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10.30– 11.00

Образование за способности
проф. дфн Александър Андонов, СУ „Св Климент Охридски“, Философски факултет
Предлагам разбиране за образование, което е отговорно за създаване на способности. Мисля способностите като стоящи в
основата на компетентността. Усвояване на знания, умения и отношения без откритията, изобретяванията и проектиранията,
чрез които те са постигнати разкъсва цялостността на познавателния процес и не допуска образоващите се до нея. Така
обучаващите се получават достъп до образователното съдържание не чрез познавателния процес на неговото постигане, а
чрез всеобщи познавателни способности като: подражание, запомняне, точност на възпроизвеждане. Тези способности обаче
не са конкретните способности, с които се създава съответното учебно съдържание. В основата на разбирането за
образование, създаващо способности стои осъзнатото от Платон развитие на човешките способности чрез духовно
самосъздаване, раждане (Теетет: 150). Различаването на собствената специфика на образованието за създаване на
способности изисква съзнание за онтологията на откритията, изобретяванията и проектиранията. Тази онтология е различна
от процедурите на мислене, обобщаващи наличен опит, разработени от Аристотел. Образованието, създаващо способности
не се противопоставя на образованието осигуряващо "знания, умения и отношения". То осигурява на знаещите овладяване на
процесите на откриването, изобретяването и проектирането на знанията, уменията и отношенията, с което им осигурява достъп
до компетентното им познание и използване.
Ключови думи: способности, създаване, саморазвитие, духовно “раждане”, откриване, изобретяване, проектиране.

11.00 – 11.30

Кариерниот развој низ призмата на развојот на меките вештини на студентите и нивната
компетентност
проф. Марјан Ѓуровски, Универзитет „Св. Климент Охридски“-Битола, Факултет за безбедност
д-р Гоце Маркоски, Универзитет „Св. Климент Охридски“-Битола
Концепцијализацијата на поимот „Меки вештини“, претставува предизвик кој треба да даде одговор на значајни прашања кои
се поврзани со вештини кои треба да се поседуваат со цел, поголема компететнтост што би значело и поголема конкурентност
на пазарот на труд. Всушност, тоа е и мисијата и така се поставени и целите на Универзитетот, кој својот квалитет го мери
преку степенот на вработливост на дипломираните кадри, кои покрај „тврдите вештини” кои ја изразуваат стручната спремност
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и се стекнуваат во процесот на формалното образование, треба да поседуваат и „меки вештини“, кои им помагаат до полесно
совладување на препреките на пазарот на труд, a се стекнуваат во процесот на неформалното образование. Ова значи дека,
совладувањето на „меките вештини“ прави, студентите да бидат покопетентни, покомпатибилни и поконкурентни на берзата на
труд. Ваквиот пристап, овозможува полесно приспособување кон потребите на реалниот деловен свет и стекнување со
потребните искуства за заедничко дејствување и соработка. Поголемиот број на Универзитети, обуките кои се во склоп на
развојот на „меките вештини“ ги реализираат преку Центрите за кариера, организирани преку соодветни програми кои се
подготвени со намера развивање на поединечни и групни вештини кај студентите. Најдобри резултати се постигнуваат, со
воспоставување комбиниран процес на обуки, кој опфаќа развој на персоналните професионални вештини, во рамките на
образовниот процес и програми и обуки за „меки вештини“, реализирани преку Центрите за кариера.
Ключови думи: кариера, компетентност, конкурентност, меки вештини, вработливост, центар за кариера.
11.30 – 12.00

За компетентносттта и компетентностите в педагогически контекст
проф. дпн Сийка Чавдарова – Костова, СУ „Св. Климент Охридски“, Факултет по педагогика
Идеята за компетентността ще бъде разгледана в нейната единичност и множественост в съпоставка с идеята за
интелигентността и основни понятия, свързани с процесуалността на процесите на обучение и възпитание – знания,
умения, отношения. Понятието компетентност ще бъде коментирано в качеството му на продължение на понятието
интелигентност в разнообразието от неговите проявления в контекста на значими педагогически проекции /на
образователно-политическо, научно-теоретическо и образователно-възпитателно практическо равнище/.
Ключови думи: компетентност, компетентности, интелигентност, знания, умения, отношения, педагогически процес.

12.00 –
12.30

Социо-емоционалните компетенции на наставниците, нов фокус во образованието
проф. д-р Љупчо Кеверески, Универзитет „Св. Климент Охридски“-Битола
Компетенциите на наставниот кадар се честа тема во елаборација на голем број aкадемски теоретски и емпириски студии.
Во нив најчесто доминираат елаборации на значањето на професионалните компетенции на наставниците во
образованието. Во последно време се поголем акцент се става на значењето на социо-емоционалните компетенции на
наставниците во сферата на овразованието. Целта на трудот е да го актуелизира прашањето за улогата на социоемоционалните компетенции на наставниците во сите институционални нивоа. Во трудот се тргнува од генералната
претпоставка дека социо-емоционалните компетенции на наставниците се на периферија на интерес во образовните
системи во регионален контекст. Примерокот во трудот го сочунуваат 180 наставници од основното, средното и високото
образование во Р. С. Македонија. Со цел да се испитаа социо-емоционалните компетенции на наставниците применет е
прашалник за утврдување на социо-емционалните компетенции од проф. д-р Владимир Такшиќ (УЕК-45). Прашалникот
се состои од 45 тврдења кои мерат три димензии и тоа: перцепција и разбирање на емоциите, изразување и препознавање
и управување и регулирање на емоциите. Истражувачките резултати кои се добиени од примената на СПСС програмата
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зборуваат дека наставниот кадар има висок степен на перцепција и разбирање на емоциите, изразување и препознавање
и управување и регулирање на емоциите. Веруваме дека овој труд ќе биде инспирација и мотив за проучување на социоемоционалните комптенции на наставнците во различни организациски контексти.
Ключови думи: социо-емоционални компетенции, компетенции, емоции, управување со емоциите, емпатија.

Четвъртък, 3 декември 2020 г.
Секция 1А: Компетентностите във философски и психологически контекст:
http://tiny.cc/c1w5tz
14.00 – 14.15

Философско образование и личностна компетентност
доц. д-р Иван Колев
СУ „Св. Климент Охридски“, Философски факултет

14.15. – 14.30

Компетентното като мъдро
проф. д-р Веселин Дафов
СУ „Св Климент Охридски“, Философски факултет
Представят се резултатите на философско-онтологичения подход в осмиляне на компетентата разумност, на
компетентото същество, на компетентната организация, на компетентната субектност изобщо. Обосновава се разликата
между "мъдрото" субектно (разумно), от една страна, и "знаещото" и "умеещото" от друга. Посочва се идеята за мъдрото
и мъдростта от историята на европейската разумност като израз на идеята за отиване отвъд "знам" и "мога". Проектира
ролята на философията и философстването като водещ ангажимент на разума при удържането на противоречивия преход
от "знание и умения" към "компетентност".
Ключови думи: знание, умение, мъдрост, компетентност, философия, противоречие, проектно.

14.30 -14.45

Философско въображение и компетентност
доц. д-р Силвия Кръстева, Югозападен университет "Неофит Рилски"
В кръга на компетентностите, които трябва да изграждаме в обучителния процес, и с оглед на образованието по философия
трябва да обърнем особено внимание на компетентността да можем да философстваме. Докладът си поставя за цел да
предложи за обсъждане спецификата на философската компетентност. Спецификата ѝ ще разгледаме през нейната
процесуална структура: какви са необходимите съставки на философската компетентност. А на този въпрос ще предложим
разглеждане на специфичните „вътрешни“ под-компетентности, на които да разслоим начеването и процесът на
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философстването. Кои се тези формиращи философската компетентност съставки и как трябва да ги осъществяваме – с
това ще работим за един същинско философски компетентностен подход. В сърцето му се заражда ново търсене, което
изкарва наяве един остър и драматичен проблем пред обучението по философия изобщо: как да стигаме до предмета на
философстването, за да не остане той просто употреба на думи и неясни понятия, а да е „практически“ постижим. Тук ще
предложим иновативен концепт за философското въображение, което трябва да има свой специфичен наглед и свои типове
представи, за да осигури достъп и философска инвенция за всеки до предмета на философстването.
Ключови думи: обучение, образование по философия, компетентностен подход, философска компетентност, философско
въображение.

14.45 – 15.00

Доверие и компетентност
доц. д-р Живка Желязкова-Койнова
Национална спортна академия „Васил Левски“, катедра „Психология“
Умението за вдъхване на доверие намира своето място в образованието като елемент от ключовата компетентност
„Личностна компетентност, социална компетентност и компетентност за придобиване на умения за учене“. Ключовото място
на този елемент се определя от това, че ако обучаемият няма доверие на преподаващия, нищо от преподаваното няма да
бъде прието, осмислено и усвоено. Широко разпространено обаче е разбирането, че доверието към педагога, лидера или
ръководителя или го има, или го няма, трудно се печели, но може да се загуби за секунди и никога не се възвръща. Когато
доверието се разбира като компетентност – като нещо, което можеш да създаваш, вършиш и измерваш (Стивън Кови, 2008),
това ще помогне да се предприемат действия, които установяват, развиват или възстановяват доверието при ученици,
студенти, спортисти, клиенти, пациенти, подчинени, гласоподаватели. Резултатите от контент-анализа на данните от анкета
със 120 състезатели и треньори очертават основните фактори за създаване, поддържане или загубване на доверието към
спортния педагог - треньора: професионални знания и умения; етичност; посветеност на спорта; уважение към спортистите;
умения за комуникация; лидерски умения - ролеви модел; индивидуален подход; грижа за дългосрочното развитие на
спортистите; близост; подкрепа; спортни постижение на неговите възпитаници; личностно израстване на спортистите.
Дискутира се приложението на получените резултати в обучението.
Ключови думи: компетентност, доверие, треньори, морал.
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15.00-15.15

15.15-15.30

Какво значи да мислим критически
доц. д-р Анна Бешкова
СУ „Св. Климент Охридски“, Философски факултет
Идеологически аспекти на образователните парадигми при прехода от преподаване на знания към
изграждане на компетенции и компетентности
доц. д-р Мария Ендрева
СУ „Св. Климент Охридски“, Факултет по класически и нови филологии
Преструктурирането на образователните системи от предаване на знания към изграждане на компетентности и компетенции
са обусловени от голямата динамика, мобилност и постулатите за полезност, ефективност и оптимизация на
производствените вериги в модерния трудов пазар. Те са идеологически белязани и маркират освен практически умения
също определен светоглед и начин на живот.
Докладът цели да насочи вниманието върху тези идеологически измерения на компетентностите и компетенциите, които
имат неолиберални черти. С помощта на фикционални проекции на утилитарното и в пълна степен оптимизирано общество,
които присъстват в литературни произведения с дистопичен характер ще бъде критично обгледан наборът от
компетентности в неолибералния икономически дискурс (гъвкавост на индивида, усвояване на меки умения, учене през
целия живот, избягване на усилието с обучението чрез игра и забавление).
Основната теза е, че въпреки безспорната необходимост на тези компетентности с оглед на глобализацията и дизруптивните
технологии, които твърде бързо променят трудовия пазар, безкритичното им имплементиране крие потенциал за личностно
обезличаване, психическо изтощение на индивида и социален разпад, което се опитам да покажа в изложението с опита на
литературата.
Ключови думи: идеология, неолиберализъм, компетентности, оптимизация, трудов пазар

6

15.30-15.45

Из историята на правно-философските представи за компетентността при решаване на правни спорове
д-р Пламен Калев, Адвокатска колегия – Бургас
В съвременната теория на правото компетентността на съдилищата относно разрешаването на правни спорове се
разглежда от чисто практическо естество, като се свежда до законово установени „алгоритми“ за определяне на конретен
съд или оправомощено лице да разгледа и реши даден правен спор. В тази връзка, понятието компетентност неправилно
се използва като синоними на понятието подсъдност. Считам такава смислова натовареност на понятието компетентност за
неправилна, като под компетентност следва да се схваща пълномощието, т.е. правото на съда или на друго оправомощено
лице да разгледа и реши отнесения до него правен спор. При това положение уместно възникват въпросите: „От къде са
почерпени тези правомощия на съда или на това друго също оправомощено лице?“; „От къде следва власта на последните
за разрешаване на правни спорове?“ и „Защо сме се съгласили да спазваме отсъдените решения на съда или на други
оправомощени да разгледат и разрешат правния спор лица?“. Отговора на така поставените въпроси се съдържа в
исторически сложилите се през годините правно-философски доктрини, посветени в изясняване на същността на правото.
В следствие на анализа на последните се намира и отговора на горепоставените въпроси, което се явява задачата на
настоящото изложение.
Ключови думи: компетентност, подсъдност, съд, правен спор, право.
Четвъртък, 3 декември 2020 г.
Секция 1Б: Компетентностите във философски и психологически контекст
http://tiny.cc/f1w5tz

16.00-16.15

Компетентностен подход за личностно развитие - философско образователно измерение и методическа
конкретика в обучението
проф. дпн Яна Рашева – Мерджанова, СУ „Св. Климент Охридски“, Факултет по педагогика
За да могат да се развиват чрез взаимно допълващи и надграждащи се приоритети в разноречива глобална среда,
съвременните образователни системи следва да се самоопределят по отношение на философските си основи. Изложението
се фокусира, първо, върху една философско-педагогическа концепция за Синергетично образование; нейните проекции
върху Синергетическа училищна педагогика – трансформация на глобалното общество, отваряне на класно-урочната
система за организация на обучението с нейните основни компоненти. Второ, обосновава се една интегрирана
метаметодика на обучение, съответна на синергетизма и на компетентностната личностна ориентация в съвременното
образование. Трето, представя се „Помагало за личностно развитие по философия“ като конкретен синергетизиращ ресурс
за методическа подкрепа в процеса на обучение на: формиране и развитие на трансверсални личностни компетентности;
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на функционални познавателни компетентности; на трансформации на персонално и на социално духовно равнище на
партньорите-участници в процеса.
Ключови думи: синергетическа философско-педагогическа концепция; отворено синергетично образование; интегрирана
надпредметна метаметодика на обучение; базови методически подходи; трансверсални компетентности; функционални
познавателни компетентности; личностно развитие и трансформации
16.15-16.30

Философският час - разкриване на измерения
доц. д-р Цветина Рачева, СУ „Св. Климент Охридски“, Философски факултет
Идеята на доклада е, че всяка философска среща/учебен час е движение на мисълта, при което от привидното,
общоизвестното и масовото се отива в същностно определимото като реалност, тъждествена мислимото. Попадането в
реалност се продължава от усилието да се обхване тази реалност и да се свърже с нейните приближени или различни.
Компетентността в случая се определя като контролирано овладяване на начални реалности и съзнателно свързване с
други.
Ключови думи: привидност, отрицание, битийна определеност, отношения, реалност.

16.30-16-45

Кибер-компетентностите: за образованието за бъдещето и
добродетелите в нови измерения
гл.ас. д-р Деница Хинкова, СУ „Св. Климент Охридски“, Философски факултет
Докладът ще осветли измеренията на компетентностите в кибер среда, които допълват дигиталните и информационни
компетентности, но и ги надграждат с фокус върху безопасността - на данните, на знанието, на информационния обмен и
др. Ще бъдат представени примери за образованието на бъдещето, ориентирано, както към формиране на знания и умения
за професиите на бъдещето, така и към компетентности за адаптиране към измененията в средата и обществото. Ще дъде
представен анализ на образователния процес на усвояване на все-по технологични умения, в който също така трябва да се
отделя съзнателно внимание и на формирането на добродетели и отстояване на ценности сред младите поколения.
Ключови думи: кибер-среда, компетентности, ценности.
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16.45-17.00

Създаване, компетентност, познавателен процес
д-р Мая Митренцева, РУО София – град
В доклада се предлага нова методология и методика на обучение, която може да бъде съгласувана с наличното учебно
съдържание - стандарти и учебни програми. Прието е, че познавателния процес, свързан с откритието на учените е дело на
гении и особено надарени хора и не е по силите на всеки, поради което учениците могат единствено да се ориентират в
получените гениални резултати с помощта на логиката като методология.
Защитава се обратното на това схващане, а именно, че обучението в компетентности е свързано със съизминаване от
учениците на процеса на откритие, който следва да бъде разработен като начин на усвояване на знание, както и създаването
на знание с умение и с компетентност. Приложимостта на знанията изисква учениците да създават, пресъздават,
съоткриват, проектират, с което се постига и тяхното развитие като личности. Ето защо става въпрос за компетентностите
като развитост на учениците по базовите особености, степени на всеобщия познавателен процес, които могат да бъдат
определени и на основата на закона за единство на фило и онтогенезиса за духовното развитие на човека, открито от Хегел
във "Феноменология на духа".
Ключови думи: познавателен процес, съоткритие, самосъздаване, онтогезена и филогенеза.

17.00-17.15

От квантово мислене към квантово лидерство
Милка Петрова, учител, 9 ФЕГ "Алфонс дьо Ламартин", София
Научната работа, започваща с откриването на квантовата физика, води до принципно нов начин на мислене, който все още
предстои да бъде усвоен. Новите понятия, категории и съвършено новият поглед на физическата и биологическата реалност
изискват решително отричане на практически всичко, което учените от предните векове считат за неоспоримо и определено.
Преходът към това ново мислене се оказва толкова дълбок и засяга толкова области, че заляга в основата на Втората
научна революция. Този коренен прелом в науката води до прелом в разбирането ни както за самите себе си, така и до нов
начин на живот в обществото и нови методи за развитие във всички сфери. На най-дълбоко ниво това е революция на духа.
За разлика от науката, очертана в рамките на абсолютното пространство, време и определеност, новата наука поставя
акцент на относителното и неизвестното – на онази неопределеност, която лежи в основата на реалността. Според
традиционните научни представи, умът и съзнанието на изследователя нямат никаква роля в това, как протичат явленията
във физическата вселена. Материалната реалност винаги се намира „някъде там“, отделно от разума, а той пасивно
наблюдава съществуващите неподвластни на него сили. От гледна точка на новата наука човек живее във „вселена на
всеобщото участие“, в която реалността формира мислещи наблюдатели и участници, носещи отговорност не само за
своите постъпки, но и за обкръжаващият ги свят.
Ключови думи: лидерство, Квантова теория, парадигма, организации, управление.
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17.15-17.30

Дигитална компетентност и философска нагласа
докторант Даниел Александров, СУ „Св. Климент Охридски“, Философски факултет
Употребата на понятието за дигитална компетентност е синонимно редом с други такива като дигитална грамотност и
дигитални умения. Разбирането му изхожда от съвременното развитие и постижения на технологията и се основава в
знанията и уменията, свързани със самите дигитални технологии. Философското изследване на дигиталната компетентност
има началото си не в опредметената реалност като средство, а в компетентното същество като това, което постига
дигиталното за себе си. От една страна, се прави разликата между дигитални умения и дигитална компетентност като
разлика между начини и нагласа, а от друга страна – като разлика между работа с функционална предметност и специфична
грижа по проектността на човешката действителност. Предложението тук е, че дигитално компетентното същество не просто
отговаря на или има начина си на работа със съответната технология, а отговаря и се ангажира с нагласата да разкрива и
развива (собствената) човешка действителност. Обучението в дигитална компетентност надхвърля придобиването на
умения в свободното осмисляне на самото умеене, в грижата за нагласата за участие в онлайн среда. Примерите са както
различни онлайн социални платформи, компютърни игри, така и дигитални проекти възземащи действителността.
Ключови думи: дигитална компетентност, дигитални умения, компетентност, онлайн, субектност.

17.30-17.45

Компетенции за справяне с неизвестното: формулиране, прилагане, измерване
гл.ас. д-р Веселина Качакова, Институт по философия и социология към БАН,
Секция: „Общество на знанието: наука, образование, иновации“
Основно предизвикателство пред образованието е да подпомогне сегашните ученици за бъдещата им професионалната
реализация в условията на бързо променяща се работна среда и агресивно навлизане на новите технологии във всички
сфери на личния и обществения живот.
Докладът разглежда някои от последните международни доклади и очертава примерни насоки за справяне с неизвестното
и от учители, и от ученици.
Ключови думи: умения, компетентности, бъдещи професии, неизвестност.
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Петък, 4 декември 2020
Секция 2А: Компетентностите в юридически, политически,
управленски, икономически контекст, социална работа
http://tiny.cc/n1w5tz
9.30-9.45

Изграждане на компетентностен профил (КП) - основания и подходи
проф. дсн Цветан Давидков; доц. д-р Олимпия Ведър - Величкова;
гл.ас д-р Иванка Михайлова; гл. ас. д-р Рая Каназирева,
СУ „Св. Климент Охридски“, Стопански факултет
Налагането на понятието компетентностен профил прави актуални рефлексиите върху неговата същност, основания и
приложения. Процесът на изграждане на КП се нуждае от методологическо и методическо осмисляне. Сравняването на
различни подходи е стъпка към изграждането на систематично и системно разбиране за същността и възможностите за
изграждане и развитие на КП.
Ключови думи: компетентностен профил (допускания - основания - подходи); процедура (процедури) за изграждане на
КП.

9.45-10.00

Граници на компетентността на Народното събрание да законодателства
доц. д-р Наталия Киселова
СУ "Св. Климент Охридски", Юридически факултет
Обичайно се казва, че властта на парламента да законодателства е неограничена. Конституцията на Република
България от 1991 г. поставя граници пред възможността на Народното събрание да законодателства.
Границите, които ограничават българският парламент, са:
- компетентността на учредителната власт (Велико народно събрание);
- международните договори, по които Република България е страна, и са станали част от вътрешното право по смисъла
на чл. 5, ал. 4 от Конституцията;
- компетентността на правителството да създава подзаконови нормативни актове.
Анализ на законодателната дейност на Народното събрание и предложения за подобряването ѝ.
Ключови думи: парламент, Народно събрание, законодателна власт, учредителна власт, изпълнителна власт,
предимство на международното право.
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10.00-10-15

Професионализмот и компетенциите на истражувачите на безбедносните појави
проф. д-р Цане Мојаноски, Универзитет „Св. Климент Охридски“ Битола
Во трудот се актуализираат дел од прашањата поврзани со професионализмот и компетенциите на истражувачите на
безбедносните појави. Професионализмот, по правило, се поврзува со количината на формалното образование и
оспособеност со коишто располага поединецот во својство на вработен во некоја институција, фирма или организација,
без разлика на видот на работите (активностите) или дејноста. Оттаму, содржината на работата на овие субјекти го
определува и професио¬на¬лизмот. Неопходен услов за професионалниот статус е компетентноста. При тоа, во трудот,
под компетентност ќе се подразбира високо ниво на способности, знаења, вештини и ориентации прифатени или вградени
извршувањето на обврските и почитувањето на правилата. Тие подраз¬бират и: емпатија, почитување, тимска работа,
симетрична и проактивна комуникација. Заради тоа, задача на образованието е да обезбеди стекнување на определени
нивоа на компетенции, кои најчесто се сретнуваат како: а) општи, б) специфични, в) специјализирани, г) мето¬долошки,
д) општествени и ѓ) лични компетенции. Предмет на наш интерес ќе бидат методолошките компетенции. Што
подразбираат овој вид компетенции, кому и зошто им се потребни? Фокусот на анализата е насочен кон барањето одговор
на прашањето кои методолошки компетенции се неопходни за истражувањето на општествените појави, а во тој контекст
и на безбедносните појави? Одговорот ќе се варира на теориско и емпириско ниво.
Ключови думи: компетенции, професионализам, методолошки компетенции, истражување, безбедносни појави.

10-15-10.30

Образователни и професионални изисквания към съвременния политически комуникатор
гл.ас. д-р Яна Събева, СУ "Св. Климент Охридски", Философски факултет
Преминаването на значителна част от комуникацията в дигитална среда през изминалото десетилетие постави нови
правила и изисквания към специалистите по ПР за създаване на съдържание и достигане до целевите аудитории. В
последните месеци, разпространението на КОВИД – 19 и мерките за ограничаването му допълнително видоизмениха
средата, ускорявайки процесите по дигитализиране на комуникацията. Те доведоха до нуждата от придобиване на нови
познания и формиране на нови умения на специалистите по комуникация. Целта на материалът е да направи преглед на
ключови компетенции, необходими за успешното планиране и провеждане на ПР кампании и специфичната академична
подготовка, която дава основата на тези компетенции. Основен фокус в материала ще бъдат специалистите по
политическа комуникация, чиято дейност обхваща освен политическия „пазар“ и различни сектори като икономика,
социални дейности и др. В материала ще бъдат представени и примери за добри ПР практики, довели до реализирането
на работещи кампании по популяризацията на отделни политически личности и инициативи.
Ключови думи: комуникация, политическа комуникация, пр, кампания, връзки с обществеността.
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10.30-10.45

Компетентността като икономическа категория
доц. д-р Милен Велушев, СУ "Св. Климент Охридски", Стопански факултет
Посоката и скоростта с която всяка икономика се развива е функция от способността й да създава стоки и услуги с висока
добавена стойност. Посредством процес на напасване структурата на заетите работни места в икономиката постоянно се
променя като естественият стремеж е работните места, произвеждащи по-ниска добавена стойност да бъдат замествани
с такива, които произвеждат по-висока добавена стойност. Тоест в една успешно развиваща се икономика едновременно
трябва да съществуват условия за създаване на високотехнологични производства и да е наличен висококвалифициран
труд който в процеса на напасване да култивира компетентности в производството на конкретни високотехнологични
продукти. Основен проблем пред постигането на постоянно подобряване на способността на работните места да създават
висока добавена стойност, съчетано с постоянно подобрение на необходимото за заемането на тези работни места
качество на работната сила е, че природата на труда като производствен фактор е различна от тази на другия основен
производствен фактор– капиталът. В този смисъл компетентността е категорията, която най-добре дефинира граничната
област между науката за образованието и икономическата наука. От една страна имаме необходимостта от ефективно
акумулиране на знания, а от друга имаме способността за извличане на максимален икономически резултат за
заинтересованите от процеса на образование страни.
Ключови думи: висока добавена стойност, функция на напасване, пазар на образование.

11.00-11.15

Измерения на компетентостта в книгоиздаването
гл.ас. д-р Юлия Йорданова-Панчева
СУ "Св. Климент Охридски", Факултет по журналистика и масова комуникация
Изследването очертава полето на науката за книгоиздаването чрез анализ на компетенциите и компетентността в нея.
Това е осъществено чрез разглеждане на специфични и интердисциплинарни компетенции в теоретичен план, на
формални и неформални компетенции в приложен план, на традиционни и модерни компетенции в исторически план, на
отношението между компетенции и компетентност в книгоиздаването в образователен план. Достигнато е до идеята за
интердисциплинарен, комплексен и синкретичен характер на компетенциите в тази област, както и до идеята за
екзистенциална „добавена стойност“ от личностни компетенции, почерпени от житейския опит и личните дарования на
индивида, които допълват набора от компетенции в книгоиздаването. Изведена е своеобразна формула на
компетентността в книгоиздаването, която представлява сбор от професионални компетенции (като величина с известна
стойност от диплома за завършено образование) и от личностни компетенции (като величина с неизвестна стойност от
екзистенциален порядък). Направени са изводи в прагматичен план, според които занимаващият се с книгоиздаване е
професионалист от енциклопедичен, а не от профилиран тип; той е практик, дори когато има диплома, удостоверяваща
теоретични познания; той е хуманитар, дори когато работи с електронни книги или с уебпубликуване; той се нуждае от
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професионални компетенции, но компетентността му като цяло зависи от неговите личностни компетенции, което
кореспондира на енциклопедичния му дух и хуманитарното му призвание. Крайни заключения са, че университетската
специалност „Книгоиздаване“ предлага комплекс от учебни дисциплини, но следдипломната професионална реализация
дава същинска специализация и че университетската специалност „Книгоиздаване“ подготвя за всички длъжности в
бранша, но следдипломната професионална реализация позволява профилирана изява чрез работа в екип.
Ключови думи: компетенция, компетентност, книгоиздаване.
11.15-11.30

Подходи за изграждане на управленски компетентности
д-р Ия Петкова-Гурбалова, СУ "Св. Климент Охридски", Стопански факултет
Промяната на средата води до промяна в начина, по който функционират организациите, което е свързано с
необходимостта от промяна на начина, по който ръководителите изпълняват своите функции и се отнасят към членовете
на своите екипи. Различните лидерски теории, разгледани във времеви разрез, ясно показват как се е променял фокусът
на ръководителите: от тясно описани процеси и налагане на санкции при откриване на несъответствия между зададено и
изпълнено, до възприемане на ръководителя като ментор и закрилник, който подпомага служителите да разгърнат своя
потенциал. С навлизането на новите технологии все повече се коментира лидерството/ръководството на виртуални екипи,
при които традиционните модели на комуникация, чрез които се изгражда доверието, не могат да бъдат приложени.
Съществено за успеха, както в личен, така и в общоорганизационен план, е да се идентифицират търсените компетенции
на ръководителите в съвременния свят. След анализа на данните от проведено качествено изследване сред 20
ръководители от средни и висши йерархични нива бяха изведени основни характеристики, които се свързват с успешното
управление на организациите. Те бяха категоризирани в следните основни групи: осигурява и се грижи за работата,
обединява и се грижи за екипа, изгражда доверие, подкрепя идеи и инициативи и дава личен пример. Стопанският
факултет на СУ „Свети Климент Охридски“ развива специалисти по стопанско управление, като за целта разчита както на
традиционни обучителни похвати, така и на иновативни елементи, с които да се изградят търсените ръководни умения.
Целта на доклада е да представи как избраните обучителни техники подпомагат този процес.
Ключови думи: Лидерство, ръководство, управленски компетентности.

14

11.30-11.45

Ролята на кариерния център за развитие на личностни и професионални компетентности у
студентите
доц. дпн Моника Богданова; Кръстина Тодорова,
СУ "Св. Климент Охридски", Факултет по педагогика
Кариерните центрове са ключово звено в осъществяване на връзката между различни субекти на пазара на труда и
системата на съвременното образование. Европейските и националните стратегии в областта на висшето образование
акцентират върху необходимостта от функционирането на теи звена в контекста на повишаване качеството на
образованието и осигуряване на условия за подобряване конкурентоспособността на студентите на пазара на труда. Все
по-често резултатите на кариерните центрове присъстват и като индикатор за качество в институционалните
акредитационни процедури на университетите. Чрез участие в различните дейности, които координира, инициира и
управлява кариерният център, студентите биха могли да развиват своите личностни и професионални умения като
участници, доброволци, вдъхновители и подкрепящи. Важна роля в тези процеси имат системата на менторство,
неформалното образование в академична среда, както и кариерното консултиране, което дава възможност на студентите
да се себе-познаят, планирайки своята кариера, тренирайки умения.
Ключови думи: кариерно консултиране, кариерно развитие, кариерен център, менторство, неформално образование.

11.45-12.00

Компетентностният подход във взаимодействието бизнес – образование
доц. дпн Славка Ненова,
СУ "Св. Климент Охридски", Департамент за информация и усъвършенстване на учители
В доклада се обосновава необходимостта от взаимодействието между бизнеса и образованието при използването на
компетентностния подход. Разглежда се неговата същност и възможностите, които предоставя пред бизнесорганизациите и образователните институции за синхронизиране на техните дейности. Акцентът се поставя върху
релацията: компетентностен подход – компетентностен модел – компетентностен профил при създаването на
държавните образователни стандарти(ДОС) за професионалното образование и тяхното (на ДОС) верифициране в
реалната образователна и бизнес практика.
Ключови думи: компетентностен подход, компетентностен модел, компетентностен профил, компетенции, компетентност,
държавни образователни стандарти.
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12.00-12.15

Преход на компетентности от образователна към работна среда
ас. д-р Стефка Масалджийска, УНСС, Бизнес факултет
Студентската общност получава в обучението определени фундаментални и специализирани знания. Те се утвърждават
като познания, а в известна степен прерастват в начални умения. Средата, предимно близката среда на студентите
(семейна, приятелска, академична) влияе върху изграждането им като личности, т.е. върху формиране на техните
ценности, мотивационни нагласи и личностни качества.
Университетското образование създава базата за професионална реализация на студентите. Започва трудовия им живот,
пълен с предизвикателства. Успешното им развитие е свързано с много „неща“, а водещи са техните компетентности,
обогатяване на знания, познания и конкретни умения. Във фокуса на настоящия доклад са ключови въпроси на
професионалните и личностните компетентности, изведени принципно и независимо от конкретната сфера на работа.
Докладът обхваща ключовото понятие „компетентност в работна среда“, неговите характеристики, използването на
компетентностния подход, изграждането на компетентностни модели и компетентностни профили на младото
високообразовано поколение. Водещ подход в доклада е аргументирането на връзки и зависимости между
компетентности, придобити в образователната система и компетентности, необходими и обогатявани в работна среда.
Степента на съответствие между това, което „дава“ университетското образование, от една страна, и това, което очаква
и изисква практиката, от друга, е предизвикателство, което успешно могат да посрещат университетите в интерес на
младите хора, публичния сектор и бизнес сектора, икономиката и обществото като цяло.
Ключови думи: професионални компетентности; личностни компетентности; компетентностни профили; образователна
система; работна среда.

12.15 –
12.30

Измерване на знания, умения и компетентности, описани в учебната програма на университетските
специалности - през примера на специалност Социология в университетите от Европейския съюз
гл.ас. д-р Елена Стойкова, СУ "Св. Климент Охридски", Философски факултет
Докладът ще представи работата по проект за разработване на инструмент за измерване на знанията, уменията и
компетентностите, представени в учебните програми на университетските специалности, през примера на специалност
Социология (бакалавърска степен), която се предлага в класираните на първо място в своята страна университети от
страните членки на ЕС. Традицията на контент анализ на учебни програми (на училищно и университетско ниво) е на
повече от 120 години. Настоящото изследване продължава тази традиция, като съществено я разширява, от гледна точка
на: 1) международния обхват на учебните програми в отделните национални образователни системи. Ще бъде представен
иновативен метод за набиране на единиците на генералната съвкупност; 2) операционализирането на външен стандарт,
който да направи възможно измерването и сравнението на хетерогенното - по своята форма и национални специфики съдържание на учебните програми. Такъв външен стандарт е Европейската класификация на уменията,
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компетентностите, квалификациите и професиите, възприет и от Националната класификация на професиите и
длъжностите в България.
Докладът ще обсъди възможните приложения на изработения инструмент за оценка на учебните програми както в
образователната политика на специалностите, така и от гледна точка на акредитационния процес.
Ключови думи: контент анализ, учебна програма, университет, професионални компетентности, ESCO, социология.

Петък, 4 декември 2020
Секция 2Б: Компетентностите в юридически, политически, управленски,
икономически контекст, социална работа
http://tiny.cc/o1w5tz

9.30-9.45

Компетентности и ориентиране през целия живот като основа на връзката между образованието и
пазара на труда
доц. д-р Силвия Цветанска, СУ „Св. Климент Охридски“, Факултет по педагогика
В доклада се коментира необходимостта от компетентностно базирано обучение във висшите училища и от
предоставянето на кариерни услуги за младите хора. Проблемът за развитие на компетентности при студентите се
разглежда в контекста на Програмата за развитие на умения и ориентирането през целия живот, като приоритети на
общоевропейско равнище. Във връзка с това се представят някои европейски подходи и инструменти за описание на
компетенции в подкрепа на връзката между образованието и пазара на труда. Темата за компетентността на работната
сила е обвързана с динамиката на пазара на труда и очакването за непрекъснато осъвременяване на уменията.
Ключови думи: компетентност, компетенция, кариерно ориентиране, образование.

9.45-10.00

Дигитални умения за бъдещето / Digital skills in Europe. The role of Dig Comp Framework
докторант Стела Вълева, СУ "Св. Климент Охридски", Стопански факултет
As a result of the crisis, many companies have switched to digital services and business models. This requires a sufficient level
of digital skills. But what is the desired future for digital skills in Europe?. The support for managing the digital transformation is
at the heart of the European Skills Agenda adopted by the European Commission on the 1st of July 2020 as a part of the Digital
Europe Programme. The DigComp framework will play an important role in supporting the development of digital competencies.
It was first published in 2013 and since then it has been used in the national and international policy-making and the design and
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delivery of digital skills development across the EU. The purpose of this paper is to allow gaining a better understanding of the
overall EU policy landscape and how the EU frames the digital skills issue. Secondly, it will allow the identification of the
challenges related to education and training in digital skills in the EU, in comparison with its global competitors. The conclusion
leads to the fact that DigComp is a powerful tool for students and educators to estimate and gain a sufficient level of digital skill,
but it needs to be appreciated by the European and international business.
Key words: European Skills Agenda, digital skills, Digital Europe Programme, DigComp framework.
10.00 – 10.15 Дигиталните компетенции како клучен фактор за зголемување на вработливоста во време на
пандемија
проф. д-р Марјан Ангелески, Универзитет Св. Климент Охридски – Битола;
проф. д-р Димитар Николоски, Универзитет Св. Климент Охридски - Битола,
Економски факултет – Прилеп
Дигиталните компетенции се едни од осумте клучни компетенции за доживотно учење дефинирани во Европската
референтна рамка, а врз основа на препораките на Европскиот парламент. Тие се однесуваат на користење на широка
палета дигитални технологии за информирање, комуницирање, решавање проблеми, работење, учество во социјалниот
живот и сл. Рамката за дигитални компетенции 2.0 (DigComp 2.0) дефинирана од страна на Европската комисија ги
идентификува клучните компоненти на дигиталните компетенции систематизирани во 5 полиња: 1) информациска
писменост; 2) комуникација и соработка; 3) создавање дигитални содржини; 4) безбедност; 5) решавање на проблеми.
Несомнено дека светската пандемија предизвикана од Ковид 19 вирусот предизвика и драстични промени во начинот на
функционирање на пазарот на труд. Ваквата ситуација наметна уште поголема изразеност на потребата од
квалификувана работна сила со нагласени дигитални компетенции со цел соодветно реализирање на работните обврски
и задачи а како резултат на социјалното дистанцирање и прилагодувањето за работење од дома. Токму оттука
интенцијата на овој труд е да ги идентификува потребите од поседување дигитални компетенции заради задржување на
работното место на вработените од една страна но и зголемување на вработливоста на лицата што бараат работа во
новонастанатите услови од друга страна.
Ключови думи: дигитални компетенции; вработеливост; пандемија.
10.15-10.30

Компетентностен модел при преход към самостоятелен живот на младежи, напускащи резидентни
социални услуги (care leavers)
докторант
Димитър
Цветков,
Фондация
"Защитено
жилище
ЗАЕДНО"
–
Директор
Институт за изследване на населението и човека – БАН, Психология
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Въпросът за това, кои са ключовите компетентности, които да обезпечат безболезнено и успешно навлизане в независим
живот на младежите, лишени от родителска грижа и напускащи алтернативна такава, все още е обект на множество
дискусии. Трудно може да се намери единен класификатор, който да указва кои компетентности са водещи, кои
второстепенни и как точно да бъдат формирани в процеса на подкрепа за самостоятелност. Приетата през 2006 г.
Препоръка на Европейския съюз за Рамка на ключовите компетентности, за учене през целия живот, се артикулира по
съвсем различен, когато се касае за деца от социални институции. Спецификите, които се открояват при младежите,
напускащи алтернативна грижа, налага разглеждането им като независима група с обособени нужди от подкрепа. Това
са са млади хора, които пребивават в институции, социални услуги от резидентен тип или живеят в приемни семейства,
и които в даден момент напускат услугата или приемното семейство, за да започнат независим живот. Диференцирането
на тази група се налага като изключително необходимо и актуално, както в международен, така и в национален мащаб.
Предлаганият текст синтезира представите за социална, дискурсна и комуникативна компетентност, чрез опита на колеги
от България, Румъния и Молдова в създаването на насоки за формиране на компетентностни модели при преход към
самостоятелност на младежи, напускащи системата за социална грижа.
Ключови думи: компетентности; напускащи грижа (care leavers); самостоятелност.
10.30-10.45

Личностни и професионални компетентности на социалните работници, взаимодействащи с
бежанци в условия на криза
докторант Мариана Стоянова, СУ "Св. Климент Охридски", Факултет по педагогика
В условия на криза, личностните и професионални компетентности на социалните работници са решаващи при оказване
навременна и адекватна подкрепа на бежанци и уязвими мигранти. Как се променят тези компетентности при виртуален
контакт и подготвени ли са социалните работници да работят при извънредни обстоятелства и да предоставят психосоциална подкрепа? Какви ресурси са необходими за реализиране на социалната работа в условия на криза?
Емпиричната проблематика ще бъде разгърната концептуално.
Ключови думи: криза, личностни и професионални компетентности, социални работници, бежанци, уязвими, мигранти,
виртуален контакт, извънредни обстоятелства, психо-социална подкрепа.

11.00-11.15
Развој на студентските компетенции преку креирање на одржливи студиски програми
проф. д-р Марија Маленковска Тодорова; Наташа Петрова Поповски
Универзитет „Св.Климент Охридски“ – Битола, Технички факултет
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Предизвиците на живеењето во 21 век, пред се кога станува збор за адаптирање кон глобалните промени во различни
области на секојдневното живеење, (технолошки, економски, социолошки), ја поставуваат како императив потребата од
развој на нови компетенции и вештини насочени кон постигнување на одржливост во работењето. Тоа подразбира
примена на системски пристап во креирањето на студиски програми во високото образование, во насока на стекнување
на знаење и компетенции кои го поседуваат обележјето на преносливост. Истото во суштина претставува мерлив
придонес кон поттикнување и унапредување на релациите меѓу научните истражувања и праксата, односно сферата на
едукацијата и сферата на работењето.
Предмет на истражување во овој труд се пристапите во изработка на студиските програми кои ќе овозможат стекнување
на компетенции со горе наведените обележја, соодветни на предизвиците на современото живеење и работење.
Основна цел на трудот е да укаже на неопходната потреба од повисок степен на поврзување меѓу универзитетите како
производители на знаењето од една страна и пазарот на трудот и пошироката општествена заедница од друга страна.
Ключови думи: компетенции, студиски програми, релација универзитет - пазар на труд – поширока општествена
заедница.

11.15-11.30

Методи за намалување на професионалниот стрес кај наставниците во средните училишта во
општина Охрид
д-р Маја Георгиоска; д-р Драган Груевски. Универзитет „Св. Климент Охридски“ – Битола,
Факултет за туризам и угостителство – Охрид
Феноменот на професионален стрес кај наставниците е составен дел од секојдневната работа и истиот е во постојан
пораст, особено во последниот период кога и покрај сите проблеми, дополнително се соочуваме и со пандемијата на
Ковид-19. Потврда за овој широко распространет феномен може да се најде и во почетно консултираната литература
каде наставничката професија се вбројува во една од петте најстресни професии. Работата на наставниците во средните
училишта покрај едукативната улога со себе носи и голема одговорност, стручност, редовно следење на сите промени,
бројни административни работи, контроли, контакти, а тоа во одредени периоди може да биде и во истиот момент.
Иако наставниците се професионалци, сепак тие пред сè се луѓе, и за да можат успешно да ја спроведат наставата треба
да им се посочат најсоодветните методи за намалување на професионалниот стрес и тоа не само на индивидуално ниво,
туку и на ниво на средните училишта. Од тие причини целта на трудот е да утврди кои се најдоминантните извори на
стрес, како и кои методи за намалување на професионалниот стрес се најсоодветни да се користат кај наставниците во
четирите средни училишта во општина Охрид. Сето тоа ќе придонесе за минимизирање на професионалниот стрес, за
зголемување на задоволството кај наставниците, подобрување на работата и поуспешно спроведување на наставата во
средните училишта.
Ключови думи: професионален стрес, методи, намалување на стрес, наставници, средно образование, средни училишта,
општина Охрид.

20

11.30-11.45

11.45-12.00

Развој на професионалните и персоналните компетенции кај наставниците -неопходност за
ефективно менаџирање во училница
проф. д-р Биљана Цветкова Димов; д-р Ален Азари
Универзитет „Св. Климент Охридски“ - Битола, Педагошки факултет
За квалитетен воспитно-образовен процес неопходни се наставници кои умеат успешно да го водат истиот. Многу
фактори влијаат и придонесуваат овој процес да биде успешен. Развојот на професионалните и персоналните
компетенции кај наставниците претставуваат еден од клучните фактори за ефикасно и ефективно менаџирање на
воспитно-образовниот процес во училиштето и училницата. Трудот се осврнува кон истакнување и појаснување на
потребата и значењето на развојот на компетенциите на наставниците за поквалитетно водење на процесот на
поучување и учење и развивање на потенцијалите на личноста на ученикот. Во истиот се анализираат и резултатите од
спроведено анкетно истражување со наставници од Основното образование од Р.Северна Македонија и Р.Косово. Целта
на истражувањето беше да се испита и да се спореди ставот и мислењето на наставниците околу постењето на
потребата за развој на професионалните и персоналните компетенции како значаен фактор во менаџирањето со
училницата.
Ключови думи: професионални, персонални компетенции, наставници, менаџирање во училница.
Концептот на доживотно учење како можност за стекнување на знаења и вештини од областа на
криминалистиката за справување со современите облици на криминалитет
проф. д-р Светлана Николоска, Универзитет „Св. Климент Охридски“ Битола,
Факултет за безбедност Скопје, Катедра за криминалистички науки
Криминалитетот е масовна и сериозна безбедносна појава со широка палета на криминални појави од кои дел се
традиционални, но со развојот на општеството и пред се развојот на технологијата и можностите кои ги нуди, но и
радикалните идеолошки ставови во светот се повеќе имаме современи облици на криминални напади од кои не страдаат
само конкретни поединци, туку страдаат и голем број на недолжни граѓани. Светот се повеќе се соочува со проблемите
од злоупотреба на информатичката технологија која се користи за говор на омраза, ширење на раздор и насилство, но
се користи и за планирање и реализација на насилнички напади, злоупотреба во финансискиот систем и влевање на
недоверба на граѓаните во истиот. Сите тие нови или современи облици на криминалитет ја налагаат потребата од
континуитет во стекнување на знаења и вештини за справување со истите во делот на откривање, расветлување,
докажување и гонење на сторителите, а посебно и за превенција. Концептот на доживотно учење за криминалистичките
службеници е потреба и можност за стекнување со нови знаења и вештини, размена на мислења и искуства, но и
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осознавање на нови методи, тактики и техники кои ги осознава науката со цел нивна примена во практиката и на тој
начин постигнување на општествената цел за подигнување на нивото на безбедноста и подобрување на чувството на
граѓаните за безбеден живот и творење.
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Петък, 4 декември 2020
Секция 3А: Компетентности в образованието – теоретични аспекти
http://tiny.cc/u1w5tz

Водещ: проф.дпн Вася Делибалтова

14.00 – 14.15

Компетентност, компетенции, компетентностен подход- интерпретации и граници на употреба
проф. дпн Вася Делибалтова, СУ „Св. Климент Охридски“, Факултет по педагогика
В текста се коментират основните интерпретации и употребата на компетентност, компетенции и компетентностен подход.
Ключови думи: компетентност, компетенции, компетентностен подход.

14:15-14:30

Таксономија на компетенции- интегрален пристап кон современ образовен систем
проф. д-р Деан Илиев, Универзитет „Св. Климент Охридски“ Битола,
Педагошки факултет-Битола
Во трудот се претставени идеи базирани на теориско истражување и искуство на авторот од партиципација во проектни
активности и постапките за подготовка на законски решенија кои се однесуваат на третманот на компетенциите во образовниот
систем. Управувањето на компетенциите од страна на бизнис секторот, е фокусирано само на бизнисот и профитот, што води
до парцијални решенија, ад хок решенија и решенија во кои не се пронаоѓаат ниту поедницните, ниту институциите, а најмалку
професиите и струките.
Со трудот промовираме идеја за создавање таксономија на компетенции со која ќе се создаде ред во дефинирањето,
реализацијата и евалуацијата на компетенции. Таксономијата на компетенции треба да се темели на потребите, можностите и
потенцијалите на поединецот, заедницата и општеството, но и потребите и проекциите на бизнс секторот. Посебно е важно
таксономијата на компетенции да ги надминува вредностите на едно општество и да има мултинационална димензија која ќе
овозможи мобилност на поединци, трансфер на квалификации и размена и развој на заеднички, општочовечки вредности и
квалитети препознаени и прифатени од сите. Таксономијата на компетенции ќе направи хоризонтална и вертикална интеграција
на целите на поучувањето и учењето, ќе ја зголеми одговорноста на наставниците на сите нивоа на образование и ќе направи
човекот да чувствува припадност на заедницата, но и припадност на заедничкиот пазар на трудот. Таксономијата на
компетенции треба да е заеднички плод на практиката и науката, на обичниот човек, на секоја струка и професија.
Ключови думи: таксономија на компетенции, образовен систем, поучување, учење, интеграција на образовниот систем.
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14.30 – 14.45

За някои употреби на термина „компетентност“ и проблемите,
които те предизвикват в езика на образованието
ас. д-р Николета Николова, СУ „Св Климент Охридски“, Философски факултет
Нарастващият интерес към компетентностния подход в образованието и обучението налага ясното очертаване на граници в
дефинирането на термина „компетентност“. Той обикновено се свързва с ефективно приложение на знания, умения и
отношения в специфичен контекст. Този доклад очертава няколко употреби на термина и ефектите, които тези употреби могат
да имат в езика на образованието и съответно (тук визирам различни образователни политики, теоретични подходи във
философия на образованието, методики за изграждане и развитие на компетентностите). Докладът обръща внимание на
валидността на твърденията за компетентностите и компетенциите, правени в полето на образованието, с цел да прегледа
дискусиите около опита за изясняване на значението на термините. Тази процедура е ценна, доколкото яснотата служи за
ориентир в поведението на теоретиците и практиците по време на описание, формиране, измерване, оценяване и развитие на
компетентността.

14.45 -15.00
Компетенции и предизвици на професиjата социjален педагог
проф. д-р Јасминка Кочоска (писмен доклад)
Универзитет „Св. Климент Охридски“ Битола, Педагошки факултет
The profession of social pedagogue occupies an important place in society and its functioning. That is why the topic of this paper refers
to the necessary competencies of the social pedagogue for successful management and correct response to the challenges that this
profession brings with it. The main mediator between the interests of the young man and the demands of society is precisely the social
pedagogue. Given his wealth of life experience and professional knowledge, the social pedagogue tackles the young man's life
difficulties, helping him to build his own lifestyle that will allow him to fully develop his potential. The range of areas in which the social
pedagogue can work is wide. He can be active in education, health, social protection, non-governmental sector, science, etc. In order to
be successful in achieving those goals, the social pedagogue, as a professional and expert in his field, it is necessary to have the
appropriate knowledge, skills, abilities, to have human, but also professional ethical and moral values, in other words, to be competent
in his profession and to be able to respond to all the challenges of the new time in this profession.
Key words: society, social pedagogue, profession, competencies, values.
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15.00-15.15

Поглед към постмодерната ситуация и образованието – концептуални основания и практически
измерения
доц. д-р Даниела Димова,
СУ „Св. Климент Охридски“,Департамент за информация и усъвършенстване на учители
Съизмерването между културния и образователния модел винаги е съществувало, но днес повече от всякога това е
неизменно условие за качествено образователно въздействие и концентрира вниманието на учени и практици. Настоящото
изложение е плод на културологична рефлексия над проблемите на съвременното образованието като компонент на
културата. Акцентира се върху ролята на училището в ситуацията на всеобхватни цивилизационни промени. Тези
концептуални основания са базиса, върху който може да се извършва диагностициране, анализ и да се изгражда ефективен
и адекватен образователен дизайн.
Ключови думи: постмодерното образование.

15:30-15:45
Компетентностите на професионалния преводач: структура, надграждане и развитие. Опитът на
магистърска програма „Превод“
проф. дфн Весела Генова; доц. д-р Мария Пипева
СУ "Св. Климент Охридски", Факултет по класически и нови филологии
Професията на преводача е сред най-динамично развиващите се професии в съвременния свят. Глобалната мобилност,
напредъкът на технологиите и изискванията на пазара на труда непрекъснато усложняват комплекса от компетентности,
изисквани от преводача, което поставя сериозни предизвикателства пред институциите и звената, обучаващи преводачи. Целта
на настоящия доклад е да представи опита на магистърска програма „Превод“ – съвместна програма на катедра „Англицистика
и американистика“ и катедра „Романистика“ във ФКНФ – в развиването на професионалните компетентности, адекватни на
съвременните и бъдещи изисквания. От 2009 г. програмата е редовно акредитиран член на Европейската мрежа на магистърски
програми по превод (ЕМТ) и обучението в нея следва Рамката на компетентностите в ЕМТ, която е плод на съвместния труд
на международната академична колегия в мрежата и непрекъснато се актуализира и усъвършенства.
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Ще бъде разгледана структурата на компетентностите, интегрирането им в преподаваните дисциплини и самостоятелни
дейности на студентите, както и синергията в тяхното надграждане. Методологията е в съзвучие с приоритетите, посочени в
проекта на Стратегия за развитие на висшето образование в Република България за периода 2021-2030 г. и би могла да
послужи като концептуална рамка за прилагане на компетентностния подход в други сфери на висшето образование.
Ключови думи: преводачески компетентности; обучение в МП "Превод"; Рамка на компетентностите на европейската мрежа
ЕМТ.

15.45-16.00
Уменията за общуване на чужд език в начална училищна възраст като ключова компетентност
гл.ас. д-р Илияна Симеонова
СУ "Св. Климент Охридски", Факултет по науки за образованието и изкуствата
Докладът разглежда уменията за общуване на чужд език в начална училищна възраст като ключова компетентност в контекста
на държавните образователни стандарти за начален етап на основната образователна степен.
Ключови думи: умения за общуване на чужд език; начален етап; ДОС.

16.00-16.15
Опори и пречки за разгръщането на комуникативната компетентност в асиметрична ситуация
(интеракционен и лингвистичен анализ)
гл.ас. д-р Магдалена Маркова
СУ "Св. Климент Охридски", Факултет по класически и нови филологии
Обект на анализа е корпус от симулативни присъствени устни дискусии в слабо асиметрична ситуация на комуникация на
френски език, в която участват студенти носители и неносители на езика. Протичането на дискусиите показва по-висока от
очакваната степен на асиметричност между компетентностите. Проблематизират се аспектите на слабата комуникативна
компетентност при рецепция, продукция и интеракция. Анализират се моментите, където се установява максимално и
минимално разгръщане на компетентността, като използваният критерий е количеството и качеството на взаимно договорения
и съвместно конструиран смисъл в хода на дискусията. Факторите, които влияят върху максималното разгръщане на
компетентността (опори), както и тези, които възпират нейното най-силно проявление (пречки), могат да бъдат идентифицирани
на всички комуникативни равнища, като в конкретната асиметрична ситуация се проверява кои от тях оказват най-силно
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влияние. Хипотезата е, че при натрупване на повече от един затрудняващ фактор, независимо на кое ниво е ситуиран (чисто
езиково, като прозодия, синтаксис, лексика, дискурсивна кохезия, или надезиково, като социокултурни и интеркултурни
характеристики на ситуацията, личностни характеристики на участниците и др.), настъпва блокаж в комуникацията и
компетентностният потенциал се свива до минимум, а най-мощните опори за деблокирането на комуникацията, съответно за
разгръщането на компетентността, са установяването на добра интерлокутивна връзка и владеенето на интерактивни техники
и стратегии. Доказването на хипотезата е подкрепено с конкретни примери от проведените дискусии.
Ключови думи: комуникативна компетентност, асиметрична ситуация, интерлокутивна връзка, интерактивни техники.

16.15-16.30

Компетенции за критичка медиумска писменост кај учениците во основното образование
проф. д-р Даниела Андоновска-Трајковска,
Универзитет „Св. Климент Охридски“, Педагошки факултет
За ученикот да стане активен и одговорен учесник во општествените процеси треба да се поттикнува на преземање
иницијативи, на критичко преиспитување на секојдневните текстуални и вонтекстуални контексти во насока на откривање и
деконструкција на идеолошката поставеност на тие структури како и откривање и читање на маргинализираните елементи во
текстовите со кои ученикот секојдневно е во интеракција. Имајќи го предвид фактот дека младата популација поголемиот дел
од времето го поминува во читање, создавање и дистрибуција на медиумски и хипермедиумски текстови во најширока смисла
на зборот (пишување блогови, објави на социјалните мрежи, смс-пораки, прегледување и создавање на аудио-видео
материјали за различни цели, пишување кратки пораки на различни апликации за брза комуникација во писмена форма,
користење на интегрирани алатки за брза текстуална или аудио/видео комуникација, организација на времето и паралелно
егзистирање во виртуелни контексти), од особено значење е кај учениците да се развиваат компетенции кои се поврзани со тие
нови и современи контексти на општење, односно се наметнува потребата од развој на критичка медиумска писменост. Во
трудот ќе биде направен преглед на современите истражувања поврзани со потребата за развој на критичката медиумска
писменост, но и состојбата во основното образование во Република Северна Македонија преку анализа на програмски
документи.
Ключови думи: критичка медиумска писменост, компетенции, основно образование.
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16.30-16.45

Нови компетентности на специалните педагози, подпомагащи приобщени деца и ученици със специални
образователни потребности (СОП) в условията на дистанционно обучение
проф. д-р Мира Цветкова-Арсова , гл.ас. д-р Маргарита Томова (писмен доклад)
СУ "Св. Климент Охридски", Факултет по науки за образованието и изкуствата
Компетентностите са ключови за всяка професия. Те са динамични и променящи се в педагогическата професия, като това
важи както за масови, така и за специални педагози, в условията на приобщаващо образование и преподаване в дигитална
среда с участие на все повече високи технологии. В този доклад ше се представят резултатите от анкетно проучване сред
специални педагози, работещи с деца и ученици със специални образователни потребности (СОП) в дистанционна форма,
относно готовността им за този тип на работа и относно вижданията им за новите видове компетентности, които трябва да
притежават и от които се нуждаят.
Ключови думи: деца и ученици със специални образователни потребности (СОП), специални педагози, приобщаващо
образование, дистанционно обучение, нови компетентности.

16.45 –
17.00

The speech and factors that influence the acquiring to read
prof. d-r Irena Kitanova, University Goce Delchev, Stip
Spoken and written word are different. This difference is first seen in the speed of message transmission. The speed of expressing and
receiving the voice message is slower than the speed of reading. The effectiveness of spoken and written sentences is based on time.
According to some claims, the written word as a means of conveying a message is cheaper than the spoken word, if it is transmitted
through the audience. Speech and spoken word are much easier to adapt to the volume of the listeners. When it comes to teaching, it
is necessary to take into account the time, especially the efficiency of the spoken message and the written word. The teacher's speech
is an irreplaceable teaching tool and that is why it is important for the teacher to be a good speaker and a great expert in his work.
Key words: speech, reading, teaching process, speech message.
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17.0017.15

EdTech. Възходът на една индустрия / EdTech. The Rise of a new industry
докторант Руслан Цанков, УНСС, Факултет Международна икономика и политика
The effects of the rapid introduction of new technologies in all the sectors of the global economy as well as in people's everyday life create
a growing need for new skills and expertise. Educational technology is boomingр as well. It helps us to redefine how we learn and how we
obtain skills.
This report focuses on the challenges related to the group of new educational technologies - EdTech. E-learning, education gamification,
creation of digital content, and the use of the Internet for collaboration encourage learners and educators to use new teaching and learning
models. They could be a vast combination of products and services within and across digital hardware, digital content, and digital software
segments.
This paper is structured as follows. The first part presents the theoretical framework, genesis, and evolution of EdTech. The second one
investigates the fast-growing market of innovative educational technologies in Europe in comparison with its main global rivals. The special
attention to key market players finishes the empirical study. The conclusion is that Edtech is a new and attractive educational technology
and as such its value proposition have been capturing public attention and will attract record amounts of investments in the near future.
Key words: Edtech, educational technology, innovations.

Петък, 4 декември 2020
Секция 3Б: Компетентности в образованието – теоретични аспекти
http://tiny.cc/12w5tz

14.00-14.15

По пътя към дигиталната грамотност в условията на социална изолация
проф. д-р Емилия Евгениева; ас. д-р Мария Валявичарска
СУ „Св. Климент Охридски“, Факултет по науки за образованието и изкуствата
Карантината от коронавирус у нас даде възможност да се проверят в реална среда дигиталните умения и компетентности на
студентите и преподавателите. До скоро системата Мудъл беше само придружаваща единица в общоприетото присъственото
обучение, а вследствие на принудителното дистанционно обучение се превърна във водещ компонент. Цялостното
университетско обучение, включващо лекционните курсове, семинарните упражнения, а и част от практическите упражнения,
поради липсата на възможност за провеждане в реална среда, се реализираха с помоща на тази платформа. Това даде
възможност да се погледне обективно на състоянието на компетентностите на студентите, функционалната им грамотност,
поради все по-голямата честота на писмени задачи, които изпълняват, а вследствие на това се даде възможност за пряко
наблюдение върху дигиталната им компетентност. Изследването беше насочено към студенти от бакалавърски и магистърски
програми, като участие в него взеха над 100 човека. Дали се развенчава мита, че младото поколение е по-дигитално грамотно
или напротив? Има ли значение образователната степен, в която се намират за нагласите им и справянето в дигитална среда?
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Това са въпроси, на които настоящото изследване цели да даде отговор чрез проведени серия изследвания със студенти от СУ
“Св. Климент Охридски”.
Ключови думи: дигитална грамотност, дистанционно обучение, компетентност, функционална грамотност.
14.15-14.30

Идентификување на потребата за развој на клучните компетенции за доживотно учење
проф. д-р Кирил Барбареев, Факултет за образовни науки при Универзитетот "Гоце Делчев"-Штип; доц. д-р Светлана
Грънчаровска, Университет в Тетово, Педагошки факултет
The great interest in the development of key competencies for lifelong learning at national and European level arises as a result of the
effort to develop a knowledge-based society, which places increasing emphasis on the possession of key competencies at the personal,
social and professional level. Rapid changes and the development of new technologies require not only modernization of work skills, but
also the acquisition of general skills that will enable people to manage those changes. To this end, in this paper we will present why it is
necessary to develop key competencies for lifelong learning. The differences between the old and the new Reference Framework for the
key competencies for lifelong learning will be presented. The results of the analysis will be a useful support for national education policies
in curriculum reform and the successful incorporation of key competencies for lifelong learning.
Key words: key competencies, lifelong learning, curriculum.

14.30-14.45

Компетентности за демократична култура - необходим елемент от професионалната квалификация на
учителите
гл.ас. д-р Евелина Иванова-Варджийска
Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Философско-исторически факултет
В доклада се прави сравнителен преглед на утвърдени модели, описващи общи и специфични компетентности на учителя,
анализира се нормативната база, която регулира подготовката на учителите в България и се изследват възможностите за
използване на Референтната рамка на компетентности за демократична култура на Съвета на европа (2016) за подобряване
качеството на професионалната подготовка на учителите - както в първоначалното им университетско образование, така и във
формите на продължаваща квалификация. Обосновава се необходимостта от преоценка, допълване и преработване на
учебните планове и програми за придобиване и поддържане на учителска квалификация с познаване и изграждане на
компетентности за демократична култура. Основните аргументи се търсят в две посоки – 1. жизнено важната обвързаност между
демокрацията и гражданската активност, която се реализира чрез компетентности за демократична култура, за чиито развитие
образованието има решаващ принос и 2. многостранния положителен ефект на придобитите компетентности за демократична
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култура както върху личностното развитие и когнитивните постижения на учениците, така и върху развитието на класа и
училището като демократични изследващи общности – двете основни цели на гражданското образование в България.
Ключови думи: компетентности за демократична култура, гражданско образование, професионална квалификация на учителите,
компетентности на учителите.
14.45-15.00

Детерминанти на социалната компетентност в контекста на социализацията
ас. Екатерина Томова, СУ „Св. Климент Охридски“, Факултет по педагогика
В статията е представен обзор на базови концепции, свързани със социализацията и социалната компетентност, разгледани по
посока детерминантите на социалната компетентност и нейните основни компоненти. Проучен е процесът на социализация в
темпорален аспект, като са отразени примери и изследвания, открояващи влиянието на социалните фактори върху човешкото
поведение, и посредством които се подчертава релацията социализация - социална компетентност. Очертани са някои от
основните компоненти на социалната компетентност, анализирани по отношение важността на формирането им у
подрастващите.
Ключови думи: социализация, социална компетентност, социални фактори, компоненти на социалната компетентност.

15.00-15.15

Емоционалната компетентност: ключове за интепретация
ас. Радея Гешева, СУ „Св. Климент Охридски“, Факултет по класически и нови филологии
В ерата на глобализацията комуникацията се променя и предвид трансформациите на индивида и на обществото.
Образователните хоризонти трябва да вземат под внимание различията в начина на общуване, възприемане, изразяване и с
оглед на различния стил на живот. Настоящото изследване ще разгледа понятието емоционална компетентност. То ще проследи
всички етапи и модели, през които преминава тя в обществото: от зараждането на понятието през развоя до прерастването му
в други видове компетентности.
Ключови думи: емоционална компетентност - способност - литература - възприятие - културен модел.
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15.30-15.45

16.00-16.15

Образование, компетентност и компетентности
Иван Кирков, учител по философия, 164 ГПИЕ „Мигел де Сервантес“, София

Опит за конструиране на компетентностен профил на директора
Евдокия Гергова, директор, 93 СУ "Александър Теодоров - Балан"
Съвременните образователните организации се развиват в изключително динамична среда, при все по-високи обществени
изисквания. Конкретна възможност да развият потенциала си и да работят ефективно, дава компетентностния подход.
Приложение на този подход може да се търси в конструирането на компетентностни модели и профили. Разглеждани като
системи от логически свързани помежду си компетенции, компетентностните модели и профили гарантират ефективното
използване на човешкия потенциал на образователните организации. Обединявайки всички характерни и необходими за
съответната образователна организация компетенции, те предполагат успешното представяне на работното място с оглед
постигане целите на организацията. Изхождайки от позицията на ръководителя, в настоящия доклад се извеждат основните
компетенции на директора, които конструират неговия компетентностен профил, предполагат ефективна професионална
дейност и гарантират постигане целите на образователната организация.
Ключови думи: компетентностен подход, компетенции, образователен мениджмънт, образователен мениджър.

16.15-16.30

Компетентности и функционална грамотност
докторант Николинка Михайлова, начален учител
Национално музикално училище "Любомир Пипков", УниБИТ
В условия на световна криза, живеем в динамично променящо се информационно общество. Изискванията към хората се
променят концептуално, спрямо технологичното развитие и новите нужди на обществото. Педагозите, като
мениджъри на знанието, сме едновременно генериращи познания и управляващи учебните процеси. В търсене сме на все поактуални методи и подходи за да развием уменията, свързани с фактора време. Какви са новите компетенции, които изисква 21ви век? Какви качества на характера, трябва да развиваме в себе си и в учениците? Как учениците прилагат базови умения в
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ежедневни задачи, как се отнасят към променящата се среда и как подхождат към сложните предизвикателства на времето?
Обогатявайки функционалната грамотност и развивайки личностните компетентности, сме фокусирани върху всяка
отделна личност с надежда за по-добро бъдеще.
Ключови
думи:
компетенции;
функционална грамотност;
личностни
качества;
STEM
и
STEAM
обучения;
взаимно създаване на ценности; съпреживяването като елемент на знанието.
16.30 – 16.45

Социално-педагогически проблеми в обучението на студенти със зрителни затруднения
докторант Росица Русева,
СУ „Св. Климент Охридски“, Факултет по науки за образованието и изкуствата
Образованието често е един от най-важните фактори за формирането на личността. В този смисъл истинското му
предназначение е да формира и допълва човешкия дух, знанията и уменията да го насочва и да въвежда човека в живота, за да
извърви той своя път съобразно избраните от него идеали и ценности на наличното теоретично знание и социална практика.
Процесът на обучение във висшите училища, включващ преподаване, усвояването на материала, изпълнението на
практическите задачи не е едностранен .Социално-педагогическите проблеми при обучението на тези студенти, които възникват,
поставят студенти със зрителни затруднения и преподаватели работещи с тях в трудни ситуации. Представя се изследване, в
което се прави опит да бъдат диференцирани някои от проучените социално-педагогически проблеми в обучението на студенти
със зрителни затруднения. Да се установи до каква степен изследваните лица успяват да се справят с възникналите
трудности използвайки собствения си потенциал; Да се проучи степента и необходимостта на познаване и прилагане на методи
в обучението на зрително затруднени студенти. Наблюденията над процесите на обучение, взаимоотношения, последваща
трудова реализация са мотивите да се изследват проблемите на слепотата. Обект на проучването са преподавателите от
различни Висши училища в България, които са преподавали на студенти със зрителни затруднения.
Ключови думи: висши училища, студенти със зрителни затруднения, преподаватели, социално-педагогически проблеми.

16.45-17.00

Технологични средства за подпомагане на компетентностните подходи в обучението във ВУ в дигитална
среда
ас. Албена Антонова; Атанас Георгиев, експерт; Пенчо Михнев, старши преподавател;
проф. д-р Красен Стефанов, доц. д-р Николина Николова, доц. д-р Елиза Стефанова,
СУ "Св. Климент Охридски", Факултет по математика и информатика
Компетентностните подходи намират все повече приложение във формалното и неформалното обучение, предлагайки гъвкави
схеми за обучение за постигане на специфични цели. В същото време, съвременните дигитални среди и инструменти могат
успешно да подпомогнат развиването, идентифицирането и измерването на нивото на компетентност.
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Настоящата статия има за цел да представи възможностите на технологичните средства и методите за прилагане на
компетентностни подходи в обучението в дигитална среда в контекста на ВУ. По-конкретно, ще бъде представен опита на екипа
в разработването и прилагането на редица технологични инструменти и методи за прилагане на компетентностни подходи в
обучението, получен от работата в рамките на редица европейски проекти. На база на придобития опит ще се разгледат
практически модели за използване на съвременните технологични средства за компетентностни подходи в обучението във ВУ.
Ключови думи: Компетентностни подходи, технологични инструменти.
17.00-17.15

Компетентностният подход в обучението по история и цивилизации за формиране на патриотично
възпитание у учениците
Венелин Райковски, старши учител, СПГЕ "Джон Атанасов, София
В статията са разгледани основните компетентности, които трябва да развие съвременния ученик, за да може да промени
нагласите си от предметноориентирано към компетентностно-ориентирано учене, като комплекс от знания, умения и
нагласи.Коментират се възможностите на Концепцията за ключовите компетентности в нейните три основни измерения: знания,
умения и отношения. В контекста на отношенията са засегнати понятия като родолюбие, нагласи, ценности, мотиви, проявявани
в поведението на ученикът. Тяхното формиране е именно възпитателната дейност и това е гарантирано в чл.3 от ЗПУО като
право на всеки ученик. Акцент е поставен върху обучението по история и цивилизации в средното училище като основна
предпоставка за постигане на една от целите заложени в „Стратегия за възпитателната работа в образователните институции
2019-2030г.”на МОН, а именно патриотичното възпитание на учениците.
Ключови думи: компетентност, патриотично възпитание, родолюбие, ценности.
Събота, 5 декември 2020
Секция 4А: Компетентности в образованието – природонаучно и математическо направление
http://tiny.cc/42w5tz

9.30-9.45

Въвеждащ доклад
Биологично образованият човек - прочит през нормативните документи за средното училище
доц. д-р Надежда Райчева, СУ "Св. Климент Охридски", Биологически фалултет
Обучението е дейност, натоварена с нелеката задача да осигури устойчивост и приемственост на определен културен
модел. Това по същество означава трансфер от поколение на поколение на „регламента “ на взаимодействие между човека
и света, определено отношение по линията външно – вътрешно, от ъгъла на субекта. Погледнато в най-общ план се търси
баланс и съгласуваност между субективните смисли и общоприетите, договорени, в рамките на една култура и общество,
„обективни“ смисли. Процесът на трансфер преминава през филтъра на науката във всичките ѝ проявления. Конструирането
на обобщения образ на научно-грамотния, образования човек преминава през трите носещи колони на науката – език,
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методология, значение (аксеологично и технологично). Конкретизирането на обществено договорения смисъл за
образованост в дадена област на науката означава намирането и фиксирането в нормативните документи, свързани със
съдържателната и технологичната страна на обучението, на фудаменталните елементи на езика, методологията и
значенията от съответната наука в пресечна точка с постиженията в науките за образованието.
В доклада е направен анализ на съдържанието на биологичното образование в плоскостта на отношението: обективни
(научни) основания – нормативна регулация – елементи на практическа реализация. Изведени са някои тенденции в
развитието на съдържанието на биологичното образование.
Ключови думи: биологично образование, учебно съдържание, учебен предмет.

9.45-10.00

Лингвистична интерпретация на формулите в курса по физиология на човека. Алтернативен
дидактически подход
гл.ас. д-р Петър Райчев, СУ "Св. Климент Охридски", Медицински факултет
Курсът по физиология на човека заема ключово място в цялостната подготовка на бъдещите лекари и формирането на
техните професионални компетенции. Високата ефективност на усвояване на учебното съдържание е необходимо условие
за изпълнение на заложените в него цели.
Сред широк кръг от специалисти е популярно и възприето твърдението, приписвано още на Галилей, че математиката е
език. От неговите предимства, в процеса на обучение и смислообразуване, могат да се възползват обаче само тези, които
го владеят поне на ниво „четене“. В последните години все по-осезаемо се очертава липсата на достатъчни умения сред
българските студенти по медицина да „четат“ и разбират този език. Последното затруднява дидактическият процес по
физиология (включително и на ниво важни практически умения), тъй като в тази област на съвременното научно знание
присъстват множество закони, зависимости и количествени характеристики, които се изразяват чрез математически
формули. В доклада е представен нов дидакктически подход, насочен към оптимизиране на учебния процес по физиология
на човека във висшите медицински учебни заведения. Той е базиран на анализ на структурата на математическите формули
присъстващи в съвременните курсове по физиология и разкриване на „механизмите“ на тяхното функциониране при
описанието на изучаваните обекти и процеси.
Ключови думи: физиология, математически формули, равновесен потенциал, медицинско образование.
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10.00-10.15

Компетенциите на медицинската сестра во интердисциплинарната фармацевтска грижа
Билјана Марковска,
Универзитет „Св. Климент Охридски“ - Битола, Висока Медицинска Школа – Битола
Медицинска сестра е здравствен работник, со разновидни професионални компетенции во зависност од здравствената
област и нивото на едукација кое го поседува. Нејзината улога во интердисциплинарната фармацевтска грижа не е јасно
дефинирана и варира помеѓу земјите во Европа, како во сферата на образованието, така и на легислативата. Поради тоа,
Северна Македонија, преку Високата медицинска школа, е вклучена во проектот Еразмус+КА203 DeMoPhaC. Целта на
проектот е да се развие модел за улогата на медицинската сестра, односно нејзината едукација и компетенциите во
интерпрофесионалната фармацевтска грижа. Во проектот учествуваат 14 земји од Европа со околу 80 учесници, меѓу кои и
студенти. По извршените едукации, спроведена е квалитативна студија во сите 14 земји, врз таргет групите на медицински
сестри, лекари и фармацевти, со цел да се испитаат ставовите на здравствените професионалци по ова прашање и да се
одредат компетенциите на медицинската сестра. Проектот сеуште е во тек. Пристапот до резултатите ќе биде јавен, објавен
на web страната на проектот. Медицинската сестра има голема улога во спроведување на фармацевтската грижа кај
пациентите. Затоа е важно да се стандардизираат компетенциите, во насока на зачувување и подобрување на здравствената
состојба кај пациентите.
Ключови думи: медицинска сестра, фармацеврска грижа, компетенции.

10.15-10.30

Компетентности на учителя за оценяване на постиженията на учениците по здравно образование чрез
портфолио
доц. д-р Мирена Легурска; доц. д-р Ивайло Прокопов; гл.ас. д-р Весела Мирчева
СУ "Св. Климент Охридски", Департамент за информация и усъвършенстване на учители
В статията са разгледани основните компетентностите, които е необходимо да развие съвременният учител, за да умее
да ръководи процеса по създаване, структуриране, попълване и водене на портфолио от учениците. Целта е да се проследи
напредъка на обучаемите относно формирани знания, умения и отношения по здравно образование. Коментират се
възможностите на портфолиото като инструмент за формиращо оценяване. Разгледана е и мотивиращата му функция за
учениците. Акцент е поставен и върху здравното образование, което е насочено към развитие на умения за създаване и
поддържане на здравословен стил и условия на живот и за доброволното адаптиране към поведение, благоприятстващо
здравето. Представени са модели за структура на портфолио и примерни доказателствени материали, които могат да бъдат
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включени в портфолиото по отношение на отделни дейности по здравно образование. Структурата на портфолиото е
съобразена с Наредба № 13 от 21 септември 2016 г. за гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното
образование.
Ключови думи: компетентност, портфолио, оценяване, здравно образование.

10.30-10.45

Измерване на компетентности в обучението по природни науки
доц. д-р Мая Гайдарова; гл. ас. д-р Ивелина Коцева, СУ "Св. Климент Охридски", Физически факултет
В доклада ще бъдат описани и анализирани компетентностите по природни науки на учениците от средния курс в контекста
на изучаваното учебно съдържание. Ще се представят връзки между различните компетентности и уменията за живот и
присъствието им в образователните стандарти и програми. Ще се дадат примери от инструментариуми за оценяване на
компетентности и ще се коментира какво не достига на образованието в България за придобиване и прилагане на
компетентности по природни науки.
Съчетаване на компетенции от математиката, физиката, компютърните науки и изкуството
проф. д-р Павел Бойчев, СУ "Св. Климент Охридски", Факултет по математика и информатика

10.45-11.00

Компетенция и компетентност са тясно свързани понятия, но между тях има доловима разлика. Докато компетенцията
включва способността за решаване на проблем, то компетентността се фокусира над способността проблемът да бъде
решен. Възможно е да се наблюдава разрив между тези понятия, например, хора с компетенции да не проявяват очакваната
компетентност.
Студентите от специалност Компютърни науки (ФМИ) изучават като задължителна дисциплина „Основи на компютърната
графика“. Оценяването е чрез домашни, контролни, проект, устен изпит и участие в курса. Компютърната графика има досег
с много други дисциплини: сцените се описват математически, анимациите следват физичните закони, визуалното
представяне изисква артистичност и всичко това се извършва чрез софтуер, който студентите създават.
За да се развиват компетенциите и компетентността на студентите в областта на компютърната графика е създаден
допълнителен тест. Той е реализиран чрез игрови тримерни сцени и модел от 17 компетенции в областите математика,
физика, информатика и изкуство. Целта на теста, освен оценяването, е да podпомогне развиването на гъвкави научни
умения – от усета за пространствени отношения до прилагане на умения извън тяхната дисциплинарна рамка.
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В този доклад ще бъдат демонстрирани игровите сцени и компетентностния модел. Ще бъдат показани резултатите и
реакциите на студентите, подкрепящи очакванията, че потенциалът на компетентностният модел на обучение не е напълно
използван.
Ключови думи: компютърна графика, интердисциплинарност, оценяване, компетенции, компетентностен модел.

11.15-11.30

Дидактическа интерпретация на „измеренията на компетентността” в географското образование
проф. д-р Стела Дерменджиева; д-р Боянка Димитрова; гл. ас. д-р Тамара Драганова
Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий", Исторически факултет
Статията представя дидактическа интерпретация на „измеренията на компетентността” в географското образование на
училищно и университетско равнище. Изследването е базирано на тезата, че компетентностите са динамична съвкупност от
знания, умения, нагласи и отношения, които се придобиват в процеса на обучение. Представени са емпирични резултати от
„измеренията на компетентността”.
Ключови думи: компетентност, ключови компетентности, компетентностен подход, географското образование.

11.30-11.45

Примерна методика за формиране на екологична компетентност в обучението по география по
методиката на Мария Монтесори
ас. Станислава Мишева, СУ "Св. Климент Охридски", Геолого-географски факултет
Актуален проблем в образователната политика на училищата в България е темата за екологичното образование. Основен
акцент е неговото внедряване в обучението в прогимназиален и гимназиален етап. Считаме, че географската наука спомага
за неговото развитие. В настоящето изследване са представени конкретни модели за изпълнение посредством използването
на методиката на Мария Монтесори. Целта е повишаването на екологичната култура у учениците, както и засилването на
техния интерес и ангажираност към опазването на околната среда.
Ключови думи: екологично образование, обучение по география, методика Монтесори, опазване на околната среда
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11.45-12.00

Компетентностен подход в педагогическото взаимодействие за развитие на екологичните представи на
учениците в началното училище
Докторант Христина Сълин
СУ "Св. Климент Охридски", Департамент за информация и усъвършенстване на учители
Предложеният научен доклад е обвързан с приложението на компетентностния подход като реципрочен отговор с
образователна стойност на динамичната изменчивост в околната среда. Фокусът е поставен върху екологичното измерение
на компетентността с перспектива за формиране на нова екологична култура, събирателна за друг, релевантен тип мислене,
отношение и поведение на бъдещото общество към средата, в която и от която живее. За да намери проекция още от
периода на ранното детско образование в началното училище експерименталната технология е построена спрямо
параметрите на учебното съдържание по Околен свят за първи клас, съгласувана с обхвата на природонаучните, социални
и граждански компетентности, дефинирани от Европейската Референтна Рамка и интегрирането им в ЗПУО с прилежащите
му нормативни документи. Спрямо изложените изследователски намерения целеполагането е планирано по посока
постигане на устойчивост в представите, обвързващи необходимите знания, умения и отношения като мотив за вариативни
прояви на рефлексия и екологосъобразност при взаимодействията във и със средата. Очаква се търсените резултати да
станат проверяеми чрез научният аспект на функционалната грамотност и да насърчават устойчивото развитие на детската
личност, подготвена да се справи с ежедневните предизвикателства на съвремието ни.
Ключови думи: компетентности, екология, начален етап.

12.00-12.15

Компетентностна ориентация на съвременното обучение по география
доц. д-р Мая Василева; д-р Георги Коцев
СУ "Св. Климент Охридски, Геолого-географски факултет
В основата на образователна политика на страната днес е поставен компетентностния подход. Той е заложен в държавния
образователен стандарт и съответно в новите учебни програми по всички учебни предмети: чрез посочените очаквани
резултати от обучението под формата на компетентности; чрез предложеното препоръчително процентно разпределение за
различните уроци; чрез насоките за специфични методи и форми на оценяване; чрез примерните дейности, които
подпомагат придобиването на ключови компетентности и осъществяването на междупредметни връзки. Какво е конкретното
приложение на този подход в обучението по география? Какви конкретни компетенции са заложени в учебните програми по
география и икономика? Какви са възможностите те да се формират посредством обучението по предмета? Каква подготовка
от страна на учителя е необходима за това? Отговор на тези въпроси се търси в настоящото изследване.
Ключови думи: обучение по география, компетентностен подход, ключови компетенции.
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12.15-12.30

Компетентностният подход - надежден инструмент за обучението на
медиатори в България
ас. Румен Минковски, СУ "Св. Климент Охридски", Геолого-географски факултет
Медиацията вече повече от четвърт век се опитва да се утвърди в България както теория и практика, но все още се
възприема като сравнително нова област в публичната и образователната ни действителност. Медиацията
се характеризира с ограничена и лаконична нормативна уредба, което налага да се активизира и задълбочи дискусията по
такъв важен методологически проблем като прилагане на компетентностен подход при обучението на медиатори в
България.
Настоящият доклад се основава върху три основни документа, публикувани в България през настоящата 2020 година:
проведено изследване сред представители на различни целеви групи имащи отношение към медиацията, което позволи да
бъдат установени основни проблемни полета и ограничители пред обучението на медиатори в страната; разработени
стандарти за обучение на медиатори, които изграждат своеобразна рамка от минимални изисквания към обучението на
медиатори в България; осъществен метаанализ на научната литература, свързана с понятията компетентности,
знания, умения и нагласи на медиаторите, като на негова база е направен опит за интегриране на тези понятия в една пообща система позволяваща да се дефинира компетентностен подход към обучението на медиатори в нашата страна.
Надяваме се прeдложените в доклада идеи да подпомогнат дискусията за въвеждане на компетентностен подход в
обучението по медиация в България, за да се утвърди и превърне той в надежден инструмент, използван в практиката на
обучаващите медиатори организации.
Ключови думи: медиация, обучение, стандарти, компетентности, знания, умения, нагласи.

12.30-12.45

Компетентностният подход в обучението и продължаващата квалификация
на учители по природни науки
доц. д-р Иса Хаджиали, СУ "Св. Климент Охридски", Биологически факултет
В доклада се анализират някои основополагащи за българската образователна реалност понятия – компетенция и
компетентност. Анализът е представен в три взаимосвързани среза – нормативен, съдържателен и технологичен. Изведени
и характеризирани са принципните постановки на компетентностния подход в обучението и тяхното конкретизиране до
равнището на образователни технологии, предназначени за обучението по биология, физика и химия. Конструирането на
технологичните варианти е съобразено със спецификата на компонентите на процеса обучение. Ресурсите за емпиричен
анализ представляват курсови разработки на учители по природни науки в продължаващата квалификация от три
административни области на България – Пловдив, Търговище и Силистра.
Ключови думи: компетентностен подход, образователни технологии, продължаваща квалификация.
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Събота, 5 декември 2020
Секция 4Б: Компетентности в образованието - изкуства и спорт
http://tiny.cc/52w5tz

9.30-9.45

Ключовите компетентности в обучението по музика в начален училищен етап
гл.ас. д-р Ралица Димитрова,
СУ "Св. Климент Охридски", Факултет по науки за образованието и изкуствата
В доклада се разглеждат ключовите компетентности в контекста на обучението по музика в начален училищен етап.
Съобразно спецификата на музикалнообразователния процес се извеждат дейности, които участват в музикалнопедагогическата работа на учителя и чрез които се осигурява формиране на практически умения и развитие на личността на
учениците. На пределен план са изведени междупредметни връзки, които са в основата на интеграцията между учебните
предмети. Представени са конкретни примери от учебното съдържание по музика, които са пресечна точка между различни
учебни предмети, имащи пряко отношение към съответната ключова компетентност.
Ключови думи: музика, компетентност, начален етап, музикални дейности.

9.45-10.00

Възпитателни и дидактически измерения на формирането на компетентности за творчество
ас. Красимир Костов, СУ "Св. Климент Охридски",
Факултет по науки за образованието и изкуствата
Творческата дейност несъмнено предполага специфични компетентности, нужни на този, който твори, за постигането на
продукт, характеризиращ се с изява на способности за образно мислене. Ролята на възпитанието и обучението е да
съдейства за развитието на компетентности, които да подпомогнат както творческия процес, така и изявата на резултатите
от него. Това може да бъде осъществено не само чрез обучението по учебни предмети, свързани с изкуства. Компетентности
за творчество могат да бъдат развити в рамките на всеки учебен предмет.
Ключови думи: компетентности, творчество, възпитание, обучение.

10.00-10-15
За професията „танцов терапевт“ при знакови европейски хореографи от XX век – цел, качество,
приложение
д-р Илиана Саласар, Институт за изследване на изкуствата, БАН
Изследването прави същностна характеристика на професията „танцов терапевт“ спрямо необходимите личностни и
професионални качества и компетентности за прилагане на професията. Последните са проучени и изведени от
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педагогическата и терапевтична практика на европейски творци, създатели на танц-терапията в XX век. В този контекст
отличава ключови фактори за приложението на танца като терапевтичен способ и посочва разликите в практикуването му
при хореографи и други специалисти. Заключението акцентира върху приложните аспекти на професията „танцов терапевт“
в съвременен контекст.
Ключови думи: танц-терапия, лични и професионални компетенции, европейски хореографи.
10-15-10.30

Teaching methodics during COVID 19 pandemic - experiences in methodics of art, mathematics, natural
sciences and physical education from Faculty of educational sciences in Stip
проф. д-р Никола Смилков; проф. д-р Снежана Митковска;
проф. д-р Билјана Попеска, Универзитет „Гоце Делчев“ Штип, Факултет за образовни науки
COVID 19 changed our lives but also change the educational process. All educational institutions, including faculties, switched to a
hybrid model of teaching that also includes online teaching. This turn was not a particular challenge for universities but was, and still
is, a big issue when it refers to Teaching faculties. This mainly refers to practical exercises in methodics of particular subjects where
the realization of the study program requires communication with children and practical teaching in kindergartens and schools. These
required many daptations, implementation of new approaches, development of many new and different strategies. In this regard, the
presented paper analyses the approaches applied in teaching methodics of art, mathematics, natural sciences and physical education
at the Faculty of educational sciences at Goce Delcev University in Stip, North Macedonia. It represents the experiences with students,
examples from online practice, applied strategies, and challenges that lecturers faced during online teaching. Based on the authors'
experiences and feedback from students, recommendations and suggestions for improvement are presented.
Key words: online teaching, methodics, adaptation, competences, future teachers.

10.30-10.45

Подходи за изграждане на компетентност за безопасно движение по пътищата на ученици от 5-7 клас
гл. ас. д-р Здравка Костадинова
СУ "Св. Климент Охридски", Департамент за информация и усъвършенстване на учители
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Ключови думи: изследователски подход, безопасно поведение на пътя.

11.00 -11.15

Изследване развитието на двигателните качества чрез прилагане на лекоатлетически упражнения
гл.ас. д-р Даринка Игнатова,
СУ "Св. Климент Охридски", Департамент за информация и усъвършенстване на учители
Едно от най-мощните средства за намаляване заболеваемостта и увеличаване съпротивителните сили на организма, както
и
повишаване на физическата
и
психическа
дееспособност
е
провеждането на системни
занимания
с
активна двигателна дейност.Оптимизирането на двигателната дейност е пряко свързана с правилното организиране и
използване на различни форми на физическо възпитание, както и с прилагането на подходящи методи и средства за
физическо натоварване съобразени с развиващият се детски организъм. Актуалността и мотивацията на настоящото
изследване, е то да бъде насочено именно към началната училищна възрастова група. Изследването има за цел, базирайки
се на леката атлетика, застъпена в учебните програми в часовете по ФВС, да се проследи влиянието й върху развитието и
подобряването на физическите качества при ученици от втори клас. Задачите които се формираха на база на така
поставената цел са: • Проследяване равнището на двигателна активност на ученици от начална училищна степен във
възрастов и полов аспект; • Установяване и измерване на постигнатите резултати в обучението при овладяване на нови
знания за придобиване на двигателни умения по критерии и нормативи спрямо възрастта и пола; • Съпоставяне резултатите
между проследените показатели за двигателна активност, бягане – 30м., скок на дължина и физическото
развитие на учениците. Ключови думи: двигателни качества, физическа дееспособност, лекоатлетически упражнения

11.15-11.30

Изграждане на компетентности за самостоятелни занимания с физически упражнения и спорт
доц. д-р Евгени Йорданов, СУ "Св. Климент Охридски", Департамент по спорт
доц. д-р Павел Йорданов, Национална спортна академия "Васил Левски"
Заниманията с физически упражнения и спорт в съвременния свят са феномен, който по популярност и интерес няма равен
на себе си. Повече от половината жители на нашата планета проявяват интерес и следят редовно най- големите световни
спортни събития. На съвременния етап от развитие във личен план всеки човек се стреми да формира своя адекватна
готовност за постигане на своите предначертания във различните области на живота. Заниманията с физически упражнения
и спорт са едно от средствата, чрез които могат да се изградят необходимите морално- волеви, психологически,
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професионални и физически способности за това. В условията на ограничаване на колективните занимания със спорт,
актуалността на индивидуалните занимания нараства неимоверно много. Ограничената двигателна активност на хората от
различните възрастови групи в екстремалните условия на пандемия и други вредни фактори, успешно може да се преодолее
чрез самостоятелни занимания в домашни условия или сред природата. За да бъде човек сам на себе си треньор обаче, е
необходимо да има съответните компетенции. На първо място следва да е на ясно със своя здравен статус. Има ли
здравословни отклонения и какви противопоказания има. При това е необходима задължителна консултация с личния лекар.
На следващо място трябва да има знания и умения за самонаблюдение, самоконтрол и самооценка в тренировъчния процес.
Чрез самонаблюдението целенасочено и системно да придобива информация за своето телесно тегло, охраненост и
равнище на развитие на основните физически качества, за усвояването на двигателните умения и навици. Самоконтролът
се осъществява на основата на конкретни субективни и обективни показатели. Самоанализът има водещо значение за
ефективността на самостоятелни занимания с физически упражнения и спорт. Той се осъществява на базата на придобити
конкретни данни. От съществено значение е също самостоятелно трениращите да имат необходимите знания и
умения, относно принципите и методи на тренировка, контролът и оценката на физическата годност.
Ключови думи: компетентности, знания, умения, самостоятелна тренировка, физически упражнения и спорт.
Личностни и професионални компетентности на преподавателя по бойни изкуства в Софийския
университет „Св. Климент Охридски“
проф. д-р Анжелина Янева, СУ "Св. Климент Охридски", Департамент по спорт

11.30-11.45

Съвременният спорт е обществено явление, което се характеризира като система от многостранна човешка дейност,
насочена към усвояване на нови знания и умения, оптимизиране на двигателните възможности, подобряване на
здравословното състояние и реално възстановяване от умствените и физически натоварвания. Спортът, редом с
физическото възпитание, е част от общата култура на човека – духовна, материална и физическа, но е и мощен инструмент
за положителна промяна и преодоляване на проблемите, свързани със стреса и актуалните за съвременния живот
заболявания. Социалната функция на спорта се изразява в подобряване на самочувствието, подпомагане на интеграцията,
предотвратяване на изолацията и носи удовлетворение.Една от желаните спортни дисциплини в Университета е „Джудо и
бойни спортове“, която дисциплина освен с по-активното практическо обучение на студентите (2 до 3 занимания седмично)
предлага на студентите теоретично обучение, което е част от духовното им развитие и разширяване на знанията за история,
философия и съвременни изисквания за бойните изкуства и бойните спортове.
В тази връзка отговорностите и компетенциите на преподавателя по спорт, освен академическите качества, онагледени в
ПУДСУ, трябва да са на високо ниво, тъй като той формира характери и модели на поведение, които допринасят младият
човек успешно да се интегрира и адекватно да се реализира в живота.
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Ключови думи: спорт, джудо, компетентности, преподавател, Софийски университет.

11.45-12.00

Необходимост от компетентности в преподаването на планински и екстремни спортове
доц. д-р Антон Хиджов, СУ "Св. Климент Охридски", Департамент по спорт
Дисциплината „Спорт” е неразделна част от обучението на студентите от СУ „Св. Кл. Охридски”. Наред с множеството
популярни и типично студентски спортове сред които плуване, тенис, всички спортни игри, Департамента по спорт предлага
и обучение в планински и екстремни спортове. Тяхната характеристика наред с придобиването на знания за нови и по
атрактивни – желани от студентите дисциплини съдържа освен невероятното емоционално изживяване и известна доза риск
за безопасността на студента при практическото практикуване на спорта. Предпазването от този риск предполага
преподавателя да притежава високи нива на компетентност в най-различни области от науката и практиката.
В тази разработка на базата на многогодишен както практически така и организационен опит ще се опитаме да обосновем и
опишем компетентностите които трябва да притежава преподавателя по спорт за пълноценното и безопасно практикуване
на планинските и екстремните спортове.
Ключови думи: планински и екстремни спортове, компетенции, преподаватели.
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