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DIDACTIC ISSUES IN HIGHER EDUCATION AND THE FUTURE DEVELOPMENT 

OF SOCIETY 
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 Abstract:Society continually evolves in parallel with technology development. Namely, society is in constant 

evolution due to the development of information and communication technologies, digital applications and social 

networks, which at the same time are frequently used by all kind of people, no matter their social status.In that sense, 

more questions about modern methods, tools and tools in higher education are actualized. But very little attention is 

paid to some key issues such as the goals, content and competences of higher education teachers, which will be 

discussed in this paper.  

 Key words: didactic, higher education, development, society.  

 

 

ДИДАКТИЧЕСКИ ВЪПРОСИ ВЪВ ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ И БЪДЕЩОТО 

РАЗВИТИЕ НА ОБЩЕСТВОТО 

 

Проф. д-р Снежана Мирасчиева, Доц. д-р Даниела Коцева 

Факултет за образователни науки, Университет „Гоце Делчев“ Щип 

 
 

 Резюме:Обществото се развива едновремено со развитието на технологията. Именно, обществото е 

в постоянна еволюция с информационно-комуникационната технология, дигиталните апликации и социални 

мрежи които се ползват от различни хора едновремено без значение на техния социален статус. В тази 

посока се повдигат бройни въпроси за съвременни методи, инструменти и средства във висшото обучение. 

Но малко се отделя внимание на някои ключови въпроси като цели, съдържание както и компетенции на 

учителите във висшите училища. За това ще стане дума в този доклад. 

 Ключови думи: дидактика, висше образование, развитие, общество.  

 

Въведение 

Обществото се развива едновремено со развитието на технологията. Именно, обществото е в 

постоянна еволюция с информационно-комуникационната технология, дигиталните апликации и 

социални мрежи, които се ползват от различни хора едновремено без значение на техния социален 

статус. Влиянието на технологиите върху образованието е неизбежно. Адаптацията на 

информационно-комуникационните технологии, цифровите инструменти и приложения, 

социалните мрежи не само че са неразделна част от учебния процес, но са и средство за работа на 

педагогическите работници. В следствие на това, сама по себе възниква ситуация която предполага 

модернизиране на методите, формите и средствата за работа, както и стратегии в организирания 

възпитателно-образователен процес в институциите на всички нива. И докато технологичната страна 

на обучението се развива и променя бързо, появиха се редица емпирично проверени констатации 

които налагат нов модел на преподаване който променя ролята на учителя, но също така и ролята на 

този който се учи на всички образователни нива, включително и преподаването във висшите 

училища. В този смисъл са актуализирани редица въпроси за съвременните методи, средства и 

инструменти във висшето образование. Но много малко внимание се обръща на някои ключови 

въпроси като целите, съдържанието и компетенциите на учителите във висшето образование. А там, 

където се правят опити за определяне на компетенциите, цели и съдържанията са повърхностно или 

частично модифицирани което създава картина на непълнота, непоследователност и открива нови 

дилеми в областта на трите ключови въпроса в дидактиката, свързани с учебните програми, а това 

са: цели, съдържание и стратегии, но не от гледна точка на тяхното дефиниране, а от гледна точка 

на реда, който по същество е логичен и не толерира промяна. 
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Отговорът на въпросите защо, какво и как във висшето образование, от друга страна, е пътна карта 

за развитието на обществото в бъдеще. В раздела, който следва като основни въпроси излагаме: ясна 

представа за нашето разбиране за понятието дидактика в доклада, определяне на целта като понятие 

и същност, след това връзката със съдържанието и методите и процедурите. От особен интерес е 

въпросът за тяхната връзка и реда в учебните програми, който между другото е предмет на 

дидактически интерес. 

 

Защо говорим за ключови дидактически въпроси 

В доклада използваме термина дидактика, за да обозначим "изкуството или науката на 

преподаването" и следователно в съответствие с етимологичния смисъл на понятието, дефинираме 

дидактиката като изкуство на показване, привличане на внимание, което позволява нещо което 

просто не се показва или не може да бъде разбрано, да бъде видяно, разбрано и признато. В 

съответствие с този първичен смисъл на думата, Дидактиката може да се определи като наука за 

такива действия на демонстрация, или по-скоро като урок за обучение - Дидактиката като теория на 

преподаването и въплъщение на преподавателското знание (Künzli 1998: 42). 

Дидактиката може да бъде описана като един от трите вида знания за преподаване: наука за 

преподаване, дидактика и опит базиран на знанието. Тези три вида знания са обединени от техния 

обект на интерес (преподаване и учене в образователната система), но те имат различни интереси на 

знанието и съответно използват различни критерии или кодове за създаване и определяне на 

разликите между знанието което принадлежи (или не принадлежи) на специфичния тип познания. 

 

През призмата на миналото 

Мисията на качествена образователна система създава цели, които трябва да бъдат постигнати. 

Следователно, първа стъпка е въпросът какво означава понятието цел. Целта в по-широк смисъл на 

думата е очакваният резултат или повече или по-малко, повече или по-малко постоянни промени 

които настъпват в личността на ученика в резултат на дейностите в учебния процес. Факт е, че 

обобщението при определянето на образователните цели все още е една от характеристиките на 

учебните програми. Изобщо не може да се реализира никаква дейност. За това са необходими 

конкретни действия. Следователно, ако целта трябва да бъде постигната чрез конкретни действия, 

тогава тази цел трябва да бъде по-точно и по-прецизно определена. Общо взето дефинираната цел 

не функционира. Що се отнася до начина на постигане на целите, в понятията във висшето 

образование целта се подчертава, но връзката между съдържанието и методи и дейности не е пряка. 

Целта не е пряко свързана със конкретното съдържание, а планирането е съдържателно. 

 

През призмата на настоящето 

Що се отнася до качествените постижения и ефективното висше образование, учебните програми са 

най-важната основа за планиране, организиране и оценяване на учебния процес. Те имат централно 

място в образователната политика. Програмите за обучение обхващат съдържанието на 

образованието, преподаването и ученето. Поради тези причини иновацията на учебните програми и 

програмите привлича много по-голям интерес сред професионалната и широката общественост. 

Новата концепция на учебните програми се фокусира върху принципите, целите, съдържанието, 

дейностите и компетенциите, т.е. очакваните резултати. Всъщност те изискват нов подход при 

планирането, организирането и осъществяването на висшето образование, което е в съответствие с 

новите изискванияна тези които се учат в живота, както и социалните, икономическите и културните 

нужди. Най-важната промяна в развитието на концепцията е преместването на фокуса на 

образователния процес от планирането на съдържанието и програмирането към програмирането на 

целево съдържание. С други думи, изричният подход при определяне на очакваните ефекти - 

постиженията на тези, които учат (знания, умения, съдържание, ресурси, дейности) е разпознаваем. 

Това осигурява основа за измерване и проверка на постиженията и качеството на образованието. 

Следователно това е отлична възможност за учителите самостоятелно да определят учебното 

съдържание и методите на преподаване съответно с антропологичните, психологическите и 
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социално-културните предположения в които протича образователният процес. Това е възможност 

за изразяване на опита и творчеството на учителите. Основните характеристики на този подход са 

свързани с: използването на съдържанието и методите на преподаване за свързване на ученето и 

опита на тези които учат, гъвкаво организиране на уроците, насърчаване на индивидуалната дейност, 

както и насърчаване на социализацията и сътрудничеството в ученето. В контекст на промените и 

императивите на социалния прогрес образователните цели и задачи следват нуждите на 

съвременното общество. Следователно промените в обществото изискват промени в целите на 

образованието и възпитанието на всички образователни нива. Когато говорим за цели, ние чувстваме 

нуждата да подчертаем, че постигаме целите чрез специфични задачи, които са в съответствие с 

целите, а задачите са всъщност действията които се реализират и водят до целта. 

Що се отнася до връзката между целите и съдържанията, промените в целите са съпътствани от 

промени в образователните съдържания и обратно. Новите цели налагат ново учебно съдържание, 

което е съвсем логично. Когато говорим за цели и съдържание, има опити за директно свързване на 

определена цел и съдържание в съществуващите учебни програми, основаващи се на цялостен и 

интегриран подход който обхваща индивида учащ се в цялост. Всъщност това е таксономичен 

подход към целите. Таксономията на целите във възпитанието и образованието във висшите 

училища има големи предимства като: позволяване на индивидуализиране на преподаването;  

определените цели по този начин помагат на учебния процес; така дефинирани цели са отлично 

средство за организиране на различни преподавателски дейности; така определени цели осигуряват 

адекватно преподаване; създаване на йерархия на целите и сукцесивност; помощ при 

диагностицирането на проблеми в преподаването. Така че таксономичният подход при определяне 

на целите прави тези цели по-оперативни, по-диференцирани, по-специфични и по-ясни. Това са 

цели, които интегрират знанието и дейностите. Необходими са по-нататъшни изследвания и ясно и 

последователно определяне на терминологията, както и създаване на причинно-следствена връзка 

между трите елемента което ще бъде по-близо до по-ефективни учебни програми в бъдеще. 

Остава отворен въпросът колко педагогически работници във висшите учебни заведения познават 

основните дидактични закони и закони и колко от тях са способни да ги прилагат на практика. 

Добре известен е основният модел на учебната програма който съдържа трите основни въпроса: 

какво? (съдържание да се изучава), защо? (цели които трябва да бъдат постигнати) и как? 

(организация на преподаването по отношение на методи, процедури, средства). И не само това, но 

има и връзка между тези три елемента. Съвременната и функционална учебна програма следва реда 

на елементите. Ефективната учебна програма започва от целта чрез съдържанието и учебния процес 

на края. Учебните стратегии се определят в края на цикъла на планиране, т.е.реда преминава от цели 

чрез съдържание към методи и дейности. С други думи, научната основа и определянето на 

съдържанието на възпитателно-образователните цели разкриват начините и средствата за тяхното 

постигане. От друга страна, на ниво на дидактиката на висшето образование трябва да се преодолее 

превъзходството на възприемчивите форми на преподаване и учене и да се даде възможност на 

учениците да придобият такава форма на обучение която според тях е важна от гледна точка на 

техните основни познания за бъдещата професия, подчертава Гойков. (2015, 100) Днес фокусът при 

трансфера на знания трябва да бъде поставен в комуникационната перспектива. Да се създаде 

критичен мислител означава да се развие личност. Те трябва да са партньори в преподаването и да 

станат партньори в експертни дискусии. Критичното мислене предполага компетентност в 

определена област, предмет или група. Компетентноста никога не е без риск, тя е част от жизнената 

позиция, тя не е просто набор от интелектуални компетенции, изразява се по начин който излиза от 

обичайната рамка която изучава посочените а и дава посока. Този който създава ученици с критично 

мислене  трябва да е наясно че те са еманципирани, те се движат по свой собствен път и първо трябва 

да опитат своето критично мислене пред своите преподаватели. Това е метакомпетентност което 

дава конкретна посока и собствен смисъл на специфичните компетенции. Накрая се създава 

впечатлението, че за всичко това е необходимо различно структурно подреждане на учебните 

занятия, което означава преди всичко работа с по-малка група студенти и изисква повече 

менторство, препоръчва Гойков. (2015,94) 
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Какво може да се заключи? 

Въпросът за целите е основния проблем на дидактиката, педагогиката и всички образователни 

институции. Специфична характеристика на човешката дейност е неговата познавателна и 

телеологична природа. Както във всяка целенасочена дейност, така и в учебния процес определени 

цели се ръководят от този процес. В най-общ смисъл, целта е замислен и желан резултат след 

определена дейност. Възпитателно-образователните цели са идеално когнито-планирано одражение 

за възможния очакван резултат от възпитателно-образователния процес когато възприемат 

въздействието на различни фактори и условия. Ясната познавателна цел е определено 

предположение за подбор на адекватни методи и средства за нейното постигане. Дори когато се 

дефинира конкретно, тогава може да се определи съдържанието и средствата за постигането и. Това, 

от друга страна, дава възможност да се оцени ефекта от дейностите, както и да се проправи пътя за 

бъдещо развитие. Ако сме създатели на бъдещето, тогава какво образование имаме, такова бъдеще 

ще живеем. 
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