекти със  самоанализ-коментар с теоретична обосновка; самоанализи на проведени 

уроци; изявена лична позиция - съпоставяна, защитавана; вариативно-творчески 

предложения; обобщени материали. 

Обективността на оценката се обезпечава чрез следните критерии: пълнота 

(структурност, цялостност и свързаност на приложените материали;логичност при 

подбора и подреждането на съдържанието); развитост на педагогическите практически 

компетенции(качество на анализите с коментарии и обосновка на чужда и на своята 

дейност; обосновани вариативно-творчески предложения; приемане, осмисляне и 

надграждане на своята бъдеща педагогическа дейност); ниво на сформираност на 

рефлексивно-диалогични умения за самоконтрол, самооценка, саморегулация (умение за 

реалистично самооценяване на своите постижения, пропуски и грешки; регулярност в 

самомониторинга).  

Дизайнът на учебното професионално портфолио на студента педагог включва 

определен набор от раздели (части). Съдържанието на всяка част се актуализира 

непрекъснато – през определен период, в зависимост от вида педагогическа практика, от 

вида учебни задачи и усъвършенстването на професионалните компетенции на студента, а 

също и в зависимост от настъпили промени в неговото професионално развитие. 

При структуриране на материалите в учебното студентско портфолио с рефлексивно-

диалогичен характер, се изплзват следните подходи: хронологично подреждане - „текущо 

портфолио”- материалите се подреждат хронологично по време на различните видове 

практики; текущо обобщено - след определен период от време(в края на даден вид 
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практика) материалите могат да се структурират по: общи теми ; конкретно тематични; по 

форми- индивидуални, групови, фронтални);по вид дейност- урочна, извънурочна; 

обобщено портфолио – в края на своето академично практическо обучение студентите 

обобщават от всички видове текущи портфолиа онези материали, които според тях са най-

значими за професионалното развитие на практическите им педагогически компетенции. 

Теоретически обоснованият и разработен модел на учебно студентско портфолио 

включва в себе функционално-целеви, структурен, съдържателен и резултативен 

компонент. По този начин моделът на портфолиото позволява да се реши задачата за 

целенасочена организация и последователно провеждане на развитието и оценяването на 

нивото на развитие на учебно-професионално-практическите компетенции на студентите.  

Учебните материали в портфолиото са диференцирани на: основни материали и 

съпровождащи материали; документи, очаквани резултати, план конспекти на 

наблюдавани и разработени уроци с коментар-обосновка, обратна връзка, оценки, 

ваимооценки и самооценки, ариативни предложения със съответна обосновка от другите 

състуденти и собствени, критерии и показатели за оценяване на учебно-професионалните 

постижения на студентите, графици, литературни източници, визуални материали и др.  

В този контекст ръководно начало в изследването е разбирането, че 

технологизирането на процеса на практическата педагогическа подготовка на студентите 

чрез учебното рефлексивно-диалогично портфолио, дава възможност за очертаване на 

перспективата за тяхната професионална реализация. Чрез него се обезпечават 

благоприятни педагогически условия за реализиране на потенциала на личността на всеки 

студент, за формиране и развитие на готовност за професионална педагогическа творческа 

дейност в реална училищна среда. 

Заключение 

Технологизирането на процеса на практическата педагогическа подготовка на 

студентите чрез учебното рефлексивно-диалогично портфолио, дава възможност за 

очертаване на перспективата за тяхната професионална реализация. Чрез него се 

обезпечават благоприятни педагогически условия за реализиране на потенциала на 

личността на всеки студент, за формиране и развитие на готовност за професионална 

педагогическа творческа дейност в реална училищна среда. 

Резултатите показват, че студентите действително поемат „контрол над своето 

практическо обучение „ и се подготвят така, че може в сравнителна степен да проявят 

готовност към самостоятелна професионална дейност, даде възможност да се осъществи 

интегративна оценка на готовността на студента за бъдеща професионална педагогическа 

дейност . Т.е, използването на учебното портфолио в системата на подготовка на 

студентите за бъдеща педагогическа дейност е фактор за успешни професионални 

постижения, един от начините за постигане на високо ниво на педагогическа 

компетентност, за ефективна професионална реализация. 
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НАУЧНИ ПРИНОСИ 

I. Приноси с научно-теоретичен характер: 

1. Систематизирани са съвременни теоретични идеи, концептуални схващания, често 

противоположни, добри практики по проблемите за същността и за приложението на 

компетентностният подход във висшето образование и формирането на професионално-

практически компетенции в обучението на бъдещите педагози. 

2. Дефинитивното определяне на понятията компетентност и компетенции през 

погледа на наши и чужди автори, допринася за тяхното преосмисляне по отношение на: 

• същността, особеностите, взаимната им свързаност, основни видове и тяхното 

развитие и проекциите им върху подготовката на педагогически специалисти. 

• същността на понятието професионално-педагогически компетентности, 

извеждането и конкретизирането на основните педагогически практически компетенции, 

които следва да се развиват у студентите-педагози. 

3. Аналитична е характеристиката на съвременната подготовка на студентите 

педагози във ВУ като динамично променяща се институция със съществуващите в нея 

актуални противоречия между реалността и тенденциите, основен приоритет, стремеж за 

съвместяване на прагматичната ориентация на педагогическите специалности с оглед 

икономическите реалности, с ценностните аспекти на образованието, с качеството и 

контекста на ефективността на образованието. 

4. Обобщени и систематизирани са съществуващите понятийно и терминологично 

разнообразни и множество интерпретации на понятието портфолио, неговите видове, 

които могат да се обяснят с различните концепции, хоризонт и известна разнопосочност 

на научните изследвания и практическо приложение в сферата на висшето образование у 

нас и в чужбина. 

5. Разработена е концептуална основа на модел на детерминирана стратегия за 

развитие на педагогически практически компетенции у студентите чрез прилагане на 

рефлексивен, мотивационен и ситуационен подход. 

II. Научно приложни приноси: 

1. Разработен и апробиран е модел на детерминирана педагогическа стратегия за 

формиране и развитие на педагогически практически компетенции у студентите- педагози 

чрез учебно портфолио: 

• теоретично обосновани и представени са характеристиките на модела; 

• изяснена е неговата същност, изведени и конкретизирани са принципите, 

средствата, дидактическите похвати, формите, педагогическите условия за реализиране на 

рефлексивно-диалогична технология; 

• изведени и обосновани са теоретично основните етапи, критериите и показателите, 
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нивата на формиране и развитие на педагогическите практически компетенции у 

студентите педагози през периода на академичната им практическа подготовка. 

2. Теоретично обоснован и разработен е рефлексивно-диалогичен модел на учебно 

студентско портфолио за формиране и развитие на практически компетенции - структура, 

съдържание, технология, нива.  

3. Проучени са мнението и нагласите на студенти-бъдещи педагози за практикуване 

на педагогическа дейност, отношение към ученето и самообучението и отношението им 

рефлексивно-диалогичното портфолио. 
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SUMMARY 

 

Occupational and Practical Competence of Pedagogical Students in the Contemporary 

Educational Environment. 

Elena Georgieva. 

The dissertation consists of Introduction, 3 Chapters, Conclusions, References and 

Appendix. 

The Introduction of the Dissertation highlights the relevance of the issue presented. Changes 

in the societal needs require a qualitative change in the educational process in the higher 

education in the context of the new paradigm – where learning rather than training is the essence 

of student preparation, and the focus of education is the personality of young people. In a way 

this means that it is a reflection of the educational environment within the higher education in 

relation to the current societal changes, academic education and not only focused on goals but 

oriented toward the process of reaching these goals.  

Chapter One - Theoretical Foundations of the Research following the research and the study 

and theoretical interpretation of foreign and Bulgarian authors. Several main problems related to 

the purpose of the study are considered: 1.Quality and context of the effectiveness of 

contemporary education; 2. The competence approach and the New Educational Paradigm 

categories of competence and competences; 3. Occupational and pedagogical competence; 4. 

Occupational and pedagogical training of pedagogical students; 5. The portfolio as a tool in the 

field of education; 6. The portfolio within the system for student's preparation for future 

pedagogical activity. 

The Second Chapter - Study Design, includes the basic parameters of the study. 

The purpose of the research is to develop and approve a deterministic strategy for the 

formation and the development of occupational and practical competences in pedagogical 

student through the teaching portfolio. The contingent, methods and organization of the research 

are indicated. 

The Second Chapter analyzes the established outcomes from Students’ attitudes dynamics 

towards pedagogical activity; Students’ motives for learning and self-education; Dynamics in the 

development of the occupational and practical competences of pedagogical students  within the 

derived criteria and indicators. 

The Third Chapter is devoted to the Model of a deterministic pedagogical strategy for the 

development of occupational practical competence in pedagogical students through teaching 

portfolio. The conceptual fundament of the model is theoretically based and its structure is 

presented in details together with a scientifically based tool for the strategy implementation. A 

model of a reflective - dialogical portfolio for the occupational and practical competences of 

pedagogical students is presented and theoretically justified, as it is used during different types of 

pedagogical practices: student teaching, monitoring and reporting and internships.   

The Appendix includes study materials related to different tasks developed from students’ 

portfolio. 


