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ЕВРОПЕЙСКИ ПРАКТИКИ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО РАЗВИТИЕ
НА ПРЕПОДАВАТЕЛИТЕ ВЪВ ВИСШИТЕ УЧИЛИЩА
ПРОФЕСИОНАЛНО РАЗВИТИЕ НА ПРЕПОДАВАТЕЛИТЕ ВЪВ
ВИСШИТЕ УЧИЛИЩА: СЪЩНОСТ, ЗНАЧЕНИЕ, БАРИЕРИ И
ВЪЗДЕЙСТВИЕ
През 201 9 г. Съвместният изследователски център на ЕК публикува

нието на всички
кариерното развитие.

два доклада 1 , посветени на иновациите
в професионалното развитие на преподавателите във висшите училища.
Докладите съдържат анализ на съвременните иновативни подходи по
проблематиката и идентифицирани
добри практики. Проведените проучвания са обосновани с динамично променящия се педагогически ландшафт в
ЕС и необходимостта от повишаване
на професионалните умения на учените чрез нови модели на преподаване,
които освен за повишаване на качеството на обучението следва да
допринасят и за тяхното кариерно
развитие. Потърсени са отговори на редица въпроси, свързани с идентифициране на бариерите пред участието на
университетските преподаватели в иновативни практики за професионално
развитие, ролята на институциите за
висше образование в подпомагането на
тези практики, интегрирането на обучението по цифрови технологии и значе1

изброени

за

***
Установено е, че използването на
нови технологии (например широко
разпространените системи за управление на обучението или онлайн курсовете с отворен достъп) не винаги
означава прилагането на нови педагогически подходи в аудиториите на
висшите училища. Цитирана е констатацията на ЕК, според която „ твърде

голям брой университетски преподаватели са получили ограничено или никакво педагогическо обучение, а
системното инвестиране в постоянното професионално развитие на преподавателите все още е изключение.
Национални и институционални стратегии за подобряване на възможностите за професионална реализация и
възнагражденията за добрите преподаватели се срещат все по-често, но
са доста под необходимото равнище ” 2 .

1 . Innovating professional development in higher education: An analysis of practices (201 9)

http://dx.doi.org/10.2760/26224

2. Innovating professional development in higher education: Case studies (201 9)

http://dx.doi.org/10.2760/712385

Съобщение на комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и
социален комитет и Комитета на регионите относно нов тласък за висшето образование в ЕС.
Брюксел, 30.05.201 7 г., стр. 6:
2

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1496304694958&uri=COM:2017:247:FIN
[онлайн достъп 01 .09.201 9 г.].
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Така е аргум ентирана необходим остта учените да придобиват нови
ком петентности, които да им позволят
да използват ефективно новите
технол огии с оглед подобряване на
преподавателските им ум ения и повиш аване на качеството на обучение на
студентите, като това следва да нам ира отражение и в тяхното кариерно
развитие.
В публикацията се уточнява

„обучение и развитие”. В контекста на
висш ето образование те често са
използвани като взаим озам еняем и и
се свързват преди всичко с обучението на докторантите. П о своята
същност са съсредоточени окол о
усвояването на нови м етоди, прилагането на специфични инструм енти или
на съврем енните цифрови технол огии
в подкрепа на преподаването. За целите на проучването професионалното развитие е обяснено като набор от
процеси, насочени към повиш аване и
разш иряване на знанията, ум енията и
представите на членовете на академ ичния състав, които водят до подобряване на преподаването и
обучението на студентите.

концепцията за професионално
развитие на преподавателите във
висшите училища . И зтъкната е

липсата на ясно разграничаване в
академ ичната сфера м ежду понятията „професионално развитие”, „непрекъснато професионално развитие” и

Фигура 1 . Преподавателските умения се считат за съществен елемент от
професионалното развитие на членовете на академичния състав.

Съществен проблем е отсъствието на единно разбиране за обхвата на
професионалното развитие на уни-

верситетските преподаватели, както и
какви ум ения и аспекти на академ ичната дейност следва да се разви5
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вание в цялата работна среда.
Очаква се това да доведе до по-високо ниво на учене, развитие и иновации. П одобна среда следва да се
изгражда и подпом ага на национално
и институционално равнище, както и
в рам ките на отделните професионални общности.

ват. В теоретичните проучвания
проблематиката се илюстрира от три категории, които е необходимо да се
актуализират постоянно:
• Професионални умения – фокусирани са върху преподавателите и
техните роли. Включват усвояването
на техники на преподаване, способности за ангажиране на студентите, м етоди на оценяване и др.
• Учебна подготовка – съсредоточена е върху съдържанието на
отделните курсове и учебната програм а, включително подходи за структуриране на курсовете, стратегии на
преподаване и др.
• Организационни способности
–
постигане
на
м аксим ална
ефективност чрез развиване на
личностните ум ения, наприм ер за ком уникиране, управление на стреса и
др.

И зтъкнати са три основни м отива
в подкрепа на необходимостта от

професионално развитие на университетските преподаватели :
• м асовизирането и пазарното
ориентиране на висш ето образование
през последните години, последвано
от разпространяването на подхода на
преподаване, при който студентът е в
центъра на образователния процес;
• нарастване на значението на
съврем енните технол огии в образованието;
• пром ените в естеството на кариерното развитие, извеждащи на
преден план индивидуалните ум ения.

Н е е забелязана общоприета
концепция за същността и съдържанието на практиките за професионално развитие. За целите на
проучването иновативните практики
за професионално развитие са
обяснени като инициативи, които:
• използват алтернативи на традиционно установените м етоди на
преподаване и учене, включващи
активно
учене,
сътрудничество,
практика, експертна подкрепа, получаване и отчитане на обратно м нение, както и използване на онлайн
ресурси с отворен достъп;
• предоставят устойчива среда
за дългосрочно развитие на учените;
• все още не са ш ироко възприети като обичайни практики в европейските институции за висш е
образование.

Н аличието на способни преподаватели допринася за повиш аване на
конкурентоспособността на университетите, тъй като от тях, в значителна
степен, зависи качеството на образователните услуги. Според някои м нения, в м ного случаи нивото на
преподаване предопределя избора на
висш е училище от страна на студентите, доколкото те все по-често се
определят като потребители и
съответно предпочитат по-качествени
услуги. Това насърчава конкуренцията м ежду университетите и те се
стрем ят да предлагат все по-гъвкаво,
по-ефективно и по-отговорно обучение. Установено е, че систем ите за
висш е
образование,
които
са
ориентирани в по-пълна степен към
потребностите на студентите са найнапреднали в схем ите за професионално развитие. Важно е уточнение-

П репоръчано е внедряването на
иновативни практики за професионално развитие във висш ето образо6
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то, че ориентираността към потребителите не винаги е свързана с ком ерсиализиране.
За
прим ер
е
посочен т. нар. Скандинавски м одел,
фокусиран изключително върху сту-

дентите, поради възприем ането на
образованието по-скоро като двигател
за иконом ическо и социално развитие, отколкото като източник на
средства за висш ето образование.

Фигура 2. Много от водещите университети разполагат със звена за професионално
развитие на академичния си състав.

Специално вним ание е отделено
на значението на цифровите технол огии в сферата на висш ето образование. П рипом нено е, че използвани
оптим ално и по подходящи начини те
м огат значително да допринесат за
подобряването на преподаването и
ученето. Бурното им развитие обаче
предполага постоянно актуализиране
на знанията и ум енията за работа с
тях. П оради това планирането на професионално развитие, насочено към
усвояване на инструм енти и технол огии, както и тяхната прил ожим ост в
преподаването, се считат за важна
стъпка към м одернизирането и
цифровизирането на висш ето образование.

институциите за висш е образование,
но също така им а фундам ентално
значение за изграждането на студентите като професионалисти (служители
и
работодатели)
в
изучаваната от тях сфера. П одчертано е значението на персоналните знания, ум ения и опит, които в
съврем енния свят им ат все по-важна
роля за професионалната реализация
и кариерното развитие.

Развиването на професионалните
ум ения на университетските преподаватели не сам о спом ага за повиш аване на конкурентоспособността на

В доклада са систем атизирани

Обобщено е, че изл ожените дотук
констатации обосновават необходим остта от по-голям а ангажираност на
университетските преподаватели в
усъвърш енстването на професионалните им ум ения.

основните бариери пред систематичното развитие на професионалните
умения
на
7
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преподавателите във висшите училища . Такива са установени на

учени (хабилитираните лица) често
не са скл онни да предприем ат пром ени във вече установената от тях сам ите практика на преподаване, която
считат за доказана във врем ето. П осочените фактори излагат на риск
прием ането и прилагането на иновации в процеса на обучение.

всички равнища: от индивидуалните
нагласи, през ограниченото наличие
на изисквания за професионално
развитие в институционалните стратегии и приоритети до отсъствието на
политики
на национално ниво.
Обърнато е вним ание върху спорадичното и непоследователно участие
на членовете на академ ичния състав
в инициативи за професионално
развитие. И дентифицирани са четири
групи бариери:

 Отсъствие

на
формални
изисквания или инициативи за подобряване на преподавателските
практики .

Л ипсата на критерии за отчитане
на ум енията за преподаване при
назначаването
на
академ ична
длъжност, както и на инициативи за
развиване на педагогическите ум ения
през академ ичната кариера нам ират
изражение в недостатъчна м отивация
за усвояване на нови м етоди, подходи
и иновации. П осочено е, че дори членовете на академ ичния състав да
им ат желание да се запознаят с иновативни м етоди на преподаване и да
усъвърш енстват своите преподавателски ум ения и практики, тези нам ерения се реализират по-трудно при
отсъствие
на
институционална
подкрепа или ангажираност на национално ниво. П осочва се, че университетските
преподаватели
рядко
доказват педагогическата си ком петентност чрез форм ално сертифициране.

 Нежелание на преподавателите да изоставят традиционните практики на преподаване .

П рилагането на нови подходи на
преподаване често остава на заден
план, тъй като приоритет обикновено
е научноизследователската дейност.
В повечето систем и за висш е образование в ЕС университетските преподаватели
не
прем инават
през
педагогическо обучение или то е недостатъчно, което да им позволи да
забележат недостатъците на традиционните м етоди на преподаване. П оради това, м акар и да се считат за
авторитети в своята научна област,
учените
притежават
ограничени
познания за съврем енните педагогически теории и практики. П оследните
до голям а степен са форм ирани на
базата на собствения им опит като
студенти, а м ного подходи са наследени от техните предш ественици на
преподавателската катедра. Според
някои изследвания дори учените да
познават алтернативни м етоди на
преподаване, те не успяват да ги прил ожат на практика, поради трайно
установените традиции по отнош ение
на преподаването и обучението. Добавят се и някои индивидуални характеристики: наприм ер, утвърдените

И звестно е, че в повечето систем и за висш е образование кариерното
развитие и възнаграждението зависят
повече от научната продукция,
отколкото от постиженията в преподавателската дейност. Н аучната продукция се изм ерва според възприети
количествени и качествени показатели (брой цитирания, брой публикации
в най-цитираните за съответната
научна област списания и др. ), докато
8
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Традиционно се приема, че добрите
учени са също толкова добри преподаватели в своята област, но някои
проучвания
отхвърлят
тази
представа, като дори показват, че
учените с върхови постижения получават по-ниски резултати за
своите преподавателски умения в
анкетните проучвания сред студентите .

установяването на критерии за върхови постижения в преподаването
представлява предизвикателство. В
м ного държави висш ите училища получават по-голям дял от своето финансиране за научни изследвания,
отколкото за обучение. Същеврем енно студентите се интересуват преди
всичко
от
качеството
на
образованието,
което
получават.

Фигура 3. В повечето системи за висше образование академичната кариера до голяма
степен зависи от научната продукция.

вателската дейност е с превес в натовареността
на
университетските
преподаватели, а за професионално
развитие, свързано с повиш аване на
педагогическите ум ения, не достига
врем е в индивидуалните им работни
графици.

 Недостиг на време за дей-

ности, свързани с професионалното развитие .

П осоченият дисбаланс в значението на научноизследователската и
преподавателската дейност на институционално ниво води до възприем ането на втората като по-м алко
съществена за успеш на академ ична
кариера. П оради това научноизследо-

 Липса на опит и институционален капацитет за разработване
на
схеми
за

9
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подаването
и
обучението.
Концептуалните и поведенчески пром ени се изразяват в изм енение на
нагласите на преподавателите спрям о
преподаването и обучението, повиш аване на техните знания и подобряване на преподавателските ум ения. Те
от своя страна нам ират изражение в
образователните резултати на студентите. М огат да повлияят и върху
институционалната култура, чрез повиш аване на социалния капитал,
ефективността, репутацията на университета и др. Н е на последно
м ясто, професионалното развитие
м оже да спом огне за кариерното
развитие на учените.

професионално развитие .

Забелязано е, че институциите за
висш е образование като цял о ням ат
достатъчно познания за добрите
практики и процедури относно въвеждането на успеш ни програм и за
професионално развитие на академ ичния състав. П роблем атиката е
сравнително нова и не се открива
достатъчно теоретична литература,
необходим а за форм улирането на
обосновани наблюдения. П оради това, дори да са м отивирани да повиш ат качеството на обучението чрез
м ерки за усъвърш енстване на педагогическите ум ения на своите преподаватели, висш ите училища не м огат да
Фигура 4. Прилагането на съвременните технологии в
използват готови м одели.
преподаването води до повишаване на интереса и
ангажиране на вниманието на студентите.
В публикацията е очертано

въздействието на иновативните модели за професионално развитие . Посочено е,

че професионалното развитие
има комплексен характер, директно влияние върху преподавателите и студентите, и зависи
от редица вътрешни и външни
фактори, като индивидуална
мотивация за учене, институционална култура, опит и
нагласи. Поради това оценяването на неговото въздействие
следва да не се ограничава само до измерими елементи (брой
на научни публикации, брой
лекционни часове и др.), а
предполага по-широк подход,
включващ използването на количествени и качествени методи – провеждане на анкети,
интервюта и др. – за изграждане на по-цялостна представа.

П о презум пция практиките
за професионално развитие
водят до подобряване на пре10
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дентите в м ного по-голям а степен.

Последователно е разгледано
очакваното въздействие на практиките
за професионално развитие върху качеството на преподаване, постиженията на студентите, институционалната
култура и кариерното развитие на университетските преподаватели.

Подобряване на
налната култура

институцио-

И нституционалната култура на
конкретно висш е училище до голям а
степен предопределя разм ерите и м оделите на осигуряване на професионално развитие, като същеврем енно
м оже и да се повлияе от него. За прим ер е посочена възм ожността за
взаим одействие м ежду групи от лица,
които не ком уникират често пом ежду
си в обичайните усл овия на ежедневието в образователната институция
(адм инистративен персонал – студенти – заинтересовани страни). Това
м оже да доведе до нови начини за
обм ен на знания в институцията, подобряване на обучението и работната
среда. П овиш аването на осведом еността за инициативи относно професионалното
развитие,
тяхното
значение и въздействие, води до поголям а ангажираност на служителите.

Качество на преподаване

П осочено е, че професионалното
развитие разш ирява педагогическите
познания и води до повиш аване на
качеството
на
преподаване
посредством практическото прилагане
на иновативни инструм енти, наприм ер
м ултим едийни
м атериали,
онлайн курсове, активно учене,
взаим на проверка и др. П озитивните
резултати от практиките за професионално развитие продължават дълго
врем е след приключване на конкретната програм а, наприм ер чрез
сътрудничество и взаим одействие с
колеги в професионални м режи.
Постижения на студентите

Кариерно развитие на преподавателите във висшите училища

Н аучните изследвания за отражението на професионалното развитие
на преподавателите върху студентите
са ограничени. Това наблюдение е
обяснено с трудностите относно количественото
изм ерване
на
въздействието и идентифицирането
на
разнообразните
причинноследствени връзки в ком плексния
процес на обучението. И новативните
практики за професионално развитие
потенциално м огат да повиш ат знанията и ум енията на студентите. П репоръчва се влиянието им да се отчита
не сам о в оценките, но също за
форм ирането на критично м ислене,
работа в екип, реш аване на проблем и
и др. П рилагането на нови м етоди и
използването на съврем енни инструм енти за обучение ангажира сту-

Отчетено е, че участието в
програм и за професионално развитие
дем онстрира стрем еж към усъвърш енстване в професията. Когато
програм ите се осъществяват от
различни институции, това води до
сътрудничество и изграждане на м режи за споделяне на знания, а преподавателите се запознават с нови
теории, преодоляват границите на
собственото си научно направление и
получават представа за актуални
тенденции в областта на педагогиката. Всяко прем инато обучение разш ирява кръгозора и спом ага за
личностното развитие на учените.
***
11
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когато в компетенциите на нацио-

В заключение е обобщено, че
пред участието на преподавателите в
програм и за професионално развитие
съществуват бариери на индивидуално, институционално и систем но
равнище, които са взаим освързани в
голям а степен. В повечето европейски държави продължава да се
прилага традиционния подход за оценяване на дейността на преподавателите, акцентиращ върху участието им
в научни изследвания. Като изключение са посочени Великобритания,

налните органи за оценяване и акредитация на висшите училища са
вменени отговорности за кариерното
развитие на академичния им състав .
Н алага се м нението, че традиционните курсове, при които преподавателите излагат своите лекции под
форм ата на м онол ог, а студентите не
участват активно, са неефективни.
Очаква се иновативните практики за
професионално развитие да повиш ат
осведом еността за значението на
иновациите в преподаването и да
спом огнат за предлагането на съдържание с висока стойност в
атрактивен форм ат. От своя страна
това би предоставил о насоки за теоретизирането и анализирането на
професионалното развитие на преподавателите, както и да допринесе за
разгръщане на дискусии относно
дисбаланса м ежду научноизследователската и преподавателската дейност
в
сферата
на
висш ето
образование.

Нидерландия и Скандинавските
страни , където се забелязва все по-

силна тенденция към прем естване на
фокуса от научните изследвания към
преподаването, обяснена с поставянето на интересите и потребностите
на студентите в центъра на образователния процес.
Препоръчва се установяването на
национални политики за професионалното развитие на преподавателите
във висшите училища. Те могат да
постигнат най-голям ефект в случаите,

Източници:
1 . Innovating professional development in higher education: An analysis of practices (201 9)

http://dx.doi.org/10.2760/26224

2. Innovating professional development in higher education: Case studies (201 9)

http://dx.doi.org/10.2760/712385

Йордан Илиев
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ДОБРИ ПРАКТИКИ
В публикацията, с пом ощта на

връзка с професионалното им развитие и преподавателската практика.
Разглеждат се възм ожности за обучението им в областта на педагогическите практики и цифровите
технол огии, като част от кариерното
им развитие. П редставят се някои
успеш ни м одели, като се описват
действията, които предприем ат националните правителства на държавите членки и висш ите училища, за
подкрепа на преподавателите при
изграждането на ум ения за прилагане
на
иновативни
преподавателски
практики. Дава се отговор на четири
основни въпроса, които са в основата
на кръстосания анализ.

кръстосан анализ , се представят

прим ери, насочени към разработване
и прилагане на иновативни практики
за преподаване и дейности за професионално развитие на академ ичния
състав в европейските висш и училища. Ч рез него се идентифицират
добрите прим ери, които се откриват в
някои държави членки, насочени към
преодоляването на пречките пред
участието на преподавателите в дейности за професионално развитие.
П редставят се специфични подходи на конкретни висш и училища, насочени към оказване на оптим ална
подкрепа на преподавателите във

Фигура 1 . Основни въпроси за професионалното развитие на преподавателите и
преподавателската им практика.

Участие на преподавателите в дейности за професионално развитие –
основни пречки.

уч асти ето н а п реп одавател и те в
дей н ости
за
п рофеси он ал н о
р а з в и т и е . Д е т а й л н о т о р а з гл е жд ан е н а в с я к а о т т я х д а в а о т го в о р
н а п ъ р в и я о т чет ир ит е о сно вни
въ пр о са .

К р ъ с т о с а н и я т а н а л и з о п р е д ел я чет ир и о сно вни пр ечки з а
13
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Фигура 2. Основни пречки за участие на преподавателите в дейности
за професионално развитие.

Първата пречка е свързана с неже-

на някои традиционни методи и подходи
за преподаване и/или за съществуването на нови, по-ефективни такива;
• привързаност към традиционните
преподавателски практики и оказване
на съпротива срещу извършването на
промени.

лание за отдалечаване от традиционните
преподавателски
практики и произтича от наличието на

два съществени проблема:
• липса на осведоменост, от страна
на преподавателите, за недостатъците

14
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Фигура 3. Проблеми, които предизвикват нежелание за откъсване от традиционните
преподавателски практики.

Висшите училища съумяват да
преодолеят проблема с липсата на
осведоменост, като организират събития с информационен характер (конференции, информационни дни и др.). Те
са насочени към осведомяване на академичния състав относно съществуващите възможности за професионално
развитие и насърчаване на включването на преподавателите в тях.
Тези събития имат различен
формат, а част от тях се провеждат и
онлайн. Те не се определят като „иновативни“,
а
като
„регулярни“.

Представляват типично средство за
осведомяване на преподавателите
относно наличните възможности за
професионално развитие във висшето
образование.
Съдържанието
им
включва набор от дейности, които
често се изпълняват едновременно от
няколко висши училища. Това създава
предпоставки за сътрудничество в
областта на професионалното развитие на местно, регионално и международно ниво чрез обмен на добри
практики, съвети и ресурси за обучение.
15
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Фигура 4. Преодоляване липсата на осведоменост относно възможностите за
професионално развитие.

П р и м е р за това е кон фе р е н ци ята
„ П реп одаван е за уч ен е“
(Te a ch i n g for Le a rn i n g ), коя то се
ор га н и зи р а от Ун и ве р си тета в
Та рту, Е стон и я (U n i ve rs i ty of Ta rtu ,
E s ton i a ). Тя е ч а ст от п ор еди ца ежегодн и кон фе р е н ци и , кои то се п р овеждат от 2 0 1 1 г. н а са м . Цел та е да
се фор м и р а м р ежа за п р едста вя н е
н а р езул тати те от н ауч н ои зсл едовател ската де й н ости и за сп одел я н е
н а доб р и п р а кти ки в п р е п ода ва н ето.
Кон фе р е н ци я та е п освете н а н а ш ир ок кр ъг от те м и , свърза н и с р азв ити ето
на
п р е п ода вател ската
п р а кти ка и уч е н ето, с а кце н т върху
и зп ол зва н е н а н ов и и н струм е н ти за
п р е п ода ва н е и сп е ци фи ч н и те р азл ич и я м ежду тя х п р и отдел н и те
н ауч н и обл а ст.

Тясната специфика на отделните
научни области насочва вним анието
към водещите европейски висш и училища с техническа насоченост, които
реализират
проекта
„DTRANSFORM“ . Реализацията м у е насочена към м ного специфична аудитория – университетски м ениджм ънт
на високо ниво. П роектът се фокусира върху внедряване и използване на
цифрови ресурси в европейските
висш и училища, като инструм ент за
трансформ ация на преподавателските практики и дейностите за професионално развитие на академ ичния
състав.
Друг добър прим ер от практиката
е „Конференция на учителите“
(Teachers‘ Con feren ce), организирана
16
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стратегии и практики в областта на
професионалното развитие и м етодите на преподаване, след което да
затвърдят своите знания чрез прилагането им на практика.

от Стокхолм ския университет, Ш веция
(U n i versi ty of Stockhol m, Swed en ) и
„Ден на преподаването“ (Teachi n g
Day), организиран от Университета в
Грац, Австрия (U n i versi ty of Graz,
Au stri a). Тези събития се определят
като по-традиционни с влияние, насочено към академ ичния състав на
висш ите училища. П ровеждането им
предоставя възм ожност на преподавателите да участват в лекции, сем инари и кръгли м аси. П о врем е на тези
събития те възм ожност да обм енят
опит в преподаването и ученето със
своите колеги в рам ките на институцията, която представляват.

Въпреки че някои от събитията се
провеждат повече от веднъж годиш но,
в тях не се гарантира нито участието
на една и съща група преподаватели,
нито непрекъснатостта на съдържанието – всяко издание е по-скоро
отделно събитие. Ком ентира се, че
по-кратките инициативи им ат пол ожително въздействие при усл овие, че са
съсредоточени върху тясно определена тем атика.

П одобен зам исъл им а събитието

„Летен фестивал на персонала“

П реобладаващата част от преподавателите обикновено не са запознати
със
съществуващите
възм ожности
за
професионално
развитие. Отчетено е, че в европейски м ащаб програм ите, насочени
конкретно към реш аването на този
проблем , не са м ного.

(Staff Su mmer Festi val ), което се провежда в Л ондонското училище по иконом ика и политически науки (Lon d on
School of Econ omi cs an d Pol i ti cal
Sci en ce – LSE). То предлага по-неформ ален подход и акцентира върху
професионалното и личностно развитие на преподавателите, като ги насърчава към изграждането на м режи
от екипи във висш ето училище, които
да си сътрудничат на интердисциплинарно ниво.

Конкретен прим ер за полезен резултат от реализирането на такава
програм а е онлайн платформ ата
„IMOTION“ . Тя се разработва в
подкрепа на европейските висш и училища и служи за популяризиране на
обучителните им дейности. Целта е
да се подпом огне академ ичния
състав в търсенето на подходящи
обучения
за професионално и
личностно развитие. П латформ ата е
централизирана и осигурява достъп
до информ ация относно дейности за
обучение и м обилност на преподаватели, организирани от висш ите училища в Европа.

Организирането на подобни събития среща известни критики от
експерти, насочени към липсата на
устойчивост и повторяем ост на тези
форм ати. Аргум ентът, който се
изтъква е, че постигането на съществени организационни и културни
пром ени в европейските висш и училища е възм ожно при усл овие, че
програм ите за професионално развитие и събитията, свързани с тях им ат
поне две издания годиш но и включват
повтарящи се действия. Важно е на
преподавателите да се осигури достатъчно врем е да учат, експерим ентират, прилагат и обм ислят нови

И зтъкнато е, че обичайна и доста
разпространена практика за насърчаване участието на преподаватели в
дейности за професионално разви17
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тие, е оказването на персонализирана подкрепа. Тя се предлага от звена

веждане на индивидуални/групови
консултации, обсъждане на основните
проблем и пред професионалното
развитие на преподавателите и нам иране на реш ения за преодоляването
им .

за усъвършенстване на преподаването (Teachi n g En han cemen t U n i ts –
TEU ), които се създават във висш ите
училища. П рактиката включва про-

Фигура 5. Предоставяне на персонализирана подкрепа на преподавателите.

П ерсонализираната подкрепа за
насърчаване на професионалното
развитие отчита социално-културните
различия м ежду преподавателите,
както и индивидуалността в преподавателската практика при всеки от тях.
Установява се, че потребности им от
обучения и предпочитаният от тях начин за провеждането им не са хом огенни и не се припокриват. Това
налага дейностите за професионално
развитие да се адаптират към т. нар.
персонална учебна среда (Person al

Learn i n g En vi ron men t – PLE). Тя е
определяща за най-ефективно учене,
прилагане на усвоените знания на
практика и трайно затвърждаване на
новите знания и ум ения от преподавателите.

Подобна практика се прилага
успешно в Университета „Умеа“,

Ш ве ци я (U m e a U n i ve rs i ty, S we d e n ),
където а ка де м и ч н и я т съста в и м а
достъп до кон сул та н тски усл уги ,
п л а н и р а н и и п р едн азн ач е н и за тя х.
18
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Те се п редоставя т от сп еци ал и зи ран о звен о, създаден о в структурата
на
ви сш ето
уч и л и ще,
и
са
п редн азн ач ен и
за
н асърч аван е,

ори ен ти ран е,
п одп ом аган е
и
вкл юч ван е н а п реп одавател и те в
дей н ости за п рофеси он ал н о и
л и ч н остн о разви ти е.

Фигура 6. Предоставяне на консултантски услуги за преподавателите.

П одобен подход се прилага и в
LSE, където всяка академ ична
структура (департам ент, звено или
др. ) им а собствен специализиран съветник/консултант. Тези специалисти
са на разпол ожение на академ ичния
състав ежедневно и работят с преподавателите по всички въпроси,
свързани с преподавателската им
практика и професионалното им
развитие.

неформ ални дейности за професионално развитие. Общоприето е
твърдението, че академ ичните лица
са по-скл онни да учат чрез социална
ком уникация, под ръководството на
експерти от практиката в тяхната академ ична област, а не толкова с външни експерти. Битува м нението, че
външ ните обучаващи третират преподавателите като „ученици“.
П рим ер за такава практика са събитията „Преподавателски хапки“
(Teachi n g Bi tes), организирани от Университета
в
Бристол,
Англия
(U n i versi ty of Bri stol , En gl an d ) и

П роблем ът с привързаността към
традицията и съпротивата към пром ените обикновено се преодолява от
висш ите училища чрез въвеждане на
19
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„Място за пийване“ (Si ppi n g Poi n t),
организирани от Университета в
Дъблин,
И рландия
(Du bl i n
Ci ty
U n i versi ty, I rel an d ). Всяко от тях
включва тем атични сесии, които се
провеждат по врем е на обедните почивки. П реподавателите водят дискусии на чаш а чай/кафе и сандвич, като
им ат възм ожност за обм исляне и споделяне на собствения си преподавателски опит в една неформ ална
обстановка.

ра качеството на преподавателските
ум ения на притежателя ѝ. Сертификатът осигурява уеднаквяване ком петентността на преподавателите, както
и начина, по който се обучават и оценяват. Всяко от 1 4-те висш и училища
им а пълна свобода да предлага
собствена схем а за обучение на преподаватели, за да отговори на
общоприетия стандарт.
Н якои университети прилагат друга практика, за да гарантират непрекъснатост
в
професионалното
развитие на преподавателите. Те
разработват схеми за задължително
обучение
(Compu l sory
Trai n i n g
Schemes). П рим ер за това е Л ондонският университетски колеж (U n i versi ty
Col l ege Lon d on – U CL). В него професионалното развитие на академ ичният състав се улеснява, като се
изисква от преподавателите задължително да организират или да участват
в м иним ум три учебни събития годиш но. Всяко от тези събития
включва посещение на сем инар, курс
или конференция, електронно обучение, обучителна или наставническа
сесия и др.

Втората идентифицирана пречка
е свързана с липсата на формални

изисквания или поощрения за лицата, които са придобили преподавателска
квалификация
при
включването им в преподавателската професия .

В европейски м ащаб съществуват
някои инициативи, които се реализират с цел преодоляване на този
проблем . П рим ер за това е Университета „Ум еа“, където кандидатът за
преподавателска позиция следва да
представи доказателства за:
• успеш но прем инат курс на обучение за преподавател в сферата на
висш ето образование;
• успеш но прем инато друго обучение, свързано с преподаването във
висш е училище;
• наличието на реален преподавателски опит.

П о сходен начин Университетът
„Упсала“, Швеция (U ppsal a U n i versi ty,
Swed en ) организира провеждането на
задължителни курсове за всички новоназначени учени и докторанти, които стават част от академ ичния състав
на висш ето училище.

В Н идерландия 1 4 университета,
които членуват в Асоциацията на

университетите

в

Нидерландия

Един от най-популярните стимули
за поощряване на преподавателите,
който се прилага в европейските висши
училища, е присъждането на специални награди за изключителна
научноизследователска дейност и иновативна преподавателска практика.

(Associ ati on of U n i versi ti es i n the
N etherl an d s – VSN U ), сключват споразум ения за прилагане на Стандарт
за наемане на преподаватели . Въведена е Квалификация за преподаване
в университет (U n i versi ty Teachi n g
Qu al i fi cati on – U TQ), която се удостоверява съссертификат, който гаранти-

П рим ер за практическото прил о20
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жение на такъв стим ул е Техническият университет в Грац, Австрия (Graz U n i versi ty of Techn ol ogy),

разработване на иновативни преподавателски практики и др.
Такива електронни ресурси за обучение обикновено са интерактивни,
разработват се съвместно от различни
висши училища и имат пряко отношение към професионалното развитие на
преподавателите.

където на всеки две години се присъжда награда за върхови постижения в преподаването (Pri ze for
Excel l en ce i n Teachi n g – PET). П одобна практика се прилага и в Уни-

верситета в Глазгоу, Шотландия

(U n i versi ty of Gl asgow, Scotl an d ), където всяка година се връчват по две

награди

за

върхови

Друг прим ер за подобна практика
е Университетската педагогическа
подкрепа (The U n i versi ty Ped agogi cal
Su pport – U N I PS) във Финландия,
разработвана съвм естно м ежду осем
висш и училища. Тя представлява
онлайн среда за обучение, която
позволява на преподавателите не само
да
получават
достъп
до
електронно съдържание, подходящо
за професионалното им развитие, но
и да взем ат участие в онлайн курсове, като получават кредити за това.
Според представители на университетите, получаването на кредити осигурява допълнителна м отивация за
преподавателите, като ги насърчава
да се фокусират върху своето професионално развитие.

постижения

(Teachi n g Excel l en ce Award s – TEA).

Третата идентифицирана пречка е
свързана с липсата на време за

участие в дейности за професионално развитие, поради натоварен
работен
график
на
преподавателите .

Това е най-често изтъкваната причина, която възпрепятства участието в
дейности
за
професионално
и
личностно развитие. Предпочитана
практика за решаване на този проблем
е предоставянето на обучителни материали от ръководствата на висшите
училища за преподавателите (ръководства, видео материали и др. ), с
указания за това как да подобрят
своята преподавателска практика и да
потърсят професионално развитие.
М атериалите се предоставят онлайн и
са достъпни навсякъде и по всяко време. Това позволява на преподавателите да ги достъпват, когато имат
възможност и да адаптират усвояването на нови знания и умения към натоварения си работен график.

Елем ентът на сътрудничество
м ежду висш ите училища, който
създава U N I PS, позволява свободното споделяне на знания м ежду преподаватели от академ ичния им състав,
като нам алява значително разходите
за поддържане и развитие на онлайн
учебна среда, извън споделената.
П овечето експерти в областта на
висш ето образование в Европа се
обединяват окол о становището, че
активното обучение е по-ефективно
и им а съществен принос за професионалното развитие на преподавателите. То включва различни м етоди
като дискусия, групова работа, ролеви игри и учене чрез преподаване.

Центърът за преподаване и уче-

не (Teachi n g an d Learn i n g Cen tre –

TLC) в LSE, прилага подобна практика, като осигурява на своите служители онлайн м атериали с насоки за
разработване на нови курсове, пом ощ
при преглед на учебната програм а,
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Фигура 7. Методи за провеждане на активно обучение.

практика, е наличието на сериозен
дисбаланс м ежду изследователските
и преподавателските функции на преподавателите. Те са скл онни да се
фокусират върху създаването на научен продукт, който е основен източник
за издигане на тяхната репутация,
професионално израстване и финансов просперитет, вм есто да подобряват
преподавателските
си
практики.

От изключително значение за професионалното развитие на преподавателите е дейностите, свързани с
него, да не съвпадат с работните им
графици. В някои случаи се наблюдава подход, при който ръководствата
на висш ите училища предлагат на
академ ичния състав възм ожности за
нам аляване на преподавателските им
ангажим енти. Целта е преподавателите да разполагат с повече свободно
врем е, за да им ат възм ожност за
реално включване в дейности за професионално развитие.

Това е следствие от значително
по-високото оценяване на научните
постижения отколкото качеството на
преподаване, което води до по-м алка
вероятност учените да се ангажират
повече в опит за подобряване на преподавателската си практика,
в
сравнение с изпълнението на изследователските си задачи, които им носят приход и популярност.

П рим ер за практическото прил ожение на подобна практика е Уни-

верситетът „Помпеу Фабра“ в
Испания (Pompeu Fabra U n i versi ty –

U PF, Spai n ), където ръководството нам алява част от служебните ангажим енти на преподавателите при
усл овие, че те отделят врем е за
създаването на отворени онлайн
курсове.

Ч етвъ р та та
и д е н ти ф и ц и р а н а
п р еч ка е свъ р з а н а с липса на инс-

т итуц ио на ле н
ка па ц ит е т
за
р а з р а бо т в а не
на
е ф е кт ив ни
схе ми з а пр о ф е сио на лно р а з в ит ие .

Друг проблем за участие в дейза професионално развитие и
подобряване на преподавателската

ности
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Фигура 8. Предпоставки за липсата на институционален капацитет.

Л ипсата на подходяща експертиза
произтича от недостатъчно изследване на иновативните м етоди за преподаване и от липса на доказателства
за ефективността на схем ите за професионално развитие. И м а доста прим ери за висш и училища, които
подкрепят научните изследвания, насочени към професионалното развитие на академ ичния състав. П овечето
от тях редовно публикуват проучвания, с цел разпространение на иновации
и
знания.
Н якои
дори
произвеждат
впечатляващ
брой
публикации и научни м атериали ежегодно. Въпреки това, остава предизвикателството как да се съчетаят
знанията и същеврем енно да се
направят използваем и и достъпни за
академ ичните среди.

на резултатите от научни изследвания в атрактивен форм ат (учебни м атериали, софтуер, работни книги,
научни бл огове, уебсайтове и др. ).
П рим ер за това е онлайн ресурсът
„beSoTLed “, разработен от Университета в Глазгоу. Ч рез него се предоставя
свободен
достъп
до
практически ресурси за преподаване
и учене (наприм ер връзки към
информ ация за полезни докум енти,
списания и възм ожности за финансиране на проекти). Тази практика се
оказва изключително иконом ически
изгодна, защото включва първични
изследвания, които изискват сериозно
финансиране, а в същото врем е събира знания, като ги прави леснодостъпни за академ ичния състав на
сравнително ниска цена.

В отговор на това предизвикателство в някои висш и училища се
отпуска стипендия за преподаване и
учене (Schol arshi p of Teachi n g an d
Learn i n g – SoTL). Този вид стим ул
акцентира върху разпространението

И звърш ването на солидна оценка
на ресурсите и възм ожностите от ръководствата на висш ите училища дава възм ожност за по-ефективни
инвестиции в дейности за обучение и
професионално развитие на препода23
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предварителен изпит.

вателите. Оценката изисква отделяне
на допълнително врем е, човеш ки и
финансови ресурси, които често липсват. П оради това голям а част от
висш ите училища пренебрегват нейното значение. Те съсредоточават
институционалния си капацитет повече върху сам ите дейности за професионално развитие на академ ичния
състав, отколкото върху оценката на
тяхното въздействие и постигането на
устойчиви резултати от провеждането
им .

П рим ер за това е област „Андалусия“, където квалификацията за преподаване в частен или държавен
университет се придобива след
предварителна
оценка,
която
включва: 50% от оценката на кандидата се основава на предиш ен опит
(по отнош ение на разработени научни
изследвания, публикации, участия в
изследователски проекти и др. ), 40%
за притежаван преподавателски опит
и едва 1 0% за академ ична подготовка.

П ри всеки от прим ерите, които попадат в обхвата на кръстосания анализ,
се
изм ерва
предим но
удовлетвореността на преподавателите, които участват в инициативи или
дейности за професионално развитие. Те предоставят обратна връзка
към организаторите на събитията, но
допринасят м ного м алко за разбиране
въздействието на професионалното
развитие върху академ ичната кариера, преподавателските ум ения и резултатите от обученията.

Н якои висш и училища отпускат
финансови средства за разработване
на програм и за професионално
развитие, както и за поддържане дейността на звената за усъвърш енстване на преподаването. В не м алко
случаи тези средства се разпределят
м ежду авторите на инициативи в
областта на преподаването и ученето.
П рим ер за това е LSE, където се
разработва цял остна схем а „Фи-

нансиране на преподаването и ученето“ (Teachi n g an d Learn i n g Fu n d i n g

Възм ожностите на висш ите училища за осигуряване на професионално
развитие за академ ичния състав са от
особено значение и почти винаги са
свързани с финансиране на специални програм и, което в повечето
случаи е недостатъчно. Ето защо, националните правителства в държавите членки предоставят средства на
държавните висш и училища, акцентирайки върху техният изследователски
капацитет, който обикновено се счита
за по-важен фактор от преподавателският капацитет.

Scheme). Ч рез нея се отпускат
грантове за физически лица, отдели
или ръководители на отдели във
висш ето училище. Те ги използват за
създаване на подходящи усл овия за
подобряване на академ ичната подготовка на преподавателите.
Друг подобен прим ер са грантовете „Pl aCLI K“ в U PF, които се предлагат индивидуално или колективно на
учени, нуждаещи се от подкрепа в
разработването на иновативни техники за преподаване, с цел усъвърш енстване на преподавателската
им практика.

П одобна практика се прилага в
И спания, където кандидатите за преподавателска дейност се акредитират
и придобиват право да упражняват
дейността след успеш но пол ожен

Създаването на партньорства и
24
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тясно заинтересовани и ангажирани с
въвеждането на иновации в преподавателската практика и ученето. П о този начин се осигурява необходим ия
институционален
капацитет
и
експертиза за прилагане и развитие
на иновативни м етоди в преподаването, като се осигуряват възм ожности за
професионално развитие на академ ичния състав.

сътрудничеството м ежду висш и училища, които им ат сериозен институционален капацитет и разполагат със
солидни ресурси (наприм ер финансиране и технол огичен опит) е друго
възм ожно реш ение на проблем а.
Сътрудничеството м ежду тях се
поддържа чрез сключване на м ем орандум и и споразум ения, както и чрез
иницииране на национални или
м еждународни м режи от конференции
и събития. П о този начин се осигурява разнообразие от перспективи за
постигане на синергия и гаранции за
по-ефективно използване на финансовите, човеш ките ресурси и знанията в тази област.

Екипите на тези звена разработват и развиват иновативни практики,
подходящи
за
конкретен
факултет/и или за цял ото висш е училище, в което функционират. Съществуват и случаи, при които такива
звена се създават, за да подпом агат
един или няколко факултета в рам ките на висш ето училище, като дейността им е насочена изцял о към тях.
Създаването им води до значителни
ползи, синергия и иконом ии.

П рограм ите за м обилност също
насърчават обм ена на идеи м ежду
университетите. П рограм ата „Еразъм
+“ е прим ер в това отнош ение, тъй като осигурява централизирана организационна рам ка и необходим ото
финансиране за обучение и професионално развитие на преподавателите.

П рим ер за това е Специализираният център „iTELHub“ , създаден
през 201 2 г. в структурата на Кралския колеж в Л ондон (Ki n g’s Col l ege
Lon d on ). Ч рез него се осигурява
подкрепа за разработване на цифрови учебни ресурси във Факултета по
стом атол огия, орални и краниофациални науки (Facu l ty of Den ti stry,
Oral & Cran i ofaci al Sci en ces –
FoDOCS) и във Факултета по
сестрински грижи, акуш ерство и палиативни грижи (Fl oren ce N i ghti n gal e
Facu l ty of N u rsi n g, M i d wi fery &
Pal l i ati ve Care – FN FN M PC).

Подкрепа на академичния състав за
въвеждане на иновативни преподавателски практики във висшето
образование.
Висш ите училища се придържат
към някои общи правила относно
организацията на професионалното
развитие на академ ичния състав.
Едно от тях е свързано със сравнително разпространената практика за
създаването на TEU .

Центърът си сътрудничи с преподаватели и студенти, с чиято пом ощ
се създават учебни ресурси и се въвеждат цифрови технол огии в преподаването. Служителите осигуряват и
провеждат дейности за професионално развитие на преподавателите в
областта на стом атол огията, лицево-

Специализираните звена от този
тип се създават в рам ките на висш ите
училища и отговарят изключително и
сам о за професионалното развитие
на преподавателите. В тях се наем ат
педагогически експерти и/или преподаватели от университети, които са
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центрове в двете висш и училища –
TLC към LSE и Център за иновации и
знания в преподаването (CLI K) към
U PF. И в двата прим ера част от
м ерките включват отпускане на повече финансови средства за развитие и
внедряване на иновативни преподавателски практики (при LSE инвестициите
са
£1 1
м лн.
лири
допълнително) и разш иряване на екипите в центровете чрез допълнително
привличане на експерти и преподаватели.

черепната хирургия, сестринските
грижи и акуш ерството. Това им дава
възм ожност да прилагат професионалните си знания в преподавателската практика по иновативен начин,
използвайки най-новите цифрови
технол огии.
И дентифицирани са случаи, в
които дейностите по професионално
развитие на академ ичния състав се
изпълняват от по-голем и структури в
рам ките на висш ите училища. П рим ер
за това е Католическият университет в Льовен, Белгия (KU Leu ven ,
Bel gi u m), в който отделът по човеш ки
ресурси отговаря за програм ите за
професионално развитие на академ ичния състав.

Влияние на професионалното
развитие на преподавателите
върху кариерното им развитие –
успешни практики.
Кръстосаният анализ показва, че
професионалното развитие на преподавателите оказва влияние върху кариерното им развитие. П овиш аването
на преподавателските ум ения увеличават ш ансовете им за по-добро кариерно развитие, което създава
възм ожности за увеличаване на
техните възнаграждения. В същото
врем е, напредъкът в кариерата зависи повече от научноизследователската дейност, която осъществяват,
отколкото от преподавателската им
дейност. Въпреки това се наблюдават
някои успеш ни практики, които водят
до високи постижения в преподаването и влияят пол ожително на кариерното развитие на академ ичния
състав.

Създаването на специализирано
звено, което предоставя възм ожност
за професионално развитие, се счита
за абсолютно необходим о. Н аличието
м у осигурява подкрепа за професионалното и личностното развитие на
преподавателите,
като
създава
предпоставки за ефективно изпълнение на стратегиите на висш ите училища в тази област. То акцентира върху
ангажирането на ръководството на
университета с тази проблем атика и
включването на конкретни дейности
за професионалното развитие на академ ичния състав в стратегията за
развитие на висш ето училище.
Висш ите училища LSE и U PF се
отличават с изключителен успех в това начинание. Ръководствата им
разработват детайлни образователни
стратегии – „Стратегия за образование на LSE 201 5-2020“ (LSE
Ed u cati on Strategy 201 5-2020) и
„Развитие“
на
UPF
(U PF’s
‘EDvol u ti on ’). Реализирането им води
до съществена реорганизация и
разш иряване на образователните

Университетът в Н юкасъл създава поощрителната схем а „Насърча-

ване на базата на отлично или
изключително
преподаване”

(Promoti on on the Basi s of Excel l en t or
Excepti on al Teachi n g). П реподавателите им ат възм ожност да кандидатстват за участие в тази схем а, ако
успеят да докажат, че техните м етоди
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към професията, обогатяват професионалната си биография и стават поадаптивни към динам ично пром енящата се професионална среда,
развивайки нови, гъвкави ум ения. Това е валидно за професионалното
развитие, което включва участие в
дейности за усвояване на цифрови
ум ения, насочени към работа със
съврем енни технол огии. Те обикновено са полезни и в други области,
извън сферата на преподаването.

и практики на преподаване им ат
изключително
пол ожително
въздействие върху обучението на студентите.
Доказателствата,
които
трябва да представят, включват данни
от оценяването на студентите, пол ожителна оценка и ком ентар от ректора на университета за тяхната
дейност и др. Н аличието им спом ага
за изм ерване на високите постижения
в преподаването и позволява преподавателите да бъдат насърчавани въз
основа на тези постижения, а не сам о
в резултат от научноизследователската им дейност.

Доказателство за това е прим ерът
с „iTELHub“ , тъй като е полезенне
сам о за професионалната кариера на
участниците, но и извън академ ичните среди. Обучените специалистине
сам о придобиват ум ения за боравене
с някои от най-съврем енните технол огии в работата си като денталнилекари,
ноим ат
възм ожност
да
патентоват новооткрити от тях реш ения.

П одобни поощрителни схем и им ат
и някои недостатъци. В такива инициативи обикновено взим ат участие
преподаватели, които вече им ат
утвърдени преподавателски ум ения
над средното ниво. Това донякъде лиш ава м ладите учени, с по-м алък преподавателски опит, от възм ожност за
участие.

П реподаването и професионалното развитие, обвързано с технол огиите влияят на научните постижения на
академ ичния състав. П рим ер за това
са преподавателите в U PF, които се
възползват от предоставената им
подкрепа
за
разработване
и
разпространяване
на
отворени
онлайн курсове. П овечето от тях
информ ират за значително увеличаване броя на цитиранията след
публикуването на тези курсове.

П о-ч есто срещан а п ракти ка е
вкл юч ван ето н а п реп одавател ската
дей н ост като ч аст от ця л остн ото оцен я ван е и акреди таци я н а ви сш и те
уч и л и ща. П о този н ач и н се гаран тира, ч е п рофеси он ал н ото разви ти е н а
п реп одавател и те и п реп одавател ската и м дей н ост п редставл я ват осн ова
за кари ерн о и зрастван е и п ови ш аван е н а възн агражден и ето и м . Въп реки
това, в п овеч ето ви сш и уч и л и ща в
ЕС се н абл юдава п ракти ката, п ри
коя то водещ ел ем ен т за кари ерн о
разви ти е н а уч ен и те е н ауч н ои зсл едовател ската, а н е п реп одавател ската дей н ост.

Насърчаване и подкрепа за професионално развитие и създаване на
иновативни преподавателски
практики – роля на правителствата.
П реобладаващата
част
от
действията на националните правителства в европейските държави се
фокусират върху три основни аспекта
на висш ето образование:

Участието в дейности за професионално развитие оказва непряко
въздействие върху кариерното развитие на преподавателите. Ч рез него те
дем онстрират своята ангажираност
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образованието, като оценяват цял остната си дейност, вм есто да налагат изисквания сам о за отделни лица
от академ ичния състав.

• осигуряване на качество на
образованието;
• определяне на правила за
акредитация;
• поощряване на академ ичния
състав.

П рим ер за това е Рамката за
върхови постижения в преподаването на Обединеното кралство (U K’s

Съществуват и изключения, при
които правителствата на някои държави се фокусират повече върху професионалното развитие на академичния
състав във висшето образование.
Положителен пример за такова
изключение е Латвия. Националното
законодателството в областта на
висшето образование задължава преподавателите да участват в програми и
курсове за обучение най-малко 1 60 часа през първите шест години от
постъпването си на работа във висшето училище. В този случай съществува
и значителен рискзадължителните
курсове и формалните изисквания да
бъдат третирани от преподавателите
като „необходимо зло”, а именно – част
от тях просто поставят отметка в полето, вместо да усвоят и да прилагат на
практика придобитите знания от проведените обучения.
П о този п овод п овеч ето експ ерти
и зтъкват, ч е ако си стем ата н а ви сш ето образован и е е добре фун кци он ираща
и
кон курен тн а,
не
е
н еобходи м о
въвеждан ето
на
форм ал н и и зи скван и я , п одобн и н а
тези в Л атви я . Тогава ви сш и те уч и л ища са м оти ви ран и да н асърч ават
п рофеси он ал н ото разви ти е н а академ и ч н и я си състав, за да п одобря т
ком п етен тн остта н а п реп одавател и те
и кон курен тосп особн остта си . П ри м ери те с U TQ и сп оразум ен и я та м ежду
1 4-те н и дерл ан дски ун и верси тета са
п отвържден и е н а тезата.

Teachi n g Excel l en ce Framework –
TEF), която служи за признаване на
отличното преподаване във висш ите
училища. За тази цел се присъждат
три различни награди (златна, сребърна или бронзова) на най-добрите
преподаватели, съгласно техните
постижения. Н аградите отразяват
превъзходството им в преподаването,
използването на учебната среда и резултатите на студентите. Рам ката е
насочена към студентите за повиш аване на тяхната информ ираност при
избора им на висш е училище, в което
работят най-добрите преподаватели.
В някои европейски държави националите органи за оценяване и
акредитация са отговорни за оценяването и поощряването на академичния
състав. В Испания професионалната
подкрепа на преподавателите се осигурява в съответствие със стандартите
на Националната агенция за оценка

на

качеството

и

акредитация

(N ational Agency for Quality Assessment
and Accreditation) и не зависи от университетите. Дори и в този случай,
въпреки че преподавателската дейност се счита за критерий за поощряване, агенцията оценява по-високо
резултатите от научноизследователската дейност на академичния състав.
Авторите на публикацията посочват, че при оценяването на преподавателите, постигането на по-добър
баланс м ежду постиженията в преподавателската практика и научните
изследвания е един от начините за

Друг подход от практиката е насърчаването на висш ите училища да
подобряват постоянно качеството на
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сионалното развитие на преподавателите и въвеждането на иновативни
практики в преподаването. Тя улеснява и координира виртуално всички
дейности в това направление като:
• предоставя Платформа за споделяне и обмен на знания (Kn owl ed ge
H u b);
• организира обучения и събития
като Конференцията за напредък в

насърчаването им да прилагат иновативни практики в преподаването.
Въпреки това, далеч по-ефективен
подход остава разработването на
поощрителни схем и за насърчаване
на академ ичния състав.
П овечето
експерти
изтъкват
необходим остта от предприем ането
на действия за създаване на национални институции, които да са фокусирани върху педагогиката във
висш ето образование. Такива институции следва да определят стандарти
за професионално развитие, да ръководят проектирането, оценката и финансирането на програм ите за
поощряване, както и да осъществяват
координация на дейностите м ежду
висш ите училища, м инистерства и
други заинтересовани организации.
Те следва да разполагат с достатъчен
институционален
капацитет
и
експертиза за прилагане на добрите
практики за професионално развитие
и въвеждане на иновативни м етоди в
преподавателската дейност.
П рим ер за това е Академията за

преподаването и ученетовъв висшето образование (Ad van ce H E Teachi n g
& Learn i n g Con feren ce 201 8);
• осигурява финансиране за предоставяне на стипендии и награди за
преподаватели.

Заключение
Въз основа на анализа авторите
заключават, че представените практики за професионално развитие,
адекватно прил ожени, м огат да бъдат
ефективни, но им ат сравнително
ограничен обхват. Той м оже да бъде
разш ирен чрез комбинирането им .
Успеш ният преход на висш ите училища към разработване и прилагане на
иновативни м одели за преподаване и
създаване на възм ожности за професионално развитие на преподавателите изисква визия и ефективно
лидерство. Н овите м одели следва да
са насочени към усъвърш енстване на
знанията, ум енията и подготовката на
академ ичния състав във връзка с
тенденциите и предизвикателствата в
бързо пром енящата се среда на
висш ето образование.

висше образование в Обединеното
кралство (U K’s H i gher Ed u cati on

Acad emy – Ad van ce H E), която публикува сравнителен анализ, с което
подпом ага висш ите училища в подобряването на процесите по поощряване
на
академ ичния
състав,
свързано с преподавателската им
дейност. Академ ията функционира
съгласно TEF, като предлага стратегически съвети на висш ите училища,
насочени към насърчаване на профе-

Източник:
1 . Inamorato dos Santos, A., Gaušas, S., Mackevičiūtė, R., Jotautytė, A., Martinaitis, Ž. Innovating
Professional Development in Higher Education: Ananalysis of practices, EUR 29676 EN, Publications
Office of theEuropeanUnion, Luxembourg, 201 9, ISBN 978-92-76-00580-3, doi:1 0.2760/26224,
JRC11 5622.

https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-research-reports/innovatingprofessional-development-higher-education-analysis-practices
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ОБОБЩЕНИЯ И ПРЕПОРЪКИ
основни
причини ,
обуславящи
съврем енното състояние:
1 . Н ежелание за откъсване от
традиционните практики.
2. Н е се изисква преподавателска
квалификация при наем ане на работа
или кариерно развитие във висш ите
училища.
3. Натоварени работни графици на
преподавателите и липса на време за
дейностите по професионално развитие.
4. Л ипса на институционален капацитет
за
разработване
на
ефективни схем и за професионално
развитие.

Авторите посочват, че висш ите
училища в Европа са изправени пред
значителни предизвикателства. М асовизацията и пазарната ориентация на
висш ето образование повиш ава ролята на студентите в разработването на
образователни предл ожения и допринася за засилване на конкуренцията
м ежду образователните институции.
Цифровизацията на образованието,
особено по отнош ение на използването на отворени образователни ресурси и отворени онлайн курсове се
ускорява, но остава ограничена поради ниската „цифрова грам отност“ на
академ ичния състав и консерватизм а
в сектора на висш ето образование.
Съврем енните
предизвикателства
изискват от висш ите училища да станат по-гъвкави и адаптивни, за да
останат конкурентоспособни. Освен
това те трябва да гарантират високо
качество на висш ето образование и
неговата адекватност на индивидуалните
и
обществените
потребности.
П рофесионалното
развитие на академ ичния персонал е
пряко свързано със съврем енните
тенденции. То допринася за м одернизиране на висш ето образование и
служи на сам ите преподаватели, като
улеснява кариерното им развитие и
допринася
за
по-доброто
им
възнаграждение.

П ризнава се, че основната пречка
е дисбалансът м ежду научноизследователските и образователните функции на висш ето образование, т. е.
по-голям ото значение, което се придава на научноизследователската
дейност, отколкото на резултатите от
преподаването на всички нива:
системно
(гл обалните университетски класации); национално (Рам ка
за
върхови
постижения
в
научноизследователската дейност в
Обединеното кралство); институционално

и

индивидуално

(преобладават схем и за възнаграждение и насърчаване на академ ичния
състав, основани на постигнати резултати от научноизследователската
дейност).

П роучването показва, че в м ного
европейски систем и за висш е образование възм ожностите за професионално развитие са ограничени, а в
някои случаи отсъстват. Дори в добре
развити европейски висш и училища,
академ ичните среди са скл онни да
участват рядко или несистем атично в
дейности за професионално развитие. И дентифицирани са четири

В докум ента се посочва, че традиционните практики за професионално развитие на преподавателите
(курсове от типа „седя и слуш ам “) се
оказват неефективни. И дентифицирани са някои прим ери за успеш ни иновативни дейности в това отнош ение,
които им ат потенциала да преодолеят
посочените пречки.
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Практики, които помагат на учените да разработят иновативни методи на преподаване:

доставя на всички висш и училища и
техния персонал. Функционира като
база данни за възм ожностите за професионално развитие във висш ите
училища в Европа. П роектът показва
реш аващото значение на осигуряването на ресурси (финансови и човеш ки) не сам о за създаване и
поддържане на база данни с предл ожения, но и за по-нататъш ното им
развитие и адекватно разпространение за увеличаване на обхвата.

1. А кадемични конференции насочени към изграждане на умения
за преподаване

И нициативи, свързани с професионалното развитие на академ ичния
състав като конференцията „П реподаване за учене“ на Университета в
Тарту запознават академ ичните среди
с иновативните м етоди на преподаване. Това е особено важно за държави
с по-слабо развити систем и за висш е
образование, където професионалното развитиена преподавателите все
още е относително непопулярно. В такива случаи присъствието на м еждународни
експерти
е
особено
препоръчително за осигуряване на
съответния опит и различни перспективи.

3. Съвместни, неформални и
ad-hoc възможности за професионално развитие

Н еформ алните
и
съвм естни
практики като „М ясто за пийване“ на
Университета в Дъблин (дискусии
свързани с дидактиката по врем е на
обедните почивки) се изтъкват като
възм ожности за насърчаване на
персонала към споделяне на иновативни практики в преподаването.
Разходите за подобни инициативи са
м ного ниски и биха м огли лесно да
бъдат прил ожени в други висш и училища. В тях м огат да участват външни експерти или гостлектори от други
висш и училища, за да споделят някои
по-м алко познати знания и опит.

2.
Мобилността
като
възможност
за
професионално
развитие на академичния персонал

И зводите от проучването сочат, че
м обилността е ключово действие за
професионалното развитиена персонала (вкл. адм инистративния и пом ощния) във висш ето образование.
Тя дава възм ожност на членовете м у
да се учат един от друг в различни
аспекти (и държави), като в същото
врем е съдействат и за повиш аване
сътрудничеството м ежду висш ите училища и преподавателите. П оказателен е проектът „И нтеграцията и
популяризиране на курсове за обучение на персонала в университетите в
Европа“
(I M OTI ON )
относно
възм ожностите за м обилност на
персонала. I M OTI ON централизира
информ ацията за програм ите за обучение и м обилност в Европа и я пре-

Практики за стимулиране на
иновациите в преподаването
П рим ер за преодоляване липса
на форм ални изисквания, свързани с
преподаването, е удостоверяването
на преподавателска квалификация
(U TQ) и наличието на необходим ите
дидактически ком петентности на преподавателите в Н идерландия. Въвеждането
на
U TQ
гарантира
непрекъснатостта на педагогическото
развитие на университетските преподаватели, познаването на най-новите
тенденции и улеснява кариерното им
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(M OOC). П осочено е, че подготовката
на M OOC е сравнително скъпа и
отнем а м ного врем е, но един от начините да „правим повече с по-м алко“ е
партньорството с други университети
и заинтересовани страни. П о този начин се споделят разходите и отговорността, като едноврем енно с това
се създавати възм ожности за обм ен
на знания и опит.

развитие. П рисъединяването на някои
университети в Белгия към систем ата
U TQ е доказателство за пол ожителните страни на инициативата.

Практики подходящи за лесно
вписване в натоварените работни
графици на преподавателите
П роучването на практиките установява наличието на начини за преодоляване липсата на врем е от
преподавателите, като осигуряване
на м атериали за сам ообучение (напр.
LSE, Великобритания) или организиране на онлайн курсове (напр.
U n i versi ty
Ped agogi cal
Su pport,
Финландия). Отбелязано е, че те
трябва да се прием ат като подкрепа,
а не като основна или сам остоятелна
стратегия за професионално развитие. Добра практика е тези учебни ресурси
да
бъдат
възм ожно
най-привлекателни и интерактивни,
което
значително
повиш ава
ефективността им .

2. Мрежи, партньорства
сътрудничество

и

М еждууниверситетското
сътрудничество (на национално и
м еждународно ниво) м оже да бъде
ефективно реш ение за предоставяне
на по-ш ирок кръг възм ожности за
професионално развитие на преподавателския състав. В тези случаи е
препоръчително висш ите училища,
включени в м режа, да са с подобен
произход (напр. м режата на U 4), тъй
като м огат да предоставят програм и/курсове/инициативи за професионално развитие, адаптирани към
институционалните им култури и обучително съдържание и/или да бъдат
разпол ожени
в
непосредствена
географска близост (напр. EN U CE).
Целта е да се подобри ком уникацията
м ежду институциите. Друго разбиране
е, че наличието на споделено звено,
предоставящо адм инистративна и
управленска поддръжка за дейностите на м режата, подобрява нейната
ефективност, доказателство за което
е м режата U 4.

Практики за подобряване на
институционалния капацитет на
висшите училища
1. Максимално използване на
вътрешните ресурси

Възм ожно реш ение за тези висш и
училища, които им а м алък опит за
ефективно проектиране и изпълнение
на програм и за професионално развитие (наприм ер педагогически или
технически ум ения), е да се използват м аксим ално онези специфични
възм ожности, които вече съществуват
в институциите. Добър прим ер за такава стратегия е Университетът
„П ом пеу Фабра“ в Барсел она, който
използва техническата си база за видео продукция и ноу-хау за проектиране на отворени онлайн курсове

3. Международни програми за
лидерство

Възм ожностите за обучение от горе надолу на европейско ниво и особено
тези,
насочени
към
стратегическото
управление
на
висш ите училища (напр. проект D32
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TRAN SFORM и Академ ия за онлайн
обучение на университетски лидери –
EOLLA), м огат да осигурят на университетите квалифицирани ръководители,
които след това ще
разпространяват опит и ум ения в
техните институции. Силно препоръчително е дейностите, насочени към

висш ия университетски персонал, да
се организират на национално и на
м еждународно ниво. Отчита се, че тези дейности са м ного по-ефективни,
когато включват м еждународни партньори и се подкрепят от ЕС, тъй като
потвърждават важността на тем ата и
м отивират академ ичния състав.

Таблица 1 . Примери за иновативни практики за професионално развитиена академичния
персонал във висшите училища.
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Основни препоръки за висшите
училища

празнината от недостатъчна педагогическа експертиза във висш ите училища. П олезно е тези звена да
осъществяват сътрудничество с други
университетски органи и външ ни
заинтересовани
страни
(напр.
библиотеки, I T сектор и др. ) при
проектирането и осъществяването на
програм и/курсови/инициативиза професионално развитие на преподавателите, което носи допълнителна
специфична експертиза.

Въз основа на задълбочения анализ на практиките авторите препоръчват висш ите училища да обособят
звено/отдел, предназначен изцял о за
педагогическото развитие на академ ичния персонал. Функционирането
м у гарантира позитивна синергия и
реализирането на иконом ии. Звената
трябва да бъдат легитим ирани от
висш ето ръководство на образователните институции и да наем ат професионални педагози, за да запълнят

Обърнато е вним ание, че за насърчаване на сътрудничеството и
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физическите
пространства
във
висш ите училища, които улесняват
използването на нови технол огични
реш ения за учене (напр. интерактивни класни стаи и др. ). Важно е
да бъдат събрани повече доказателства за ефективността на различните
подходи за преподаване и учене и да
се насърчава разпространението и
прилагането на пол ожителния опит
(напр. учредяване на стипендия за
прилагане на нови подходи за преподаване и учене).

обучението, възм ожностите за м обилност на персонала също се считат
за ключови действия за професионално развитие. М обилността позволява споделянето на опит и
опознаването на нови м етоди за обучение и преподаване. За тази цел
м ного висш и училища сключват споразум ения за обм ен на персонал за
определено врем е.
Авторите посочват, че м ного от
спом енатите практики са взаим но допълващи се и служат на конкретни, но
ограничени цели. В тази връзка е от
съществено значение университетите
да предлагат ш ирок спектър от
възм ожности
за
професионално
развитие (напр. съвм естни и индивидуални, онлайн и офлайн дейности,
включващи активно учене, ресурси за
сам оусъвърш енстване и др. ). Като
м ного добра практика се посочва
персонализираната подкрепа, която
отчита индивидуалните характеристики и пропуски на всеки преподавател.
Това допринася за избор на правилния път за развитие от всеки член
на персонала. Особено важно е организаторите да разработят и прилагат
ефективни схем и за оценяване на резултатите от подобни дейности, тъй
като съществуват м алко доказателства за това кои практики работят
добре и кои не.

Н астойчиво
се
препоръчва
висш ите училища да обм ислят начини
за включване на преподаването в
схем ите за кариерно развитие на академ ичния персонал. Това м оже да бъде осъществено чрез въвеждане на
форм ални изисквания за доказване
на преподавателски ком петентности
при наем ане на нов персонал и чрез
схем и за възнаграждение на прилагащите успеш ни и иновативни практики.
П одходящите възнаграждения м отивират преподавателите за непрекъснато учене, усвояване и прилагане
на нови подходи и м етоди на обучение. Цял остната стратегия на висш ите училища относно качеството на
преподаването и обучението на студентите не трябва да бъде насочена
единствено към привличането на
утвърдени преподаватели, но и към
действащите, които им ат потребност
от усъвърш енстване на ком петентностите си в тази сфера.

Авторите обръщат вним ание и на
необходим остта от трансформ ация на

Източник:
Inamorato dos Santos, A., Gaušas, S., Mackevičiūtė, R., Jotautytė, A., Martinaitis, Ž. Innovating
Professional Developmentin Highe rEducation: An analysis of practices, EUR 29676 EN, Publications
Office of the European Union, Luxembourg, 201 9, ISBN 978-92-76-00580-3, doi:1 0.2760/26224,
JRC11 5622.

https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-research-reports/innovatingprofessional-development-higher-education-analysis-practices
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УДОСТОВЕРЯВАНЕ НА ДИДАКТИЧЕСКИ КОМПЕТЕНТНОСТИ НА
УНИВЕРСИТЕТСКИТЕ ПРЕПОДАВАТЕЛИ В НИДЕРЛАНДИЯ
Съвместният
изследователски
център на ЕК идентифицира добрите

на преподавателите във висшите училища в Нидерландия. Университетите в
страната създават първите центрове с
подобна насоченост още през 60-те години на ХХ в., дори без национална
нормативна уредба за педагогическата
подготовка на академичния състав.
Университетът в Утрехт пръв въвежда
през 1 996 г. схема за квалификация на
преподавателите, предполагаща покриването на основни педагогически изисквания. Неговият пример е последван от
сродни институции и през 2008 г. всички
научноизследователски университети 3
подписват Споразумение за национално

практики в иновациите за професионалното развитие на академичния състав във
висшите училища в доклада „Innovating
professional development in higher
education: Case studies (201 9)“. Специално
място в него е отделено на представянето
на практика в Нидерландия за издаване
на национално признати Свидетелства за
дидактическите компетентности на университетските
преподаватели
(Basiskwalificatie Onderwijs).
Известно е, че системите за кариерно развитие и заплащане на университетските
преподаватели
в
повечето държави зависят от научната
продукция и от лекционния хорариум, а
не от качеството на преподаването.
Авторитетните международни класации
на университетите също се основават
върху научните резултати, както и националните системи за финансиране. В
такава ситуация нидерландските университети, по своя инициатива, въвеждат изискването за присъждане на
национално признати Свидетелства за
дидактически компетентности на академичния състав в своите политики за
развитие на човешките ресурси и в
образователните си стратегии. В повечето от висшите училища е въведено
изискването за притежаване на подобно
свидетелство от всяко лице, което
кандидатства за постоянна академична
позиция. Това се интерпретира като показател за значението на преподаването и на преподавателските способности
на академичния състав.
Изтъкната е дългата история на
усилията за професионално развитие

признати свидетелства за дидактически компетентности.

Практиката е определена за иновативна, тъй като наличието на подобна
рамка с изисквания за преподавателски
компетентности в сферата на висшето
образование представлява рядък феномен не само в Европа, но и по света. Университетските преподаватели често
нямат възможност да усъвършенстват
своите знания и умения чрез участие във
формални курсове. Осигурена е значителна институционална самостоятелност
в организирането на обученията, защото
инициативата се реализира без участието
на правителството, а като самостоятелна
инициатива на университетите. По своята
същност Споразумението задава единствено целта и рамката за нейното постигане. Целта е осигуряване на знания,
опит и тяхното практическо прилагане с
оглед подобряване на преподаването.
Изборът на конкретни средства за постигането на така формулираната цел е предоставен на университетите и отделните
преподаватели.

Институциите за висше образование в Нидерландия се делят на изследователски университети
(1 4 на брой) и университети по приложни науки.
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чение и работа;
• изучаване, усвояване и използване на нови знания и ум ения;
• споделяне на опит м ежду колеги;
• изграждане на визия за преподаването и нейното реализиране
съобразно теорията и практиката;
• използване на разнообразни
м етоди за преподаване и оценяване;
• форм иране на ум ения за оценяване;
• осигуряване на дългосрочни
програм и за професионално развитие, чиято продължителност варира
от три м есеца до три години.

В официалния докум ент са зал ожени сам о общи ръководни принципи
за квалификацията на университетските
преподаватели
в
Н идерландия, свързани с развиване или
оценяване на педагогическите им
ком петентности, преди всичко по
отнош ение на структурирането на
курсовете, преподаването и оценяването, но също и за стим улиране на
активното учене, разш иряване на
цифровите
ком петентности,
интердисциплинарността и интернационализацията. Въз основа на тези
стандарти всеки университет разработва свои собствени политики и
програм и за обучение и кариерно
развитие. Тяхната обща цел е да спом огнат за придобиването на необходим ите ум ения за присъждане на
национално признатите Свидетелства
за дидактически ком петентности от
членовете на академ ичния състав.
Обученията се организират и осигуряват от всеки университет. П ровеждат
се под различна форм а, включително
курсове, м енторство и др. Така
висш ите училища сам остоятелно
избират собствени пътеки за постигане на зададената цел, съобразни с
институционалните им характеристики и потребности.

Важна особеност на систем ата е
нейното фокусиране по-скоро върху
ком петентностите, които следва да
притежава всеки университетски преподавател, отколкото върху изм ерване на отделяното врем е за обучение
или усвояването на конкретна м етодика.
Всеки университет разполага със
средства, предназначени за осигуряване на дейностите по издаване на
национално признати свидетелства за
дидактически ком петентности. М акар
курсовете по принцип да са
безплатни, в някои случаи е
възм ожно да се събират такси.
П оследните варират от 75 евро (за
ускорена програм а по университетско
преподаване в Ам стердам ския свободен университет) до 1 830 евро (за
курс по преподаване в сферата на
висш ето образование в Университета
в Утрехт, предназначен за участници
от други висш и училища).

М акар дейностите по внедряване
на систем ата за издаване на национално признати свидетелства да се
различават
съществено
м ежду
отделните висш и училища, идентифицирани са някои общи характеристики:
• свързване на теорията с
практиката чрез комбиниране на обу-

◄◄◄
Фигура 1 . Процедурата по присъждане на свидетелство за дидактически компетентности
на университетските преподаватели.
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оказва въздей стви е едн оврем ен н о
като вън ш н о и зи скван е и като вътреш ен м оти ви ращ фактор за п ови ш аван е н а уч асти ето в и н и ци ати ви за
п рофеси он ал н о разви ти е. Освен това, взаи м н ото п ри зн аван е м ежду
разл и ч н и те ун и верси тети н а п ри доби тата от ч л ен овете н а академ и ч н и я
състав квал и фи каци я п озвол я ва н а
п рави тел ството да и зм ерва кач еството н а п реп одаван ето, като
отч и та дя л а н а п реп одавател и те, п ол уч и л и п одобн и сви детел ства за п ови ш аван е н а квал и фи каци я та, а
и н и ци ати вата води и до ул есн я ван е
н а м оби л н остта. П рави тел ството
одобря ва и н и ци ати вата и от своя
стран а оси гуря ва доп ъл н и тел н о фин ан си ран е за п роцедури п о п ови ш аван е н а квал и фи каци я та, което
оказва въздей стви е като вън ш ен м оти ви ращ фактор за п о-акти вн о
уч асти е н а ун и верси тетски те п реп одавател и . Устой ч и востта н а дейн ости те в тази н асока зави си от
акти вн остта н а ун и верси тети те.

П осоч ен о е сери озн ото н атоварван е н а уч ен и те с п реп одаван е и
н ауч н ои зсл едовател ска
дей н ост,
което огран и ч ава н ам и ран ето н а
врем е за обуч ен и е. Дори в такава
си туаци я , и н и ци ати вата за н аци он ал н о п ри зн ати сви детел ства реги стри ра зн ач и тел н и п реди м ства.
П реди вси ч ко, п рограм и те за
п рофеси он ал н о
разви ти е
на
отдел н и те ви сш и уч и л и ща са създаден и сп еци ал н о за техн и я академ ич ен
състав.
Доп ъл н ен и
от
отбел я зан ата веч е и н сти туци он ал н а
автон ом и я за орган и зи ран ето и
структури ран ето
на
курсовете,
п рограм и те
п ри доби ват
и н ди видуал н а и н асоч ен а към кон кретн и
п отребн ости форм а, което се сч и та
за гаран ци я за усп ех. Н я кои от
п рограм и те се реал и зи рат н е н а и н сти туци он ал н о, а н а факул тетн о н иво. Цел та е да се отговори адекватн о
н а п отребн ости те н а академ и ч н и я
състав. Това п озвол я ва съобразя ван е със сп еци фи ки те н а п ракти ката
н а п реп одаван е и работн ото врем е
н а ун и верси тетски те п реп одавател и .

П роведен и те п роуч ван и я п оказват, ч е към 2 01 6 г. окол о 58% от
ч л ен овете н а академ и ч н и я състав в
Н и дерл ан ди я са п ол уч и л и н аци он ал н о п ри зн ати сви детел ства за дидакти ч ески
ком п етен тн ости .
Отбел я зан а
е
трудн остта
за
и зм ерван е
на
п отен ци ал н ото
въздей стви е н а тази дей н ости върху
кач еството н а п реп одаван е и обуч ен и ето н а студен ти те. Същеврем ен н о
е реги стри ран о си л н о въздей стви е
върху кари ерн ото разви ти е н а п реп одавател и те, п редви д отч и тан ето
н а сви детел ствата в п роцедури те п о
п одбор и академ и ч н ото и зрастван е.

Сви детел ството се п ри доби ва
сл ед п редставя н е н а п ортфол и о. В
н его сл едва да са оп и сан и п рактич ески п ри м ери от текущата работа,
дем он стри ращи как съответн и я т
п реп одавател п окри ва кри тери и те,
зал ожен и в и зи скван и я та.
В н едря ван ето н а п роцеса п о
и здаван е н а н аци он ал н о п ри зн ати
сви детел ства
за
ди дакти ч ески
ком п етен тн ости в п ол и ти ки те за
уп равл ен и е н а ч овеш ки те ресурси
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Фигура 2. Свидетелство за университетска преподавателска квалификация.
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Осн овн ото
п реди зви кател ство
п ред и н и ци ати вата е утвърждаван ето
ѝ като форм а за н еп рекъсн ато п рофеси он ал н о разви ти е. Забел я зан е
стрем еж н а ви сш и те уч и л и ща за
разработван ето н а п ол и ти ки в тази

н асока. П ерсп екти вата п ред н ей н ото
разви ти е се дем он стри ра от и н тереса към въвеждан ето ѝ от ун и верси тети те п о п ри л ожн и н ауки в стран ата,
както и от н я кои ун и верси тети в
Бел ги я .
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