
РЕЦЕНЗИЯ

от проф. д-р Владимир Атанасов Атанасов,

за дисертационния труд на Людмила Зарева Берковска

на тема:

„Компетентностният  подход в литературното образование в  средното училище“ в 

професионално направление 1.3. Педагогика на обучението (Методика на обучението 

по литература)

I. Характеристика на представените материали

Представеният  дисертационен  труд  е  композиран  от  увод,  четири  глави, 

заключение,  библиография  и  приложения,  които  обхващат обем  от  265  компютърни 

страници.  Библиография съдържа 71 заглавия на български език и ок.  140 заглавия на 

английски, френски и немски езици, сред които множество документи на министерства, 

комисии, ОИСР, EК, ООН. Библиографията и цитациите са направени според стандартите. 

Приложенията  дават  ценна  фактологическа  картина  на  отношението  на  колегията 

(експерти  и  практици)  върху  изследваната  проблематика.  Работата  съдържа  богат 

илюстративен  материал  –  таблици,  емпирични  данни,  анализи  и  обобщение  на 

постигнатите  резултати.  Авторефератът  дава  изчерптелна  представа  за  концепцията  и 

съдържанието  на  докторската  работа  и  нейните  приносни  моменти  и  направените  5 

публикации по темата.

II. Обща характеристика на съдържанието 

Уводът акуратно обговаря избора на темата, обекта и предмета, хипотезата, целите 

и задачи, границите, както и използваните методи на изследването. Още тук се очертава 

проблематиката  на  дисертацията,  която  се  фокусира  дискусионно  върху  устойчивите 

стереотипи  на  инструктиране  без  обучение  и  още  по-малко  образование.  Върху 

алегоричната  илюстрация  се  полага  идеята  за  „деконструкция  на  образователната 

система” (с. 6) в контекста на глобално образователно пространство и върху принципа на 
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ориентирани  към  живота  компетентности.  Коректно  е  доловен  разривът  между 

компетентност и образователна практика, зададен още в съществуващите от началото на 

века  ДОИ  за  УС  по  БЕЛ,  както  и  в  отсъствието  на  ключови  компетентности  при 

дисциплинарната  сегрегация,  което  осмисля  търсенето  на  иновационни 

интердисциплинарни решения в контекста на новите реалности и визии като Европа 2020. 

Оттук възниква и изследователският хоризонт на дисертацията – да дефинира концепта 

компетентност,  да  предложи  гъвкав  модел   на  компетентностите  и  да  даде  идея  за 

създаване на „нова учебна среда за развиване на компетентности” (с. 8), върху основата на 

устойчиво формулирани изследователски методи и интердисциплинарни постановки.

Първата  глава,  онасловена  Социо-културни  и  теоретични  предпоставки  за 

компетентностноориентиран подход в образованието, се състои от три подглави. Те са 

насочени  към  изясняване  на  историята,  контекста  и  политиките  на  компетентностно 

ориентираното образование, с оглед на предизвикателствата пред образованието през 21-

ви  век.  Дисертацията  акцентира  върху  разминаването  между  една  остаряла  мисловна 

парадигма и актуалното състояние на образованието по литература, видяно в контекста на 

глобалната култура на кризата, по думите на Аксел Круз, и редица водещи документи 

като  доклада  на  Международната  комисия  на  ЮНЕСКО  за  образованието  на  новото 

столетие.  Буди  пълно съгласие  интенцията  на  автора  за  преминаване  отвъд  локалните 

граници  на  културата,  където  по-пълноценно  биха  били  видими,  а  впоследствие  и 

приложими,  компетентностите,  придобити  в  рамките  на  националното  образование  – 

„Днешните  ученици  се  готвят  за  активно  участие  в  своето  локално  общество,  но 

образованието  трябва  да  им  позволи  постепенно  да  се  изградят  като  граждани  на 

глобалното” (с. 15) Коректно бива осъзнато движението към културна интеграция, наред с 

възникващите при това напрежения.  Очевидно дисертацията  се замисля не само върху 

идеята за образователна съ-общност, но и върху следствията на либералния капитализъм, 

който  акцентира  повече  върху  бизнесценности  и  профит,  отколкото  върху  етичните 

измерения  и  личностни  качества  на  индивида.  Изследването  си  поставя  амбициозната 

задача да отключи дебата за компетентностите и сред българската образователна общност.

Нека ни бъде разрешено да посочим, че глобализацията увеличава подвижността на 

работна  ръка,  технологии,  финанси  и  пр.  Или  както  е  постулирал  още  Адам  Смит  - 
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свободният обмен е възможен само и единствено чрез свободното придвижване на работна 

ръка.  Дефиницията  на  Роланд  Робертсън  –  „универсализация  на  партикуларното  и 

партикуларизация на универсалнотo” (Robertson, R.  Globalization: Social Theory and Global 

Culture.  SAGE Publications.  London,  1992,  p.  97  et seq)  мисли  и  културните  ефекти  от 

засрещане на тези противоположни процеси – на универсализация и хомогенизация, от 

една страна,  и регионализация и детайлизация,  от друга,  спрямо пазара  на  труда.  При 

съобразяване с тези напрежения, дисертацията полага разбирането за компетентностния 

подход  като  глобалистки  подход,  и  „мощен  инструмент  за  личностно  и  социално 

развитие...  деконструктивистка  операционализация  на  образователната  политика  и 

практика”  (с.  16).  Въобще осмислянето на съвременната образователна парадигма чрез 

деконструкция  на  нейната  нерелевантност  към  актуалното,  видяна  и  „отчетена”  в 

документи, приети с акт на НС, дава сериозна основа за аргументироно утвърждаване 

на компетентностния подход,  пречистен в драматизма на прилагането му в родна 

образователна среда, с цел преодоляване на разрива между  „училището и живота”, 

както се изразява дисертацията (с. 19 и сл.). Върху тази основа е изразено съгласие с идята 

за  ключови компетентности (DeSeCo -  Definition and Selection of Competencies )  като 

експертен консенсус и обещание за  „успешен личен живот и за  добре функциониращо 

общество” (с. 21). 

Описанието на трите кометентностни категории - интерактивното използване на 

инструменти, взаимодействие с хетерогенни групи и самостоятелното действие, всяка 

с по три ключови компетентности цели въвеждане в образователния лексикон и най-вече 

мисленето за образование на определени понятия и  концепти,  върху които може да се 

развие  една  работеща  образователна  парадигма  при  ясното  съзнание  за  рефлексивна 

зрелост  на  актьорите  –  ученици,  учители  и  експерти.  В  този  план  дисертацията 

непрекъснато  съпоставя  и  държи  сметка  за  състоянието  на  българската  образователна 

система,  в  последователен  и  задълбочен  опит  да  се  конципира  Нова  учебна  среда  в 

литературното образование, центрирана около текста, чиито методологически парадигми 

са  херменевтиката  и  деконструкцията.  Във  фактическо  отношение  работата  декларира 

съгласие с тезите на конструктивизма.
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Дисертацията  анализира осем рамки на ключовеи компетентости,  изследвайки 5 

водещи икономики в ЕU и ЕEА, 4 от  UК и USA, които илюстрират процеса на тяхното 

утвърждаване. Извършено е акуратното им съотнасяне към българското образование. Още 

в самото начало се  подчертава, че като цел, фокус, заинтересовани страни и съдържание, 

тези рамки не говорят на един език. Сравнителният анализ на осемте рамки е коректен и 

прегледен и е представен в табличен вид (с. 44). Уместно е извършено съпоставяне на 

осемте рамки с оглед на общите места (доколкото терминологията позволява това), за 

да  се  установи  съществуващото  състояние,  докато  разликите  възнникват  в 

йерархизирането – не по-малко важен аспект - на ключовите компетентности. 

Посочени  са  като  най-съществени  комуникативна  компетентност, 

компетентност за сътрудничество и работа в екип, информационна компетентност, 

социална и културна компетентност, гражданска компетентност.

Анализът  формулира  коректно  представени  изводи,  които  насочват  към 

ограничени по брой препоръки и неизбежните промени в учебните програми, свързани с 

три  основни  аспекта  –  използване  на  ИКТ,  роля  и  квалификаия  на  учителите,  

институционално включване (с. 53-55). Работата отделя внимание и върху необходимото 

хармонизиране между методи на преподаване и модели за оценяване (с изключение на 

Партньорство за умения на 21-ви век, Р 21 и Оценяване и преподаване на умения за 21-ви 

век,  ATCS). Върху тази основа дисертацията прави коректния извод, че  „не е напълно 

осъзната ролята на ефективното оценяване за успешното развиване на компетентностите” 

(с.  60).  Отчетено  е,  което  по-късно  се  потвърждава  и  от  направената  анкета,  че 

присъствието в нормативната база на ориентираното към компетентности образование 

се разминава с учителската практика, поради недостатъчна компетентност на самите 

преподаватели.  Това  се  отнася  и  за  България  и  много  отчетливо  се  наблюдава  през 

резултатите в изследването PISA.

Във втора глава - Компетентност – гъвкав холистичен концепт, този концептът е 

проследен в различни и често противоречиви изследователски и нормативни артикулации. 

Различни дефиниции на концепта компетентност са представени подходящо в табличен 

вид (с.  68-70),  в  които дисертацията  отново търси  „общи места”,  за  да изведе тяхната 
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адаптация и приложимост в родната образователна практика. Очевидно е придържането 

към  множественото дефиниране според контекста и инициативата, прилагано и от ОИСР 

(Определяне  и  избор  на  компетенции,  DeSeCo).  Отделено  е  сериозно  внимание  върху 

дефинирането  и  различните  концептуализации  в  научната  литература  на  понятието 

компетентност (competence) и  варианта  компетенция (competency).  За  нас  най-

позходящи тук изглеждат споменатите разграничения - при Кристин Велде и Андрей Вик. 

Хуторский, според които понятията функционират като отклонение (индивидуализация) и 

като норма. Дисертазцията резонно полага, че образователната култура и практика, която 

моделира компетентностите,  определят и възможностите  за  тяхното дефиниране,  което 

представлява културно-  и социоантропологически аспект на проблематиката. Любопитно 

изглежда, че търсенето на общи, трансверсални дефиниции, положени върху основата на 

отношението  норма-индивидуализация,  логично  отвеждат  към  споменатата 

множественост.  В  това  не  се  съдържа  неизбежно  противоречие,  тъй  като  се  избягва 

унификацияята,  независимо от  глобалисткия  порив  на  редица  изследователи,  която  би 

била  и   напълно  непостижима  от  гледище  на  респекта  към,  например,  културните 

различия.

На това място, приемайки конструктивистката концепция за компетентността като 

функция  на  контекста,  изследователското  мислене  попада  в  клопката  на  модерния 

либерален „практически материализъм”, за когото пазарът (идеята отеква и в последните 

документи  на  ЕК  –  Европа  2020)  е  начало  и  край  на  всички  социални  действия  и 

последици. Сливането на „индивида и заобикалящата го среда” (с. 79) чрез опита, чиято 

квинтесенция и сетна мяра е компетентността, може да бъде описана и чрез понятията на 

социалната  психология  в  семантичните  полета  на  „конформност”,  че  дори  и 

„конформизъм”. Да не отваряме дума за ефектите на глобализацията и глобализма като 

унификацията, а защо не и произтичащият оттук  контрол над отклоненията от нормата. 

По  този  начин  възникването  на  нова  учебна  среда,  според  нас,  по  условие  ще  се 

сблъсква  с  две  последици  от  такова  мислене  –  унификация,  от  една  страна,  и 

некомпетентност на практиците да преподават и изграждат компетентности, от друга. С 

други думи, ако компетентността е функция на средата, както е положено, а средата не 

успява  да  постигне  критериите  за  компетентност,  ситуацията  изглежда  почти  напълно 
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нерешима.  Очевидно изходът може да се търси и в квалификацията на учители, за което 

дисертацията  особено  настоятелно  се  застъпва.  Още  повече,  че  конструирането  на 

ефективна  учебна  среда  е  задача  нелека  и  с  поверяването  й  на  компетентностно 

неквалифицирани експерти  и  преподаватели,  би ни изправила  пред същата  безизходна 

ситуация. За съжаление България има предълъг опит в това отношение. 

Дисертацията обаче  успява  да  се  избави  от  това  неудобство,  приемайки 

операционално релевантната формулировка на концепта, която ще използва по-нататък, 

без да загърбва практиките в няколко страни, известни с професионално устойчивите си 

образователни  изследвания  и  традиии  –  САЩ,  Великобритания,  Франция,  Германия, 

Австрия,  които натрупват  достатъчно емпиричен  и теоретичен опит за  разбирането на 

концепта в неговите основни аспекти – образователен, професионален и ориентиран към 

живота.  Остава  впечатление,  че  световният  опит  предлага  различни  иновации,  които 

обаче, нека непропускаме това, са варианти и възможности, а не решения. Внимателният 

преглед, извършен  в  дисертацията,  подсказва,  че  очакванията  на  корпорациите  и 

компетентностно ориентираното образование могат да се пресрещнат: 1) чрез масовото 

изискване за „обща успеваемост”, 2) чрез развитие на лидерските компетентности или 

3) чрез примера на  индивидуалните успехи – и трите формата прицелени, съответно, в 

идеалното,  високото  и  единичното.  Върху  тази  основа  се  извежда  разбирането  за 

зависимостта между компетентностно ориентиран подход и професионален успех (тук не 

използваме  характеристиката  „работоспособност”),  както,  и  преди  всичко,  между 

компетентности  и  оценяване,  откъдето  изглеждат  напълно  обосновани  очакванията  и 

формулировките  за  компетентностно  ориентирано  образование.  Изследването  умело 

варира  между  разрични  теоретични  и  практически  основания  –  например,  основна, 

професионална (определена като дейностна) и ключова компетентност.

В  подглавата  Конструиране на гъвкав холистичен модел на компетентност  е 

положено,  че  този  модел  обхваща,  описан  без  да  се  изчерпва  с  това,  като  сумата  от 

„знания, умения и отношения, необходими за развитието на потенциала и постигането на 

успех в личен и образователен план” (с.  98),  заобикаляйки тактично пазарната зона на 

практическа/професионална приложимост.  Върху тази основа е предложена в табличен 

вид типология на компетентностите, която в известен смисъл повтаря някои излазени вече 
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положения,  но  и  ги  систематизира  с  оглед  целта  на  изследването.  Фигуративното 

представяне на  холистичния модел (с. 100), според нас,   се нуждае от специфизирано 

описание,  тъй  като  за  него  е  положено,  че  в  своето  фундаменталното  метаизмерение 

зависи от останалите компетентности – когнитивни, операционални и социални. Оставяме 

настрани  въпроса,  че  когницията  и  свързаните  с  нея  компетентности  по  себе  си  са  в 

зависимост от средата и произтичащата от нея информация, както и от фундаменталната 

корелация „зная-мога”, разбирана като ефективна приложимост на  знанието и набавените 

умения.  Логически  погледнато  фундаменталното,  основополагащото  няма  как  да  е  в 

зависимост  от  други  вторични качества  и  характеристики,  по-скоро те  са  завимиси  от 

него. 

Работата  го  потвърждава  (с. 106)  с  разбиране  за  принадлежащите  на 

фундаменталното  рефлексивни  способности  -  планиране,  иницииране,  мониторинг  и 

самооценяване. Измеренията – когнитивно, операционално, социално и метаизмерение, са 

описани в логически последователен наратив, който не подминава онези концепти, които 

работят в психологията и педагогиката (напр. способности)  и болезнено се нуждаят от 

(пре)дефиниране.  Напълно  коректно  в  социалното  измерение  е  акцентирано  четенето 

като „специфична дейност за развиване на компетентности в литературнообразователния 

процес”  (!),  както  и  мотивацията –  ключови концепти  и  в  образователната  теория  и 

практика. Върху тази основа дисертацията представя модела като проактивен, интегриращ 

компетентности,  което  го  прави  и  цялостен.  На  този  фон  категорично  е  посочено 

предизвикателството  пред  българсаката  образователна  система  –  „изработване  на 

холистична  типология  на  компетентностите,  както  и  национална  стратегия  за  тяхното 

развитие”  (с.  109),  което  ги  отправя  впоследствие  и  към  мислене  и  възможност  за 

решаване на проблеми в глобален аспект.

В главата Компетентностният подход в литературнообразователния дискурс в 

средното училище  чрез контент анализ са изследвани нормативната база, чуждия опит, 

политиките  и форматите  и резултатите  от процедурите  за  външно оценяване,  за  да  се 

конструира концептът литературна компетентност. Върху основата на последователен 

анализ  на  различни  типове  отношения,  анкета,  обработка  на  данните,  осмисляне  на 

понятията за литература, практиката на дисциплинарно разделение или свързване на езика 

и литературата,  за компетентости, представено чрез разнообразни дескриптори, както и 
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най-вече  върху  разбирането  за  различните  полета  на  читателската  грамотност  и 

литературната компетентност (а с това на културата и образоваността), работата достига 

до  дефиниция-описание,  що  е  литературна  компетентност  (с.  212-213)  –  един  от 

категоричните  приноси  на  изследването.  Това  става  възможно чрез  оразличаването  от 

друг  широко  разпространен  концепт  -  читателска  грамотност,  както  и  коректната 

процедура  по  съполагане  на  литературната в  измеренията  на   гъвкавия  холистичен 

концепт компетентност.

Напълно  приемаме  твърдението,  че   „развиването  на  литературна 

компетентност  започва тъкмо в точката на прекъснатото мълчание, на взривеното без-

гласие на ученика” (с. 244).

В изследването на българските ДОИ за УС в КОО БЕЛ се достига аналитично до 

разбирането, многократно изразявано и от други автори, че „... новите стандарти всъщност 

възпроизвеждат  традиционния  модел  на  обучение,  в  който  учениците  са  лишени  от 

правото на образование... (цитатът е от с. 116). И по-нататък е потвърдено, че в контекста 

на европейските документи  „българските ДОИ изглеждат неактуални и непродуктивни, 

защото  все  още...  запазват  строгото  учебно  дисциплинарно  разделение”  (с.  119).  След 

обстоен  анализ  се  достига  и  до  разбирането,  че  „нормативни  документи  и  учебни 

програми,  които  остават непроменени  повече  от  14  г.,  застопоряват  развитието  на 

литературнообразователния процес в средното училище” (с. 213).

В  последната  глава  на  работата  -  Конструктивистка  Нова  учебна  среда  за 

развиване за развиване на компетентности, върху основата на комуникативния модел и 

променените отношения учител – ученик, които по себе си вече са мислени като субекти в 

развитие (с. 242), дисертацията предлага развитието на Нова учебна среда. Това изглежда 

възможно поради  извършеното  ясно  разграничаване  между традиционна  парадигма  на 

знанието и нова парадигма на компетентностите в учебната дисциплина  литература,  а 

именно и в отказ от линейните комуникативни методи и последователно аргументирания 

избор  на  диалогичен  модел.  Именно  тук  възниква  предусещането,  че  дисертацията 

апелира и към създаването на един нов речник на наукката за образованието, която по 

всичко личи не е само педагогиката.
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Заключението обобщава многостранните изследователски посоки на дисертацията, 

макар излишно да повтаря редица от  съществените моменти и постановки на работата, 

което жанрово се полага на автореферата. 

ІІІ. Приноси:

Основните  приноси  на  работата  са  коректноакцентирани   –  създаване  на 

холистичен модел, дефиниране на литературната компетеност и създаване на теоретичен 

модел за нова учебна среда. Към тях следва да прибавим: последователното изясняване и 

систематизацията  на  всички  редица  от  най-съществените  понятия,  с  които  работи 

българската образователна система в последните десетилетия, както и опитът тя да бъде 

извадена в  контекста  на  глобални образователни инициативи.  Не на последно място – 

ясното обговаряне на недостатъците, които блокират развитието на тази система. 

Докторската  работа  е  коректно съобразена с  направените  бележки и препоръки, 

което довежда до по-стегната структура, логически обосновани постановки и значителна 

на моменти изследователска дълбочина, с което дисертацията напълно отговаря на всички 

критерии за научен труд оттози порядък. 

Поради това с удоволствие предлагам на почитаемото Научно жури да присъди на 

ЛЮДМИЛА  ЗАРЕВА  БЕРКОВСКА  научната  и  образователна  степен  „доктор”   в 

направление 1.3 Педагогика на обучението (Методика на обучението по илтература).

София, 10.11. 2014 Проф. д-р Владимир Атанасов
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	Нека ни бъде разрешено да посочим, че глобализацията увеличава подвижността на работна ръка, технологии, финанси и пр. Или както е постулирал още Адам Смит - свободният обмен е възможен само и единствено чрез свободното придвижване на работна ръка. Дефиницията на Роланд Робертсън – „универсализация на партикуларното и партикуларизация на универсалнотo” (Robertson, R.  Globalization: Social Theory and Global Culture. SAGE Publications. London, 1992, p. 97 et seq) мисли и културните ефекти от засрещане на тези противоположни процеси – на универсализация и хомогенизация, от една страна, и регионализация и детайлизация, от друга, спрямо пазара на труда. При съобразяване с тези напрежения, дисертацията полага разбирането за компетентностния подход като глобалистки подход, и „мощен инструмент за личностно и социално развитие... деконструктивистка операционализация на образователната политика и практика” (с. 16). Въобще осмислянето на съвременната образователна парадигма чрез деконструкция на нейната нерелевантност към актуалното, видяна и „отчетена” в документи, приети с акт на НС, дава сериозна основа за аргументироно утвърждаване на компетентностния подход, пречистен в драматизма на прилагането му в родна образователна среда, с цел преодоляване на разрива между „училището и живота”, както се изразява дисертацията (с. 19 и сл.). Върху тази основа е изразено съгласие с идята за ключови компетентности (DeSeCo - Definition and Selection of Competencies ) като експертен консенсус и обещание за „успешен личен живот и за добре функциониращо общество” (с. 21). 
	Описанието на трите кометентностни категории - интерактивното използване на инструменти, взаимодействие с хетерогенни групи и самостоятелното действие, всяка с по три ключови компетентности цели въвеждане в образователния лексикон и най-вече мисленето за образование на определени понятия и концепти, върху които може да се развие една работеща образователна парадигма при ясното съзнание за рефлексивна зрелост на актьорите – ученици, учители и експерти. В този план дисертацията непрекъснато съпоставя и държи сметка за състоянието на българската образователна система, в последователен и задълбочен опит да се конципира Нова учебна среда в литературното образование, центрирана около текста, чиито методологически парадигми са херменевтиката и деконструкцията. Във фактическо отношение работата декларира съгласие с тезите на конструктивизма.

