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УВОД 
 

В условията на дигиталната трансформация на битуването на Човека (детето, 
ученика, студента, професионалиста, експерта) в глобалното му гранично-безгранично 
еволюиране в и чрез образованието, се трасират пътищата за еволюираща 
трансформация и на непрекъснато обогатяващи се с нови роли, функции и дейности, 
системи от професионални компетентности, изискващи трансформация и на 
образователното съзнание, като възможност за съгласувано обществено само-
съзнание, гражданско само-съзнание и личностно само-съзнание в развитие.  

Извървени са много пътища за търсенето на различия и сходства, на създаващи 
се средоточия от систематизации и конкретизации на смисловообразуващите понятийни 
конструкти на компетентностния подход чрез двойката „компетентност/компетенции“ и 
нейното разнопосочно обговаряне в различни контексти, пораждащи нови и нови форми 
на съществуването й чрез ситуативните и контекстуално детерминираните й изяви, но 
неводещи до съществено отместване на граници в полза на пълноценното формиране 
и развитие на една или друга компетентност както на обучаващите се, така и от 
комплекса професионални компетентности на обучаващите. Нещо липсва или е 
необозримо за сега в подхода (?) 

Така в хода на непрекъснати хипотетични корелации, част от които 
експериментално проверени/проверими за ролята на компетентностния подход в 
образованието и неговото значение за: (1) целеобразуването и целеполагането; (2) 
дизайна на обучението, водещ до ново качество на всички равнища на формалното 
образование; (3) образователните резултати, ясната им систематизация, 
операционализация и оценяване; (3) оличностяването на уменията чрез отношения и 
нагласи и т.н., постепенно се върви към изчистването на неговата логическа, смислова 
и семантична конструкция, както и ограниченията му в полето на критиката от гледна 
точка на парадигмалното мислене (на методологическо равнище, а в последствие и на 
методическо). Така се извежда и неговата приоритетно целево-функционална 
определеност и се оформя необходимостта от полиподходно му съчетаване, за да се 
изпълни съдържателно-предметното му съществуване в съвместяването с други 
подходи (при формиране и развитие на ключовите и други видовете компетентности), 
както и да се разширят възможностите за формиране и развитие на трансверсални 
компетентности, а от там и  на трансверсални личности.  

Системите на предучилищното и училищното образование в хипотезата за 
еволюционна перспектива, превръщащи се в отворени и развиващи се непрекъснато 
структури, предявяват нови и нови изисквания към професионалната подготовка и 
компетентност на педагогическите специалисти – учители на бъдещето. 
Университетската подготовка на педагогически специалисти, в частност на детски и 
начални учители, е изправена пред редица изпитания, детерминирани от 
многопластовата структура на системата от професионални компетентности, 
гарантираща пълноценна и качествена професионална изява в непрекъснато 
„трансформиращото се образователно съзнание“. 

Развитието на информационните и комуникационните технологии и 
дигитализацията на образованието във всички негови проявления и форми на 
съществуване (формално, неформално, информално), във всички етапи на системата 
на предучилищно и училищно образование, както и в системата на висшето образование 
и продължаващото образование и учене през целия живот детерминира и 
изследователския интерес към разработването на рамки на дигиталната компетентност 
на гражданина/на учителя/на студента-бъдещ учител. 

Възниква въпросът съществуват ли компетентности в едно и ключови и 
трансверсални в системата трансформиращи се професионални компетентности на 
учителя, такива с целево-функционалната си определеност, през предметно-
съдържателната си конкретизация да сформират „трансверсално ядро“, чиято 
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преносимост да разширява границите на субективната изява, отмествайки ги по посока 
на познавателното, практическото и личностното, като така и темпоралните и 
пространствените граници в развитието стават относителни, непрекъснато отместващи 
се и разширяващи, водещи до непрекъсната трансгресия в посока на само-съзнаване, 
само-регулация, само-развитие и себе-развитие. 

Изследователските търсения в рамките на дисертационното изследване се 
фокусират върху дигиталната компетентност на учителя, като се търсят възможности 
за преодоляване на нейното рамкиране (таксономично, йерархично, 
операционализирано и оценъчно) още в хода на университетското образование, чрез 
трангресивното и проектиране (само-създаващо, само-развиващо, само-рефлексиращо, 
само-оценяващо) и полиподходното и растежно развитие в обучението на студентите от 
професионално направление 1.2. Педагогика, така че в последствие да се осигурява 
мета-актуализация на всички професионални компетентности на учителя в 
трансформиращия се комплекс.  

Съобразно коментираните проблемни полета и тяхната научна значимост 
закономерно са изведени обектът, предметът, целта, задачите и научната хипотеза, като 
основни елементи от методологията на научното изследване. 

Методологическите основания за научното изследване са търсени в рамките на 
конструктивизма, гледан като философия и образователна парадигма, като проекции 
са намерени и в общонаучните принципи и концепции на: (1) компетентностния 
подход; (2) модулно-кибернетичния подход; (3) конструктивисткия подход; (4) 
ситуационния подход; (5) интегративния подход; (6) синергетическия подход; (7) 
„ndm“-подход; (8) трансформативния подход; (9) трансгресивния подход. 

Извеждането на основните методологически категории заема централно място 
във всяко едно научно изследване, като те лежат в основата на концептуално-
методологическата рамка и дават възможност за непрекъснатост на методологическата 
рефлексия на изследователя.  

Обектно-предметните отношения, загатнати още в избора на темата, тук се 
определят в систематичността си, съобразно своята обективност, изследователски 
търсения и структурираност. Като ОБЕКТ на изследователски интерес е дигиталната 
компетентност в трансформиращия се комплекс от професионални 
компетентности. Отразявайки логически и закономерно изучаваната научна същност 
на обекта, съобразно научната и приложна значимост на избраните и коментирани 
полета, ПРЕДМЕТ на изследване е полиподходното растежно развитие на 
дигиталната компетентност на студентите – бъдещи детски и/или начални 
учители в контекста на преодоляване на компетентностното й рамкиране чрез 
трансгресивното й проектиране. 
 В контекста на така декларираните научни намерения, ЦЕЛ на изследването е 
конструирането на трансгресивен модел за растежно проектиране и развитие на 
дигиталната компетентност на студентите от професионално направление 1.2. 
Педагогика, операционализиран чрез технологични варианти и неговото частично 
апробиране в обучението по „Информационни и комуникационни технологии и работа 
в дигитална среда“.  

За постигане на формулираната цел се планира решаването на следните 
ОСНОВНИ НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ЗАДАЧИ: 

1. Да се проучат, систематизират и анализират актуални идеи, концепции и добри 
практики по приложение на компетентностния подход при проектиране и развитие 
на професионалните компетентности, в частност на дигиталната компетентност 
на гражданина/на учителя/на студента-бъдещ учител, като се конкретизират 
възможностите, ограниченията и перспективите в тяхното критично средоточие. 

2. Да се концептуализира, структурира, моделира, операционализира и 
технологизира първа база от модел за развитие на дигиталната компетентност 
чрез обучението по учебната дисциплина „Информационни и комуникационни 
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технологии в обучението и работа в дигитална среда“ на студентите от 
професионално направление 1.2. Педагогика, придобиващи професионална 
квалификация „детски“ и/или „начален учител“ . 

3. Да се конкретизират параметрите на експериментална изследователска програма 
за развитие на дигиталната компетентност на студентите – бъдещи детски и/или 
начални учители в контекста на пропедевтичните/пилотни изследователски 
търсения и предвид нормативно-оперативното конституиране на учебната 
дисциплина „Информационни и комуникационни технологии в обучението и 
работа в дигитална среда“. 

4. Да се апробират експериментално технологични варианти от модела на първа 
база, като в условията на непрекъсната концептуализация и реконцептуализация 
се параметрира неговата структурно-функционална целесъобразност и 
съотносимост на подходите и средата, гарантиращи растежното развитие на 
дигиталната компетентност на студентите.  

5. Да се обективират параметрите на синхронизация на умения и отношения (в 
експерименталната им апробация и верификация), като основни конструкти на 
дигиталната компетентност на студентите – бъдещи учители, окомплектоването 
на които трасира пътя към формирането на сегмент от нейното „трансверсално 
ядро“, предпоставящ развитието й като трансгресивна дигитална компетентност. 

6. Да се конституира трансгресивен модел за полиподходно растежно проектиране 
и развитие на дигиталната компетентност на студентите от професионално 
направление 1.2. Педагогика, придобиващи професионална квалификация 
„детски“ и/или „начален учител“, като се трасира прехода от компетентностно 
рамкиране към трансгресивно проектиране и развитие.  
Тази своеобразно трансгресивна постепенност на изследователските задачи е 

ориентирана към постепенното отместване на заявените опитно-изследователски 
граници, за да се заяви и една възможна трансверсалност, преносимост и 
трансферимост на теоретико-експерименталните резултати. Т. е. същинският 
перспективен интерес на изследването е как постигнатите резултати в него в рамките на 
една академична дисциплина и по отношение на една от професионалните 
компетентности на съвременния учител и на учителя на бъдещето да се обосноват 
теоретически и валидират практически като трансгресивно преносими и валидни по 
отношение на целия му комплекс компетентности в цялостното разнообразие на 
предметни реализации? За да се осмисли и гарантира и устойчивото пълно-ценно 
изграждане и развитие на личностите: настоящи студентите – бъдещи учители. 

Съответно на научната определеност на коментираните проблемни полета и в 
синхрон с направените перспективни постановки, за ХИПОТЕЗА на изследването е 
изведено допускането, че ако в процеса на университетското образование се прилага 
модел за растежно развитие на дигиталната компетентност на студентите от 
професионално направление 1.2. Педагогика, придобиващи професионална 
квалификация „детски“ и/или „начален учител“, базиран на трансгресивното й 
проектиране в условията на полиподходност, то ще се гарантира преодоляването 
на компетентностното й рамкиране, детерминиращо нейното ограничаване в 
посока на само-съзнаване, само-регулация, само-развитие и себе-развитие.  

Концептуалното звучене на хипотезата и цялостният замисъл на научното 
изследване дават възможност тя да бъде конкретизирана в няколко основни 
направления – експериментално проверими на първа база от 
конституирания/конституиращия се модел, които могат да бъдат разглеждани като 
работни подхипотези. Ако в университетското образование се прилага 
трансгресивното проектиране и развитие на дигиталната компетентност на студентите 
от професионално направление 1.2. Педагогика, то това ще: 
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o повиши мотивацията и интереса на студентите за решаване на интегрални 
проблеми от реалната педагогическа практика на предучилищното и 
училищното образование; 

o окомплектова познавателните и практико-приложните умения в синхрон с 
уменията за решаване на проблеми в „преносимо ядро“; 

o синхронизира самооценката на студентите и реалната оценка при 
решаване на интегрални проблеми, което оличностява дигиталните 
познавателни, практически умения и уменията за решаване на проблеми в 
дигитална среда, като конструкти на дигитална компетентност и 
стабилизира новообразуван сегмент, които е трансгресивен, разширяващ 
познавателните и практическите граници. 

 Коментираните концептуални и методологически основания дават възможност за 
операционализирането на ОРГАНИЗАЦИЯТА И МЕТОДИКАТА НА ИЗСЛЕДВАНЕТО в 
неговия дизайн.  

В хода на проучването, систематизирането и анализирането на актуалните идеи, 
концепции и добри практики по приложение на компетентностния подход при 
проектиране и развитие на професионалните компетентности, в частност на 
дигиталната компетентност на гражданина/на учителя/на студента – бъдещ учител, е 
детерминирана необходимостта от систематичен преглед на авторовите търсения, в 
рамките на който са конкретизирани възможностите, ограниченията и перспективите в 
тяхното критично средоточие по отношение операционализирането, формирането и 
развитието на дигиталната компетентност на учителите и студентите – бъдещи учители, 
като така са мотивирани последващите изследователски намерения и необходимостта 
от предварителното (пилотно) изследване. 

Предвид спецификата на цялостното изследване и неговата концептуална рамка, 
дизайнът на експерименталната изследователска програма включва най-общо 
следните изследователски процедури: 

1. Разработване на план-концепция на експерименталното изследване; 
2. Подбор, адаптиране, разработване и апробиране на развиващия и 

диагностичния инструментариум; 
3. Предварително (пилотно) изследване и апробиране на инструментариума; 
4. Констатиращи етапи в изследователската програма; 
5. Развиващ образователен експеримент; 
6. Заключителни/контролни етапи в изследователската програма; 
7. Статистическа обработка, анализ и обобщаване на резултатите; 
8. Обобщаване на резултатите от експериментално изследване в заключения и 

изводи. 
 Теоретико-експерименталният и качествено-количествен, смесен характер на 
научното изследване предполага използването на богат набор от 
научноизследователски МЕТОДИ:  

1. Теоретичният анализ, синтез и моделиране са основните методи, използвани 
при разработването на концепцията в рамките на теоретико-концептуалния етап 
на изследването, както и при дизайна на експерименталната изследователска 
програма.  

2. Фокус-групи и интервюиране в хода на генериране на информация от реалната 
практика по приложение на информационните и комуникационните технологии в 
обучението и работата в дигитална среда в системата на предучилищното и 
училищното образование, служеща за мотивиране на изследователските 
намерения и търсения и конкретизиране на изследователската програма. 

3. Контент-анализ, като метод за качествено-количествен анализ на съдържание с 
цел последователно, систематично и надеждно фиксиране и класифициране на 
единици в елементи от учебната документация във висшето училище. 
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4. Експертно оценяване в контекста на дефиниране на основните области на 
учебното съдържание по учебната дисциплина, в чието предметно поле е 
реализирано експерименталното изследване.  

5. Тестиране като метод на диагностициране на познавателни постижения, 
практически постижения и отношения. 

6. Диагностика на мотивация и интерес чрез въпросници и чек-лист за 
самооценка.  

7. Наблюдение в хода на цялостното експериментално изследване за 
предварителна ориентация, регистриране на същностни единици от емпирична 
информация, коригиране и оптимизиране на изследователската програма. 

8. Развиващият образователен експеримент е основният метод в рамките на 
експерименталното изследването, свързан пряко с прилагането на конкретните 
технологични варианти на разработения модел за развитие на дигиталната 
компетентност на студентите.  

9. Статистическите методи за обработка и анализ на резултатите от емпиричното 
изследване. 

10. Трансгресивно проектиране и моделиране при конституирането на 
трансгресивен модел за полиподходно растежно проектиране и развитие на 
дигиталната компетентност на студентите от професионално направление 1.2. 
Педагогика. 
Проведено е в рамките на няколко етапа, условно определени, които взаимно се 

преплитат, допълват и синхронизират възможностите си в хода на цялостното 
изследване: 

 Пропедевтично-мотивационен етап, осигуряващ възможност за преки 
наблюдения на практиките в системата на предучилищното и училищното 
образование, свързани с приложението на информационните и комуникационните 
технологии и работата в дигитална среда; диагностика на степента на 
подготвеност на учителите за проектиране и реализиране на образование в 
обогатена на технологии среда; частично апробиране на авторови варианти за 
формиране и развитие на дигиталната компетентност на студенти в област на 
висше образование 1. Педагогически науки; мотивиране провеждането на 
систематично и целенасочено изследване на възможностите за развитие на 
дигиталната компетентност на студентите от професионално направление 1.2. 
Педагогика, придобиващи професионална квалификация „детски“ и/или „начален 
учител“.  

 Теоретико-концептуален етап, в рамките на който се реализира 
систематизиране, обобщаване и анализиране на научна и нормативна 
библиография, концептуализиране на наблюденията от практиката на 
предучилищното и училищното образование; концептуален дизайн и обосновка на 
изследователските търсения чрез основните методологически и методически 
параметри на изследването; конституиране на авторската концепция на равнище 
проект/модел и операционализация на елементи от този модел чрез технологични 
варианти; трансгресивно проектиране и моделиране на растежното развитие на 
дигиталната компетентност на студентите. 

 Експериментален етап, свързан с уточняване на дизайна на технологични 
варианти от модела, експериментално-диагностичната им апробация за 
параметриране на неговата структурно-функционална целесъобразност и 
съотносимост на подходите и средата, гарантиращи растежното развитие на 
дигиталната компетентност на студентите. 

 Заключително-резултативен етап, свързан със систематизиране, обобщаване, 
статистическа обработка и интерпретация на получените експериментални 
резултати от изследването, извеждане на система от конкретни предложения за 
оптимизиране на образователната практика във висшето училище чрез 
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конституиране на трансгресивен модел за полиподходно растежно проектиране и 
развитие на дигиталната компетентност на студентите от професионално 
направление 1.2. Педагогика, придобиващи професионална квалификация 
„детски“ и/или „начален учител“, като се трасира прехода от компетентностно 
рамкиране към трансгресивно проектиране и развитие.  
Така преходът в различните етапи е достатъчно флуиден и в същото време 

устойчив, така че във всеки етап присъстват елементи от предходния и/или следващия, 
а тяхното формално разграничаване е условно. 

Дизайнът на цялостното изследване, включва няколко равнища на теоретично и 
емпирично проучване и анализ в рамките на следния календарен график: 

 Пропедевтично-мотивационен етап в периода 2014 година – 2017 година; 
 Теоретико-концептуален етап в рамките на периода 2016 година – 2020 година.  
 Пилотно изследване в периода март – юли 2017 година 
 Експерименталното изследване с подетапи: 

- предварително изследване – август 2016 – октомври 2017 година; 
- тригодишен лонгитюден констатиращ етап на експерименталното 

изследване – при стартиране на обученията във формираните групи през 
учебните 2017/2018 година, 2018/2019 година и 2019/2020 година; 

- тригодишен лонгитюден развиващ образователен експеримент – в хода на 
обученията във формираните групи през учебните 2017/2018 година, 
2018/2019 година и 2019/2020 година по учебната дисциплина 
„Информационни и комуникационни технологии в обучението и работа в 
дигитална среда“; 

- тригодишен лонгитюден заключителен етап на експериментално 
изследване – в хода на обученията във формираните групи през учебните 
2017/2018 година, 2018/2019 година и 2019/2020 година. 

 Заключителено-резултативният етап от изследователската програма е в периода 
юли 2020 година – март 2021 година.  
Така, чрез непрекъснатата методологическа и методическа рефлексия на 

изследователските търсения в техните синергетизиращи конкретизации, се стига до 
конструирането на трансгресивен модел за полиподходно растежно проектиране и 
развитие на дигиталната компетентност на студентите от професионално 
направление 1.2. Педагогика, като нейното позициониране в трансформиращия се 
комплекс от професионални компетентности на съвременния учител е търсено чрез 
преодоляване на компетентностното й рамкиране в процеса на трансгресивното й 
проектиране. При частичното апробиране е регистрирано наличие на новообразувание 
на личностно равнище/аспект (трансгресивен сегмент от „трансверсалното ядро“ на 
дигиталната компетентност), което започва да циркулира и на познавателно 
равнище/аспект, и на практическо равнище/аспект – отвътре навън/от център към 
периферия/от фрагментарност в посока към цялостност на само-съзнаване, само-
регулация, само-развитие и себе-развитие. Новообразованието е функциониращо и 
като стимулиращо на личностно равнище, и като мотивиращо на познавателно равнище, 
и като реконструиращо на поведенческо равнище, и като синергетизиращо всичките тях.  
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ГЛАВА ПЪРВА 
ТРАНСФОРМАЦИЯ НА СИСТЕМАТА ПРОФЕСИОНАЛНИ КОМПЕТЕНТНОСТИ НА 

УЧИТЕЛЯ – ПОДХОД И КОНКРЕТИЗАЦИЯ 
 

1.1. Компетентностният подход в еволюционното си развитие 
 
Всички динамични промени и глобални тенденции в образованието създават 

различни средоточия в търсенето на обединяващ център с доминиращо, иновационно и 
концептуално звучене и намират такъв в компетентностния подход, като в 
еволюционното му развитие и на свързаните с него понятията „компетентност” и 
„компетенция” в настоящия момент на историческо позициониране се разграничават пет 
основни етапа. Всеки етап реализира непрекъснато разширяване обхвата на 
разглежданата понятийна двойка „компетентност/компетенции“, като се оформят 
следните основни подходи за разграничаване: (1) „компетенциите” (интегрирани в 
конкретна ситуация и контекст знания и умения) като възможно наблюдавани събитийни 
референти на концепта „компетентност” (интегрално личностно свойство); (2) 
„компетентността“ предимно като свързана с „потенциални способности“, с „ефективно 
извършвана дейност“, с „емоционален аспект и придаване на смисъл на дейността“, 
докато „компетенцията“, имаща повече прагматичен оттенък като „реализира на 
практика компетентността“, „знае „как“, а не „че“”, осъществява „връзка между знания и 
ситуация“; (3) компетентността като преди всичко субективна и личностна, 
докато компетенцията – обективна и нормативна характеристика на човешката 
дейност. 
 

1.2. Критика на компетентностния подход в контекста на парадигмалното мислене 
 

Критиката на компетентностния подход на методологиическо равнище е част 
от критиката на: (1) парадигмалното мислене в науката; (2) научните подходи като 
производни на парадигмите; (3) таксономиите в науките за образованието, докато на 
методическо равнище той е част от критиката на идеята за конструктите на учебното 
съдържание и възможността за оптимизиране на уменията, както и по отношение 
проектирането на идеите му в цялостната дидактическа система (потребности, цели, 
съдържание, форми, методи, средства, оценка, резултати) и реализирането на различни 
технологични решения за неговото пълноценно прилагане в образователната практика. 

Компетентностният подход се позиционира като свързан приоритетно с 
конструктивизма като философия и научна парадигма, насочена към активността на 
самия обучаем и възможността да създава среда за своята социална изява и лична 
експресия, в хода на която се формира отношение към дейността и резултатите от нея. 
Той достига оптималния вариант на конструктивиската идея, благодарение на своята 
насоченост към умението, като част от поведенческа изява на субекта и същевременно 
поставя въпроса доколко едно умение може да бъде оптимизирано (?).  

Компетентностният подход може да бъде съизмерим с много и различни 
парадигмални полета. Питането в случая е защо компетентностният подход в 
образованието започва да губи своите парадигмални устои, свързани с 
„конструктивизма“ (?) и дали не се превръща в мултипарадигмален референт като 
разширява и изследователските, и практико-приложните полета на своето случване (?) 
Дали това се дължи и на критичния прочит на конструктивистките идеи (?) Дали губенето 
на парадигмалните устои на компетентностния подход не е свързано с: (1) навлизане на 
полипарадигмални прочити в научното педагогическо познание; (2) промени в научните 
идеи за средата като проактивна, просоциална, асертивна и др.; (3) наличие на 
педагогическо метапознание, свързано със субективизиране на средата и ролята на Аза; 
(4) нови ценностни и когнитивни редове в информационното общество и роля на 
цифровите технологии; (5) наличие на нова социална и здравна ситуация като 
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пандемията, която преосмисля ролята на технологиите в процеса на обучение; (6) нови 
социални роли и позиции на учителя в съвременното образование (?). 

Представяйки съвместимостта между няколко базови методически подхода 
(генеалогичен, аксиологичен, мултисензорен, интердисциплинарен, динамично-
моделиращ, експертен и регионален) по всички предметни области, насочени към 
трансверсалния потенциал на личността, Я. Рашева-Мерджанова търси отговор на 
въпроса: Как се позиционира компетентностният подход?, като отчита, че „той е, 
първо, целево, и второ, функционално, а не предметно-съдържателно определен, ето 
защо, той и стъпва на други подходи, и се нуждае от тях за съдържателното си 
изпълване, „Компетентност за…““1.  

Въпреки че има автори като E. Anthony2 (1963), които интерпретрат подхода като: 
„ориентиращ модела към едно или друго съществено свойство на моделируемите 
обекти“, „аксиоматичен, описващ гледна точка, философията“ и подхода, „приеман като 
конвенция, признава се, или че доказателства за неговата истинност не се изискват“, 
колкото и концептуален и практически утвърждаван да е един подход или определящ 
даден общ модел, то той не следва да има и/или да се възприема с парадигмални 
измерения, защото винаги се прилага в съчетание с други подходи, особено в рамките 
на образованието.  
 

1.3. Компетентности в професионалния профил на съвременния учител – 
синергенично средоточие и трансформация  

 
 На Европейско равнище е отчетено, „че предизвикателствата пред учителската 
професия се увеличават, тъй като образователната среда става все по-комплексна и 
хетерогенна; като има предвид, че тези предизвикателства включват напредък на 
информационните и комуникационните технологии (ИКТ), промени в обществените и 
семейните структури, увеличаващо се смесване на различни ученици в много от 
училищата, в резултат от увеличаването на имиграцията и появата на мултикултурни 
общества, нарастваща независимост на училищата, свързана с увеличаване на 
задълженията на учителите, и необходимост да се обръща повече внимание на 
индивидуалните образователни нужди“. Изрично се „подчертава, че учителите трябва 
да бъдат по-добре подготвени, за да посрещнат множеството нови изисквания, 
отправяни към тях; признава предизвикателствата, които развитието на 
информационните и комуникационните технологии отправят към учителите, но също 
така признава и благоприятните възможности; насърчава приоритетното изучаване на 
информационни и комуникационни технологии в началното и последващото обучение, 
за да се осигури съобразено със съвременните изисквания познаване на последните 
технологични достижения и техните приложения в образованието, както и да се осигури 
това учителите да притежават необходимите умения, да се възползват от тях в класната 
стая“3. 
 В условията на трансформиращото се училище на 21-ви век, Я. Мерджанова 
извежда на преден план новите лица, които придобива то: (1) училището е медиатор; 
(2) училището е модератор; (3) училището е преходна и проходима (отворена) 
територия; (4) с ценностно осмислена култура и атмосфера; (5) водеща личността 
към идентификация, самоидентификация и (6) интеркултурно взаимодействие, 
които предхождат, съпровождат и налагат предизвикателството „трансформация“ 
пред професията „учител“ – в контекста на социалното взаимодействие. Тази нова 
йерархия, според авторката, подрежда по качествено нов начин приоритетните 

                                                           
1 Рашева-Мерджанова, Я. (2021). Компетентностен подход за личностно развитие – философскообразователно 
измерение и методическа конкретика в обучението. Измерения на компетентността, София: Университетско 
издателство „Св. Климент Охридски“. 
2 Anthony, E. (1963). Approach, Methods and Technique. English Language Teaching. Volume 17, Issue 2, (63–67). 
3 Официален вестник на Европейския съюз,C8E/12BG; 14.1.2010 г.,  
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:008E:0012:0017:BG:PDF  

https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:008E:0012:0017:BG:PDF
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училищни дейности, функции и роли, отразява се върху дейностите, функциите и 
ролите, а следователно и върху компетентностите на основните действащи 
професионални субекти на училищната институция – учителите4. Всичко това 
налага преосмисляне и преструктуриране на цялостния комплекс ключови 
компетентности на българския и въобще на съвременния учител, за да е адекватен и 
подсилен педагогическият му професионален облик, а логиката е „метаморфози в 
ролята на училищната институция в ролите и функциите на учителя – в конкретни негови 
компетентности – в цялостния комплекс ключови компетентности”5. 
 Съществуват редица изследвания, свързани с качествени систематизации на 
професионалните компетентности/компетенции на педагогическите 
специалисти/учители, които, съобразно етапа на обществено развитие и развитието на 
предучилищното и училищното образование, извеждат на преден план различни 
акценти в моделите, чрез взаимното им допълване и трансформации. Разпространено 
е разбирането, че „различните компетенции се натрупват, обединяват и проявяват в 
комплексното единство професионална компетентност на специалиста“6.  

Основателно посочва Я. Рашева-Мерджанова, че тази нова гама роли води до 
нови очаквания и до нови компетентности за учителя, които се надграждат над 
собствено обучителните му и възпитаващите такива: информационна; комуникационна; 
методическа; диагностична; контролна; организационна; управленска; работа с 
документация. Според авторката, промените в живота и връзките между съвременните 
общества, промените в социалните очаквания към съвременното образование и 
промените в социалните и педагогическите подходи към човека, налагат да се 
припознаят следните приоритетни компетентности на съвременния учител: (1) 
експертно-консултантска; (2) медиаторно-модераторна; (3) социо-интеркултурна; 
(4) аксиологическо-възпитаваща7. 
 Всичко това налага и преосмисляне на възможностите за непрекъснатото 
актуализиране на подходите към дигиталната компетентност, по принцип, нейната 
концептуализация, обективизация, конкретизация, операционализация и 
технологичните инварианти/варианти за формиране и развитие, в полза на учителите, 
но най-вече преосмисляне на подхода от „рамкиране“ на дигиталната компетентност на 
учителите, към нейното „растежно проектиране“, гарантиращо нелинейност и динамика 
на трансгресивното ѝ развитие.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
4 Мерджанова, Я. (2012). Предизвикателството „трансформация“ пред професията „учител“ – в контекста на 
социалното взаимодействие. Сборник от ІІ Есенен научно-образователен форум „Съвременни предизвикателства 
пред учителската професия“, Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Департамент за информация и 
усъвършенстване на учители, (11-22). 
5 Рашева-Мерджанова. Я. (2014). Базови методически подходи за трансверсални компетентности. Просто 6+. 
Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, София. 
6 Найденова, В. (2004). Професионалният облик на съвременния учител (с пример за специалност химия). София: 
Фактум. 
7 Рашева-Мерджанова, Я. (2017). Синергетическа философия на образованието. Синергетическа естествена 
педагогика. Синергично образование. София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“. 
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ГЛАВА ВТОРА 
ДИГИТАЛНАТА КОМПЕТЕНТНОСТ В ТРАНСФОРМИРАЩАТА СЕ СИСТЕМА ОТ 

ПРОФЕСИОНАЛНИ КОМПЕТЕНТНОСТИ НА УЧИТЕЛЯ 
 

2.1. Дигитална компетентност – контексти на разбиране  
 
Изследванията на дигиталната компетентност, представена като ключова 

компетентност в началото на 21-ви век, са насочени предимно към създаване на 
теоретични модели, рамки на компетентности и изследователски инструменти за оценка 
на компетентности.  
 Въпреки множеството изследвания, насочени към дигиталната грамотност, 
дигиталните умения, информационната грамотност, компютърната грамотност, ИКТ 
грамотност, медийна грамотност, Е-грамотност, ИКТ компетентност и дигиталната 
компетентност, направено през 2020 година систематично изследване на научната 
литература по въпроса (в базите Scopus, Web of Science и ERIC) показва, че няма 
еднозначно тълкуване на понятията и предстои дълъг път още за постигане на консенсус 
по тяхното съдържание и структура, предполагащи търсенето на пътища за изясняване 
на въпроса на концептуално равнище. Прегледът на научните изследвания, включени в 
периметъра на търсенията на A. Sánchez-Caballé, M. Gisbert-Cervera, Fr. Esteve-Mon 
(2020)8, води до извода, че повечето от документите насочват вниманието върху 
изследвания, свързани с оценката на дигиталната компетентност (достигнатото ниво от 
студенти и ученици), не толкова с възможностите за нейното развитие и проектирането 
му в образователен контекст.  
 В ретроспективен план, изглежда, ранните изследователски търсения, свързани с 
дефиниране на дигиталната компетентност, са съществено повлияни от определянето 
на дигиталната грамотност като базисно ниво за използване на информация, извън 
традиционния контекст, през постепенната конвергенция на информационните и 
комуникационните технологии и дигиталните ресурси с традиционните форми на 
информационно взаимодействие. Непрекъснатото префокусиране на търсенията води 
до надграждане на дигиталната компетентност от K. Ala-Mutka (2011), с по-широк и по-
сложен набор от знания, умения, нагласи и отношения, за да се стигне до включването 
и на специфичен начин на критично мислене за кодиране, декодиране и прекодиране на 
информация9, свързан с непрекъснатото адаптиране към разрастващите се 
технологични възможности и техните проекции и достигащ, според разбиранията на J., 
Janssen, S. Stoyanov, A. Ferrari, Y. Punie, K. Pannekeet, P. Sloep (2013), до нивата на 
експертната дигитална компетентност или поне до визията за нея10. 
 През последните години редица изследвания анализират и съпоставят 
Eвропейската рамка за дигитална компетентност с различни национални рамки.  
  Тази констатация е в пълен синхрон с настоящото изследване и неговия 
концептуален замисъл за обосноваването на необходимостта от трансгресивни 
методически подходи за формиране и развитие на базовите, трансверсални 
компетентности (в случая дигиталната компетентност) и превръщането им в 
трансгресивни такива. Това е възможно обаче, единствено чрез (не)прекъснато 
„трансформиране на образователното съзнание“ (неговата трансгресия – Н. Цанков), 
като тази трансформация е видяна от Я. Рашева-Мерджанова като: „(1) възможност за 
обгръщане на непосредствените участници в педагогическото, независимо от техните 
роли в него; (2) трансформиращото се образователно съзнание като цялостно и единно 
образувание, включващо тези части на индивидуалните съзнания, които се ангажират и 

                                                           
8 Sánchez-Caballé, A., M. Gisbert-Cervera, Fr. Esteve-Mon. (2020). The digital competence of university students: a 
systematic literature review. Aloma: Revista de Psicologia. Vol. 38, Núm. 1, (63-74). 
9 Ala-Mutka, K. (2011) Mapping Digital Competence: Towards a Conceptual Understanding. Luxembourg: European 
Commission. Joint Research Centre, Institute for Prospective Technological Studies. 
10 Janssen, J., S. Stoyanov, A. Ferrari, Y. Punie, K. Pannekeet, P. Sloep. (2013). Experts' views on digital competence: 
Commonalities and differences. Computers & Education, 68, (473-481).  
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са ангажирани със събитието образование, като е нужно движение, развитие у всички 
участници и заинтересовани, но с определена степен на специфичната педагогическа 
култура, защото културното съхраняване и възпроизводство на човечеството почива на 
механизма на педагогическата връзка, а всяко индивидуално човешко съзнание има 
една „педагогическа част“ и тя трябва да се култивира и развива, защото участва в 
цялостното „образователно съзнание“; (3) в посока на синхронизиране, съгласуване и 
съответствие за трансформация и действителна еволюция“11. 
 

2.2. Дигиталната компетентност на учителя – моделиране и конкретизация в 
изследователските търсения 

 
Съществуват различни концепции, относно дефинирането на дигиталната 

компетентност, характеризиращи се с измерения от „познавателен, релационен и 
социален характер”, а предвид нейната интегрална същност, често се разглежда като 
включваща технологични, познавателни и етични елементи, интегрирани съобразно 
контекста на нейното съществуване12. 

Налице са и известни противоречия, относно съдържанието и структурата на 
дигиталната компетентност на учителя, които възпрепятстват пълноценното ѝ 
формиране и развитие при университетската му подготовка. В образователната теория 
и практика тези противоречия най-често се свеждат до: (1) неразбирането и оттам 
невъзможността да се разграничава системната подготовка на специалистите 
(предимно от техническите специалности) в областта на информационните технологии, 
подготовката на учители по информатика и информационни технологии и тази на 
бъдещите учители по други учебни предмети като потребители на тези технологии; (2) 
неотчитането на възможностите на компетентностния подход при проектирането на 
целите и очакваните резултати от образованието, както и невъзможността да се 
идентифицират базисните елементи на всяка компетентност; (3) неяснотата по 
отношение концептуалната рамка на дигиталната компетентност на учителя и 
възможностите за пълноценното ѝ включване в неговия професионален профил; (4) 
липсата на концептуален модел за проектиране на технологични решения за формиране 
и развиване на дигиталната компетентност на учителите, в рамките на образователната 
им подготовка. 

В изследванията на R. Krumsvik се наблюдава непрекъснато разширяване на 
концепцията за дигиталната компетентност като постепенно тя се конкретизира в 
професионален контекст, от ситуативните възможности за нейната изява13. 

В европейски контекст е разработена рамка на дигиталната компетентност на 
учителите14, като с цел улеснение възприемането на рамката, експертните нива се 
представят чрез обосновано описание на конкретни роли, които могат също така да 
бъдат проектирани върху професионалните нива, предложени и в Общата европейска 
рамка за владеене на чужд език от А1 до С2 – Таблица № 1. 

                                                           
11 Рашева-Мерджанова, Я. (2010). Пенталогия на родовостта. Културно-образователни преходи. Личностни 
модели. София: ПЕТЕКСТОН.  
12 Calvani, A., A. Cartelli, A. Fini, M. Ranieri.(2008). Models and Instruments for Assessing Digital Competence at School. 
Journal of e-Learning and Knowledge Society, Vol. 4, № 3, (183-193). 
13 Krumsvik, R. (2008). Situated learning and digital competence. Education and Information Technology, 4 (13), (279-290). 
14 Redecker, C. (2017). European Framework for the Digital Competence of Educators: DigCompEdu. Punie, Y. (ed). EUR 
28775 EN. Publications Office of the European Union, Luxembourg, doi:10.2760/159770, JRC107466 
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Таблица № 1. Европейска рамка на дигиталната компетентност на учителите (Redecker, 2017) 
 

С2 
Ниво на 
прилагане на 
иновации 

Иновиране на 
професионалната 
практика 

Приоритетно 
използване и 
промотиране на 
дигитални 
ресурси 

Иновативно 
преподаване 

Иновативно 
оценяване 

Иновативно 
отношение към 
ангажираността на 
обучаващите се 

Приложение на 
иновативни 
формати за 
усъвършенстване 
на дигиталната 
компетентност на 
обучаващите се  

С1 
Лидерско ниво 

Обсъждане и 
обновяване на 
професионалния 
опит 

Осъзнато и 
преднамерено 
използване на 
високотехнологич-
ни стратегии и 
ресурси 

Стратегическо и 
пълноценно 
модернизиране 
на преподаването 

Критичност и 
рефлексия 
към 
стратегиите на 
оценяване 

Научнообоснована 
подкрепа на 
обучаващите се 

Осъзнато и 
преднамерено, 
критично 
осъзнато 
усъвършенстване 
на дигиталната 
компетентност на 
обучаващите се 

В2 
Експертно ниво 

Укрепване и 
надграждане на 
професионална-
та практика  

Стратегическо 
приложение на 
интерактивни 
ресурси 

Усъвършенстване 
на преподаването 
и ученето 

Стратегическо 
и ефективно 
прилагане на 
оценяването в 
дигитална 
среда 

Стратегическо 
прилагане на 
дигитални 
инструменти в 
подкрепа на 
ученето 

Стратегическо 
усъвършенстване 
на дигиталната 
компетентност на 
учещите се 

В1 
Интегративно 
ниво 

Разширяване на 
професионалния 
опит 

Приспособяване 
на дигитални 
ресурси в 
образователния 
контекст 

Пълноценно, 
осмислено 
интегриране на 
дигиталните 
технологии 

Обогатяване 
на 
традиционните 
подходи за 
оценяване 

Ориентиране към 
подкрепа на 
обучаващите се 

Въвеждане на 
дейности за 
усъвършенстване 
на дигиталната 
компетентност на 
обучаващите се 



16 
 

А2 
Практико-
приложно, 
изследователско 
ниво 
Ниво на 
осъзнаване и 
съзнателно 
прилагане на 
технологии 

Проучване на 
дигиталните 
възможности 

Проучване на 
дигиталните 
ресурси 

Проучване на 
стратегии за 
преподаване и 
учене в 
дигитална среда 

Проучване 
стратегии за 
оценяване в 
дигитална 
среда 

Проучване на 
стратегии, 
ориентирани към 
обучаваните 

Мотивиране и 
подпомагане на 
обучаваните да 
използват 
дигитални 
технологии 

А1 
Ниво на 
начинаещ 

Несигурност, 
неувереност,  
базисна употреба 

Несигурност, 
неувереност,  
базисна употреба 

Несигурност, 
неувереност, 
базисна употреба 

Несигурност, 
неувереност, 
базисна 
употреба 

Несигурност, 
неувереност, 
базисна употреба 

Несигурност, 
неувереност, 
базисна употреба 

Ниво 
 

Професионална 
ангажираност 

Дигитални 
ресурси 

Преподаване и 
учене 

Оценяване Подкрепа на 
обучаващите се 

Фасилитиране 
на дигиталната 
компетентност 

на обучаващите 
се 
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2.3. Мотивация за изследователски търсения в полето на развитието на 

дигиталната компетентност на студентите от професионално направление  
1.2. Педагогика 

 
Развитието на съвременните информационни и комуникационни технологии и 

възможностите им за интегриране и за реализиране на качествено образование на 
студентите, от една страна, и необходимостта от повишаване на мотивацията и 
интереса на студентите от педагогическите специалности към използване на електронни 
платформи за обучение в условията на класическото университетско образование, от 
друга, са предметни полета с изследователски интерес, които насочват към 
разработване на проекти, целящи диагностика на мотивацията и интереса на студентите 
от педагогическите специалности в условията на смесено (традиционно и електронно) 
обучение и адаптация на мотивацията за целенасочено приложение на електронните 
платформи в университетското и продължаващото образование. Представени са 
редица авторови изследвания, показващи, че в рамките на обучението по различните 
учебни предмети измеренията на дигиталната компетентност на учителя допълнително 
се разширяват, обогатяват и придобиват специфика, проявяваща се вариативно в 
контекста, но запазваща инвариантната същност на изведената концептуална рамка. 
Всичко това прави дигиталната компетентност на учителя динамична и непрекъснато 
развиваща се, което налага необходимостта от нейното непрекъснато преразглеждане 
и надграждане, в контекста на непрекъснатото образование.  

В същото време, дефинирането на рамката на дигиталната компетентност на 
учителя и определянето на нива за измерване и оценка, задават възможността за 
управление на нейното формиране и развитие в образователен контекст, но такова с 
линеен характер, а в контекста на непрекъснато разширяване на обхвата на приложение 
на информационните и комуникационните технологии и работата в дигитална среда в 
дейността на учителя. Това налага и преосмисляне на подхода, прилаган досега, а 
именно рамкирането на дигиталната компетентност като ключова (чрез крайното ѝ 
дефиниране, чрез области от компетентност и/или набор от знания, умения и 
отношения) и търсенето на възможности за развитието ѝ като трансверсална, 
впоследствие като трансгресивна компетентност.  

„Трансверсалността се свързва, не толкова с моженето в конкретна, макар и 
типова ситуация, а с типа отношение, към която и да е ситуация, което е 
Преносимото. Т. е. трансверсалността се базира на типизиране на отношението на 
човек към ситуациите, а не на самите ситуации“. Говорейки за „своеобразен „пазар на 
ключови компетентности“ като най-търсени или най-нужни в актуалните социални 
условия, Я. Рашева-Мерджанова позиционира „трансверсалните компетентности 
като постоянни, атрибутивни за човека, като преносими и валидни през целия му 
жизнен път като разумно социално същество, като свързани с неговата когниция и 
метакогниция (познавателни компетентности), с неговата етика на междуличностни и 
междугрупови отношения (социални компетентности), с неговата организираност и 
целевост за перспективна дейност (методическа компетентност), с неговото 
себепознание (себерефлексия и компетентности за авторегулация). Това е вътрешното 
преносимо ядро на компетентността, което не само се пренася от ситуация в ситуация, 
но и се трансформира според своеобразието ѝ. Устойчивото в компетентността, което е 
устойчиво в личността. Около ядрото, от ядрото произтичат прагматичните умения на 
поведенческата реализация на компетентността. Трансверсалното ядро е същността на 
компетентността, прагматичните умения са поведенческите ѝ проекции“15.  

                                                           
15 Рашева-Мерджанова, Я. (2021). Компетентностен подход за личностно развитие – философскообразователно 
измерение и методическа конкретика в обучението. Измерения на компетентността, София: Университетско 
издателство „Св. Климент Охридски“.  
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Тези базисни постановки са и основанията за търсенето на възможности за 
растежно проектиране и развитие на дигиталната компетентност на учителя: от ключова 
през транверсална до трансгресивна. 

 
ГЛАВА ТРЕТА 

БАЗИСЕН ПРОЕКТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ДИГИТАЛНАТА КОМПЕТЕНТНОСТ НА 
СТУДЕНТИ – БЪДЕЩИ УЧИТЕЛИ ОТ ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ 1.2. 

ПЕДАГОГИКА  
 

3.1. Концептуални основания за развитие на компетентности 

 
 Представени са концептуалните основания за разработването на модел за 
развитие на дигиталната компетентност на първа база (Фигура № 1), средоточие на 
продуктивна организация на обучение, постепенно включващо модулно-
кибернетичен подход в инструктивна среда, конструктивистки подход и 
ситуационен подход в конструктивистка среда, където се осигурява възможност 
за прилагане и реконструиране на познавателния и практически опит на обучаваните, в 
зависимост от структурата на нови познавателни и практически 
задачи/проблеми/ситуации, апробирана поетапно в рамките на три учебни години 
(2017/2018; 2018/2019 и 2019/2020 година) по учебната дисциплина „Информационни и 
комуникационни технологии в обучение и работа в дигитална среда“, 

 
Фигура № 1.  

 В основата на концептуалните основания за разработването на първия 
базов блок на трансгресивен модел за полиподходно растежно проектиране и 
развитие на дигиталната компетентност на студентите е конструктивистката 
парадигма и основните принципи за прилагане на избраните подходи към 
обучението, както и някои теоретични постановки и разбирания, свързани с 
възможностите за формирането и развитието на умения като основни конструкти на 
компетентността.  

 
3.2. Проект за развитие на дигиталната компетентност на студентите от 

професионално направление 1.2. Педагогика – модулно-кибернетичен подход 
 

 В първоначалните изследователски търсения и концептуално обосноваване на 
цялостния модел, е позициониран модулно-кибернетичен подход като са отчетени 
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съществуващите различни виждания, относно възможностите на модулното обучение, 
неговата приемственост по отношение на други теории и концепции за обучение, които 
търпят развитие, особено при системното и целенасочено приложение на 
информационните и комуникационните технологии в образованието, и то се свързва с 
динамиката на развитието на съвременните дидактически теории като възможност да 
синтезира техните черти, което позволява по-успешно да се комбинират различни 
подходи при подбора на учебното съдържание, както и организацията и реализацията 
на образователния процес.  

Търсененето на оптимално функционално подреждане на основните звена в 
модулното обучение чрез възможностите на кибернетичния подход като подсистеми, в 
зависимост от функционалните им характеристики, е отразено в рамките на 
предложената технология от модулно-кибернетичен тип – Фигура № 2, като на този етап 
на проектиране изглежда нереализируем преход от кибернетична към синергетична 
идея за развитие на дигиталната компетентност и реализирането на трансгресивния 
подход към това. Ето защо е търсен междинен преход чрез конструктивисткия и 
ситуационен подход към развитието на компетентността, така че да се стигне до 
синергетичната идея като „един естествен, паралелно съществуващ и развиващ се 
партниращ контрапункт на принципите на линейната йерархия „висше-нисше“, на 
твърдите структури с „център-периферия“, на полярното еднозначно противопоставяне 
„плюс-минус“ чрез принципите на мрежовост, равноценност, динамично равновесие и 
взаимно допълване“, в синхрон с идеите на съвременната синергетика за: устойчиво 
неравновесие; необратима (неповторима) несиметричност; изборност; самосъздаване и 
саморазвитие чрез конструктивна случайност; неформални връзки до специфичната 
информационна цялостност за „херменевтическите праоснования за цялостта на човека 
– тоталност в тоталността“16.  

                                                           
16 Рашева-Мерджанова, Я. (2017). Синергетическа философия на образованието. Синергетическа естествена 
педагогика. Синергично образование. София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“. 
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Управленско-регулативна подсистема 
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3.3. Проект за развитие на дигиталната компетентност на студентите от 
професионално направление 1.2. Педагогика в консткруктивистка среда 

 

 Последващото проектиране на елементите от базисния модел е в синхрон с 
конструктивистката парадигма и идеите за непрекъснати вътрешни преобразувания на 
уменията (превръщането на пълната последователност от етапи за формиране в 
хипотетична), респективно на компетентността (въпреки нейното „транверсално ядро“), 
с натрупване на функционалните им възможности, водещи и до промяната на целевите 
ориентири и съответно нови ситуационни такива. Конструктивизмът се гледа като 
„особена философия на живота, основана на предположението, че чрез отразяване на 
нашия опит, ние изграждаме нашето собствено разбиране и тълкуване на света, в който 
живеем, като всеки от нас генерира собствени “правила“ и “ментални модели“, които 
използваме, за да осмислим нашия опит, а обучението при тази позиция е процесът на 
адаптиране на нашите умствени модели за въвеждане на нови преживявания и опит“17. 
Тази филисофия е в съответствие с търсенето на възможности да се достигне лидерско 
ниво на професионална ангажираност на учителите по отношение на тяхната дигитална 
компетентност (чрез непрекъсната рефлексия на професионален опит, неговото 
реконструиране и генериране на нови измерения на приложение на информационните и 
комуникационните технологии в обучението и работата в дигитална среда) и ниво на 
непрекъснато иновиране на професионалната им практика.  
 Така в авторовите търсения се концептуализират основанията и се трасира 
възможността за проектиране на технология за развитие на дигиталната компетентност 
на учителя (Фигура № 3) (на примера на обучение на студенти от професионално 
направление 1.2. Педагогика, придобиващи професионална квалификация „детски“ 
и/или „начален учител“) или по-точно на нейното „трансверсално ядро“ чрез обучение, 
първоначално базирано на модулно-кибернетичния подход в инструктивна среда, през 
обучение, базирано на конструктивисткия и ситуационен подход в конструктивистка 
среда (експериментално апробирано), като се гарантира един своеобразен растежен за 
преподавателя ролеви преход от инструктор, конструктор и фасилитатор (в този 
първи/базов блок на модела), за да се случи/позиционира ролево като консултат и 
мениджър на риска в последващия концептуален блок на трансгресивния модел за 
полиподходно растежно проектиране и развитие на дигиталната компетентност на 
учителя. 

                                                           
17 Радев, Пл. (2014). Обща дидактика. Пловдив: FastPrintBooks. 
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 В основата на разработването на технологията за развитие на дигиталната 
компетентност на студентите – бъдещи учители от професионално направление 1.2. 
„Педагогика“ в университетското образование са концептуалните основания, 
представени при характеризирането на първия блок (база) от трансгресивния модел за 
полиподходно растежно проектиране и развитие на дигиталната компетентност на 
учителя. 
 Различни теоретични равнища на проблематизация и конкретизация са отразени 
в проектирането и реализирането на проблемно-ситуационното обучение, съобразно 
целта и при прилагането на технологията на обучение за развитие на дигиталната 
компетентност на студенти от професионално направление 1.2. Педагогика, 
придобиващи професионална квалификация „детски“ и/или „начален учител“, като 
обучаваните проявяват различни предпочитания към видовете проблеми, в зависимост 
от техните възможности, нагласи, интереси. Организирането на образователната среда, 
предвид тези характеристики, детерминира интереса, мотивацията и отношението на 
обучаваните в хода на проблемното обучение и прилагането на технологията, както и 
степента и ефективността на развитие на дигиталната компетентност на студентите. 

При анализирането на условията за развиването на дигиталната компетентност, 
предвид особеностите на конструктивистката концепция за ролята на средата, 
познавателните и практически задачи имат контекстно значение, т. е. – свързани са 
с реални проблеми, възникващи в професионалната дейност на учителите и изискващи 
целенасочено прилагане на информационните и комуникационни технологии и работа в 
дигитална среда.  

 
 

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА 
РАЗВИТИЕ НА ДИГИТАЛНАТА КОМПЕТЕНТНОСТ НА СТУДЕНТИТЕ ОТ 

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ „ПЕДАГОГИКА“ ЧРЕЗ ОБУЧЕНИЕТО ПО 
„ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ В ОБУЧЕНИЕТО И 

РАБОТА В ДИГИТАЛНА СРЕДА“ (ЕКСПЕРИМЕНТАЛНО ИЗСЛЕДВАНЕ) 
 
4.1. Дизайн на емпиричното изследване 
 
Същинското емпирично изследване е реализирано в периода 2017- 2021 година 

и включва: Пилотно изследване, свързано с уточняване на параметрите на 
експерименталната изследователска програма чрез: (1) Фокус-групова дискусия за 
извличане на информация чрез фокусирани въпроси; (2) Интервюиране за проучване 
на индивидуалното отношение и становищата на интервюираните към проблематиката; 
(3) Контент-анализ на учебното съдържание на учебните дисциплини, развиващи 
дигиталната компетентност на студентите от професионално направление 1.2. 
Педагогика в университетското им образование и Експериментално изследване, 
включващо: (1) Подготвителен етап: анализ на документите, регламентиращи 
учебното съдържание по дисциплината „Информационни и комуникационни технологии 
в обучението и работа в дигитална среда“; разработване на учебна програма и 
последваща експертна оценка; (2) Етап на подбор, разработване и апробиране на 
инструментариум за експериментално изследване; (3) Констатиращи етапи на 
изследване в два подетапа: самооценка и оценка на дигиталната компетентност на 
бъдещите педагогически специалисти на входа на университетското им образование; (4) 
Формиране на групите за експерименталното изследване и проверка на емпиричното 
разпределение; (5) Дидактически експеримент: апробиране на авторски технологични 
варианти; (6) Заключителни етапи на експерименталното изследване: сравнителен 
анализ по критерии; (7) Етап за изследване на трансверсалната същност на 
дигиталната компетентност на студентите – контингент на изследване. 
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Контингент на изследване 

 В рамките на пилотното изследване  
Фокус групи 

 Формирани са 3 фокус групи в рамките на проведени квалификационни обучения, 
включващи по 8 учители (общо 24 детски и начални учители – извадка), завършили 
висшето си образование и/или придобили професионална квалификация „учител“ в 
периода 2006-2016 година. 

Интервюиране 
Контингент на изследване са 64 педагогически специалисти (извадка от детски и 

начални учители), мотивирани да се включат в интервюирането в хода на 
квалификационните обучения в периода март – юли 2017 година. 

 В рамките на същинското емпирично изследване  
Контингентът на експерименталното изследване като обхват и количествени и 

качествени маркери е представен обобщено в Таблица № 2.  
 

Таблица № 2. Контингент на експериментално изследване 

К
о

н
т
и

н
ге

н
т
 н

а
 и

з
с

л
е

д
в

а
н

е
  

Образователно-
квалификационна 

степен 
Форма на 
обучение 

Учебна година 

Общо 2017/2018 2018/2019 2019/2020 

ОКС "Бакалавър" Задочно обучение 86 101 94 281 

ОКС "Бакалавър" Редовно обучение 173 183 195 551 

ОКС "Магистър" 
Редовно и задочно 

обучение 130 217 151 498 

Общо ОКС "Бакалавър": 259 284 289 832 

Общо ОКС "Магистър": 130 217 151 498 

Общо: 389 501 440 1330 

 
4.2. Пилотно изследване 

 

Реализиран е контент-анализ на учебното съдържание по дисциплината „Аудио-
визуални и информационни технологии в обучението“ (и/или „Информационни 
технологии в образованието“) от учебните програми и/или информационни пакети 
(действащи към учебната 2016/2017 година) по учебната дисциплина „Аудио-визуални и 
информационни технологии в обучението“ (и/или „Информационни технологии в 
образованието“), включена като задължителна и/или избираема с различен хорариум 
(между 15 и 60 академични часа аудиторна заетост) при минимален хорариум 60 учебни 
часа, изискван според Наредбата за единните държавни изисквания за придобиване на 
висше образование с професионална квалификация "учител".  
 В контекста на изследователския замисъл при пилотното изследване в периода 
март – юли 2017 година в рамките на проведени 6 квалификационни обучения с 
педагогически специалисти, от които 69 детски учители и 72 начални учители (общо 141 
педагогически специалисти), е реализирано и набиране на данни чрез фокус-групи и 
интервюиране. 
 В рамките на груповите дискусии е реализирано пилотно интервюиране за 
уточняване на зоните на изследване и е направена редакция на въпросите за 
предстоящото интервюиране на педагогически специалисти (детски и начални учители). 
 Изследването е реализирано чрез полуструктурирано интервю (гледано като 
проблемно-центрирано, като насочено към обхващане на индивидуалното 
отношение и становищата на интервюираните към проблематиката, но много 
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повече в качеството им на експерти18), включващо въпроси в две основни проблемни 
полета: (1) прилагането на информационни и комуникационни технологии в пряката 
педагогическа дейност на детски и начални учители и (2) подготовката в рамките на 
университетското образование (по придобиване на професионална квалификация 
"учител") за прилагането на информационните и комуникационните технологии и за 
работата в дигитална среда. 

Детерминирана е необходимостта от търсенето на нови подходи за формиране и 
развитие на дигиталната компетентност на бъдещите учители в хода на проектирането 
и реализирането на обучението в предметното поле на учебната дисциплина 
„Информационни и комуникационни технологии и работа в дигитална среда“ в 
университетското образование на специалностите от професионално направление 1.2. 
Педагогика, както и търсенето на възможности за разширяване и надграждане на 
подготовката им в рамките на други учебни дисциплини (задължителни и/или 
избираеми). 

 
4.3. Експериментално изследване  

 

Подготвителен етап на изследването 
 В рамките на подготвителния етап (юни – август 2017 година) от 
експерименталното изследване е направен анализ на съдържанието на учебните 
планове за обучението на студентите по специалностите за съответните образователно-
квалификационни степени и са отчетени различията при учебната дисциплина 
„Информационни и комуникационни технологии и работа в дигитална среда“. 
 След направения сравнителен анализ на параметрите, заложени на ниво учебен 
план и предвид изводите и анализите, направени в хода на пилотното изследване, са 
очертани съдържателните параметри на тематиката (основните тематични области), 
която да бъде включена в обучението по учебната дисциплина „Информационни и 
комуникационни технологии и работа в дигитална среда“ за студентите от 
професионално направление 1.2. Педагогика, придобиващи професионална 
квалификация „детски учител“ и/или „начален учител“ в рамките на висшето си 
образование в ОКС “Бакалавър“ и ОКС „Магистър“, съобразно с определените кредитни 
единици и хорариум в рамките на аудиторната и извънаудиторната заетост. 

В рамките на предварителния етап на експерименталното изследване са 
структурирани основните тематични области от съдържанието, предвидено за 
изучаване в рамките на обучението по учебната дисциплина „Информационни и 
комуникационни технологии и работа в дигитална среда“, а учебната програма (в нейния 
съдържателен профил от тематично обособени области) по дисциплината е подложена 
на експертна оценка, като резултатите показват прогнозно очакване за покриване на 
едва А2 към В1 ниво (в области: Дигитални ресурси, Преподаване и учене, Оценяване и 
Подкрепа на обучаващите се) в рамките на обучението по дисциплината. 

Тези основания и посочените ограничения са пряко свързани с възможностите за 
обучение чрез учебната дисциплина „Информационни и комуникационни технологии в 
обучението и работа в дигитална среда“ и детерминират прилагането на разработената 
технология за формиране и развитие на дигиталната компетентност на студентите от 
професионално направление 1.2. Педагогика, които са контингент на 
експерименталното изследване. 

 
Методика и организация на експерименталното изследване 
Цялостното експериментално изследване е проведено в продължение на три 

учебни години (2017/2018 година; 2018/2019 година и 2019/2020 година), като са 
експериментирани различни технологични варианти, допълващи се и с опит за 

                                                           
18 Бижков, Г., В. Краевски. (2007). Методология и методи на педагогическите изследвания. София: Университетско 
издателство „Св. Климент Охридски“.  
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оптимизиране и надграждане на ефектите им, с контингент – студентите от 
професионално направление 1.2. Педагогика, изучаващи учебната дисциплина 
„Информационни и комуникационни технологии и работа в дигитална среда“ в рамките 
на І семестър на І курс от обучението им. То включва провеждането на констатиращо 
изследване, развиващ (дидактически) експеримент и заключително изследване, а 
изследването на ефективността от прилагания технологичен вариант за развиване на 
дигиталната компетентност е представено съобразно прилагането му в рамките на 
съответната учебна година. 
 Определянето на променливите величини, на критериите и показателите на 
изследването е важен етап от цялостния дизайн на едно експериментално изследване. 
Независимите променливи са тези, чието влияние се изследва – в случая това е 
дидактическата технология за развиване на дигиталната компетентност на студентите – 
бъдещи учители. При експерименталното изследване се променят и диагностицират 
зависимите променливи – в случая това е степента на развиване на дигиталната 
компетентност в хода на обучението по „Информационни и комуникационни технологии 
в обучението и работа в дигитална среда“. В настоящето изследване критериите, 
показателите и индикаторите за отчитане развитието на компетентността са обобщени 
в Таблица № 3. 
 При разработването на системата от критерии и показатели водещото е 
търсенето на възможности за преодоляване на рамкирането на дигиталната 
компетентност чрез нейното съдържателно-тематично оценяване, а не чрез 
проследяване на формирането и развитието на „трансверсалното ядро“ на 
компетентността, което по природа е надпредметно. Ето защо и подбраните критерии, 
показатели и индикатори са с високо равнище на обобщеност и въпреки че са отчитани 
в контекста на конкретно учебно съдържание, е търсена тяхната 
надпредметна/надсъдържателна/надтематична степен на проявеност, дори степента им 
на независимост от съдържанието.  
 

  Таблица № 3. Система от критерии–показатели–индикатори за емпирично 
изследване на трансгресивна дигитална компетентност (първа база) 

Критерии Показатели Индикатори 

П
о

з
н

а
в

а
т
е
л

н
и

 п
о

с
т
и

ж
е

н
и

я
 Знания - обем (пълнота) 

- обмисленост 
- трайност 
- приложимост 

Познавателни 
умения 

- умения за критичен анализ и синтез; 
- умения за разбиране на отношения (част – цяло, 

единично – общо, причина – следствие, цел – 
средство, детерминираност);  

- умения за класифициране и дефиниране; 
- умения за моделиране;  
- умения за самоинициативни вариации на 

действия/дейности; 
- умения за оценяване. 

П
р

а
к
т
и

ч
е
с

к
и

 

п
о

с
т
и

ж
е
н

и
я

 Практико-
приложни умения 

- репродуктивно (стандартно) решаване на задачи по 
инструкция; 

- изследователско решаване на задачи/проблеми 
чрез пресъздаване на конструкти; 

- творчески трансфер на умения в проблемни 
ситуации чрез развитие на нови конструкти.  

Умения за 
решаване на 

проблеми 
(решение, 

изискващо подбор 

- идентифициране на основните елементи на 
проблема; 

- подбор на информация и технологични възможни 
решения, нужна/и за решаване на проблема; 

- генериране на идеи за решение; 
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и съчетаване на 
възможности на 

ИКТ, оценка на 
възможностите) 

- вземане на решение; 
- (само)оценка на решението. 

О
т
н

о
ш

е
н

и
я

  Операционен аспект 

Интерес - към дейността; 
- към резултатите от дейността. 

Мотивация  - процесуални (вътрешни) мотиви; 
- резултативни (външни) мотиви. 

 Личностен аспект 

Съотношение 
самооценка/оценка 

(реални 
постижения) 

- идентифициране на собствените познавателни и 
практически възможности; 

- рефлексивни умения; 
- умения за адекватна самооценка. 

Насоченост - емоционална; 
- волева; 
- познавателна; 
- трансгресивна. 

  
Диагностичен инструментариум за експерименталното изследване 

 Разработването и апробирането на инструментариума за изследване е 
реализирано на няколко етапа като основно внимание е отделено на заключителните 
варианти за оценка на дигиталната компетентност на студентите от професионално 
направление 1.2. Педагогика, придобиващи квалификация „детски учител“ и/или 
„начален учител“ в рамките на обучението по дисциплината „Информационни и 
комуникационни технологии в обучението и работа в дигитална среда“.  
  
 Констатиращи етапи на експерименталното изследване 

Констатиращото изследване включва два подетапа: (1) самооценка на 
дигиталната компетентност и (2) оценка на дигиталната компетентност на 
студентите – контингент на изследване. 

Целта от констатиращото изследване на първия подетап е установяване на 
нивото на дигитална компетентност на бъдещите педагогически специалисти на базата 
на тяхната самооценка и набелязване на възможности за целенасоченото й развитие в 
рамките на университетското им образование в съответната образователна степен в 
контекста на бъдещата професионална реализация като детски и начални учители. 
Картата за самооценка е базирана на матрицата за самооценка на дигиталните 
компетенции като инструментът за оценка на дигитални умения19.  

В рамките на цялостното изследване се открояват редица противоречия относно 
самооценката на дигиталната компетентност на студентите в началото на обучението 
им в педагогическите специалности и установените в хода на обучението по 
дисциплината „Информационни и комуникационни технологии в обучението и работа в 
дигитална среда“ знания, умения, отношения и възможности за решаване на конкретни 
познавателни и практически задачи с целенасочено приложение на технологии. 
Очевидно е несъответствието на самооценката на студентите, направена на базата на 
картата, базирана на матрицата за самооценка на дигиталните компетенции и реалните 
им знания, умения и отношения на базисно равнище на входа на университетското 
образование за ОКС “Бакалавър“ или при неговото продължаване за придобиване на 
професионална квалификация „учител“ в ОКС „Магистър“, проверени чрез серия от 
познавателни и практически задачи в хода на обучението.  

Констатиращото изследване на втори подетап има за цел да оцени 
дигиталната компетентност на студентите на входа на университетското образование, 
като е използван инструмент, разработен от Министерството на образованието и 
                                                           
19 https://europass.cedefop.europa.eu/resources/digital-competences  

https://europass.cedefop.europa.eu/resources/digital-competences
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науката за „Пилотно национално онлайн оценяване на дигиталните компетентности“, 
проведено в периода 13-17 юни 2016 година20 .  

Резултатите, получени на втори подетап на констатиращото изследване, са 
използвани като изходна база за формиране на групите и за оценка на емпиричното 
разпределение. В хода на констатиращите изследвания по години (2017/2018; 
2018/2019; 2019/2020) чрез средния брой точки са установени приблизително еднакви 
резултати като постижения (Фигура № 4) на входа на университетското образование, 
като анализът на данните показва сравнително добро представяне на равнище 
репродукция на знания (тест), но доста слабо на равнище практическо прилагане на 
знания и формирани и развити умения при решаване на конкретни практически 
задачи/проблеми.  

В Таблица № 4 са представени резултатите от Test Statistics (Статистиката на 
теста) Mann-Whitney U чрез p-стойността на статистическия тест Asymp. Sig. (2-tailed) 
(Асимптотична значимост (двустранна). Видно е, че при всички последователни 
сравнения между групите чрез общата оценка на дигиталната компетентност на 
студентите при констатиращото изследване (втори подетап) са установени 
р(1,2,3,4,5,6,7,8,9)>0.05, което не е статистически значима стойност и не позволява да се 
отхвърли нулевата хипотеза H0 и да се направи изводът, че има различие между двете 
групи (последователно сравнени) в ранжирането на оценката на дигиталната 
компетентност на студентите на входа на университетското образование. Това са 
основания, даващи възможност в рамките на изследването да бъдат реализирани 
различни сравнения на постиженията в различните групи (по учебни години, форми на 
обучение и образователно-квалификационни степени) като същите да бъдат достоверни 
и да са отправна точка за последващи анализи и изследователски търсения в 
експерименталното изследване. 

                                                           
20 Модел на НВО за X клас - https://www.mon.bg/bg/100151  

https://www.mon.bg/bg/100151
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Фигура № 4.  
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Таблица № 4.  

 

 

 

 Test Statistics 

 

       

Mann-Whitney U - Asymp. 
Sig. (2-tailed) 
 
 
 
 
 
 
 

 

2017/2018 2018/2019 2019/2020 

ОКС „Бакалавър“ ОКС 
„Магистър“ 

ОКС „Бакалавър“ ОКС 
„Магистър“ 

ОКС „Бакалавър“ ОКС 
„Магистър“ 

Задочно 
обучение (1) 

Редовно 
обучение (2) 

 

Редовно и 
задочно 

обучение (3) 

Задочно 
обучение (4) 

Редовно 
обучение (5) 

Редовно и 
задочно 

обучение (6) 

Задочно 
обучение (7) 

Редовно 
обучение (8) 

Редовно и 
задочно 

обучение (9) 

Обща оценка (тест + практическа задача) на дигиталната компетентност  

(1) - .033 .059 .745 .753 .231 .250 .214 .057 

(2)  - .051 .266 .245 .056 .058 .059 .051 

(3)   - .054 .052 .116 .237 .160 .771 

(4)    - .915 .378 .383 .391 .053 

(5)     - .267 .290 .259 .053 

(6)      - .992 .994 .054 

(4)       - .869 .097 

(8)        - .056 

(9)         - 
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Дидактически експеримент – апробиране на авторски технологични варианти за 
развитие на дигиталната компетентност на студентите 

 В този параграф с висока степен на обобщеност и индикативно на равнище 
подходи са представени акценти от експерименталното прилагане на технологичните 
варианти. 
 След проведеното емпиричното изследване на констатиращ етап (в два 
подетапа), което е в различни времеви параметри, съобразно приема и обучението на 
студентите, обучавани в ОКС „Бакалавър“ и ОКС „Магистър“ в професионално 
направление 1.2. Педагогика в периода 2017-2020 година, е установеното ниско ниво на 
дигитална компетентност, както и разминаване между тяхната самооценка и 
постиженията им при оценката (тест + практическа задача) на дигиталната 
компетентност (която приоритетно покрива елементи от технико-технологичната сфера 
от дигиталната компетентност на учителя). За целта е стартирано разработване и 
апробиране на технологичен модел на обучение чрез учебната дисциплина 
„Информационни и комуникационни технологии в обучението и работа в 
дигитална среда“, първоначално гледано (обучението) като кибернетична система 
(сложна; състояща се от елементи, намиращи се в неслучайно взаимодействие; 
относително отворена; динамична и схоластична (подчинена на закономерности, но с 
вероятностен характер, с непредсказуемо поведение), а впоследствие динамично 
надграждано и усъвършенствано според възможностите (времеви, ресурсни и субектни) 
в контекста на обучението в развитие. 
 В рамките на обучението на студентите задочно обучение в ОКС „Бакалавър“ – 
2017/2018 учебна година (Г1), учебното съдържание е разпределено първоначално в 
три основни съдържателни панела/модула, които са смесени по същество (интегриращ, 
теоретически (информационен) и практически (операционен) аспект), като е взет 
предвид фактът, че учебната дисциплина се въвежда за първи път през учебната 
2017/2018 година и съответно, че хорариумът на дисциплината в аудиторна заетост е 
редуциран на 50% (8 часа лекции + 8 часа упражнения).  
 През учебната 2017/2018 година в рамките на обучението на студентите ОКС 
„Бакалавър“ – редовно обучение в контролната група Г2-К е приложен същият подход 
като при групата Г1 (ОКС „Бакалавър“ – задочно обучение), докато в експерименталната 
група Г2-Е идеята на модулното обучение е надградена като системата от 
познавателни и практически задачи включва възможност в хода на обучението 
студентите да решават и познавателни и практически проблеми с различна степен 
на структурираност.  

За целта на експерименталното изследване на етап обучение на група Г3 
(студенти ОКС „Магистър“, редовно и задочно обучение – 2017/2018 учебна година) е 
прилагана система от практически задачи. Използван е подходът за преход от 
решаване на добре структурирани към решаване на неструктурирани или слабо 
структурирани проблеми, като е реализирана и възможност за избор от студентите 
според самооценка на уменията им към кой тип проблеми да се ориентират, предвид 
търсенето на синхронизация между самооценката и оценката на дигиталната им 
компетентност.  

При търсенето на възможности за интегративно развитие на дигиталната 
компетентност (синхронизирано развитие на умения от технико-технологичната, 
психолого-педагогическата и предметно-методическата сфера) в рамките на обучението 
на студентите от професионално направление 1.2. Педагогика, придобиващи 
квалификация „детски учител“ и/или „начален учител“ чрез учебната дисциплина 
„Информационни и комуникационни технологии в обучението и работа в дигитална 
среда“ през учебната 2018/2019 година в контролните групи (Г4-К; Г5-К и Г6-К) е 
приложен вече апробираният през 2017/2018 година технологичен вариант, базиран 
на модулно-кибернетичния подход, а в експерименталните групи (Г4-E; Г5-E и Г6-E) той 
е надграден с разработения технологичен вариант за обучение при прилагането на 
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конструктивисткия и ситуационния подход към обучението в рамките на 
практическите упражнения и на извънаудиторната заетост, като е търсена 
възможност за преход от преподаване чрез инструкции към конструктивистко 
преподаване или от инструктивна среда на обучение (където са прилагани принципите 
на модулното обучение и кибернетичните принципи) към конструктивистка среда 
(където акцентът е върху проблемното, интерактивното и ситуационното учене). 
Акцентът при обучението в експерименталните групи е върху решаването на 
интегрални познавателни и практически проблеми с различна степен на 
структурираност. 

През учебната 2019/2020 година в рамките на обучението на студентите ОКС 
„Бакалавър“ – задочно обучение (Г7), студентите ОКС „Бакалавър“ – редовно 
обучение (Г8) и студентите ОКС „Магистър“ – редовно и задочно обучение (Г9), е 
приложен технологичният вариант, апробиран в експерименталните групи през 
2018/2019 учебна година, като и по време на лекциите обучението е базирано на 
прилагането на конструктивисткия и на ситуационния подход и е направен опит 
за неговото отваряне в синергетичен план чрез: (1) динамичен, гъвкав и 
трансформиращ се баланс между функциите на преподавателя и на студентите; (2) 
решаване на задачи и проблеми, изискващи включване на действащи учители – 
социални партньори; (3) създаване на образователни ресурси лично от студентите, 
следващи хода ня тяхната познавателна и практическа дейност; (4) извънаудиторна 
заетост, включваща самоподготовка и непрекъсната рефлексия върху 
придобиваните умения в хода на обучението; (5) оценяване и самооценяване в 
търсене на тяхната синхронизация). 

Всичко това е осъществено при спазване на основните изисквания за 
организирани и реализиране на пълноценно смесено обучение (Blended learning) като 
конструктивна перспектива в рамките на експерименталното апробиране на модела на 
първа база. Тези постановки са съобразени с търсенето на баланс между елементите 
на традиционното и електронното обучение, като са взети предвид както спецификата 
на учебната дисциплина „Информационни и комуникационни технологии в обучението и 
работа в дигитална среда“, в която е реализирано експерименталното изследване, и 
нейните възможности за развитие на дигиталната компетентност на студентите от 
професионално направление 1.2. Педагогика, придобиващи професионална 
квалификация „детски учител“ и/или „начален учител“, така и перспективата на 
синергетичния и „ndm“ – подходи при следващо ниво на проектиране и развитие на 
дигиталната компетентност.  

 
Заключителни етапи на експериментално изследване – сравнителен анализ 

на резултатите 

Резултатите от заключителните етапи на експерименталното изследване, 
провеждано в продължение на учебните 2017/2018, 2018/2019 и 2019/2020 години, са 
представени обобщено, като е направена необходимата статистическа обработка, която 
да е основание за уточняване на параметрите на модела на първа база и да трасира 
пътища за неговото последващо развитие.  

Анализ на резултатите от заключителните етапи по критерий „Познавателни 
постижения“ 

Като показатели за оценка на степента на усвоеност на знанията и 
познавателните умения се използва т. н. среден коефициент на 
усвоеност/успеваемост/степен на развитие (Кx), който изразява отношението между 
получения бал (брой точки) и максималния бал при решаването на тестовете и задачите 
или при решаването на интегративните задания в зависимост от начина на формиране 
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на групите и при прилагането на съответния технологичен вариант в определен етап от 
изследването. Обобщено резултатите са представени в Таблица № 5.  

 
Таблица № 5. Средни коефициенти на усвоеност/успеваемост/степен на развитие 

по критерий „Познавателни постижения“ 

Група Знания (Кх) Познавателни умения (Кх) 
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Г1 0.37 0.57     0.24 0.41     

Г2   0.36 0.62 0.38 0.69   0.28 0.42 0.26 0.63 

Г3 0.33 0.58     0.20 0.49     

Г4   0.38 0.61 0.36 0.66   0.31 0.45 0.30 0.79 

Г5   0.41 0.67 0.40 0.68   0.32 0.52 0.33 0.83 

Г6   0.34 0.63 0.36 0.70   0.29 0.51 0.30 0.86 

Г7 0.24 0.56     0.22 0.80     

Г8 0.33 0.59     0.26 0.84     

Г9 0.29 0.53     0.19 0.89     

 
При прилагането на вече коментирания технологичен вариант в предходния 

параграф в рамките на модулно-кибернетичния подход за развитие на дигиталната 
компетентност на студентите от професионално направление 1.2. Педагогика в 
сформираната група Г1 (ОКС „Бакалавър“, задочно обучение – 2017/2018 учебна година) 
за сравнението на резултатите по показатели „Знания“ и „Познавателни умения“ е 
използван Тест на Уилкоксън (Wicoxon) за съпоставка на две корелирани (свързани) 
извадки (групи). Резултатите от неговото прилагане показват асоциираното ниво на 
значимост, дадено в реда Asymp. Sig. (2-tailed) по отношение на показател „Знания“ 
p=0.015<0.05 и по отношение на показател „Познавателни умения“ p=0.045<0.05. И в 
двата случая то е основание за извода, че различието между двете оценки е 
статистически значимо, което е основание за приемане на алтернативната хипотеза.  

Въпреки установената статистически значима разлика и по двата показателя, при 
интерпретацията на големината на ефекта на прилагания технологичен вариант, 
където е използват коефициент d, е установено, че по показател „Знания“ d=0,62, докато 
при показател „Познавателни умения“ d=0,28, което е основание за извода, че модулно-
кибернетичният подход – като база за избрания технологичен вариант за развитие на 
компетентността на студентите на този етап приоритетно, оказва влияние в по-голяма 
степен от средната при формирането на знания и в доста по-малка степен повлиява 
развитието на познавателните умения.  

При сформираната група Г3 (ОКС „Мегистър“, редовно и задочно обучение – 
2017/2018 учебна година), при която е приложен технологичен вариант, базиран на 
решаването на проблеми с различна степен на стуктурираност, но в рамките на 
модулно-кибернетичен подход към развитието на дигиталната компетентност на 
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студентите, също има основание за приемане на алтернативната хипотеза при 
прилагането на Тест на Уилкоксън (Wicoxon), където асоциираното ниво на значимост, 
дадено в реда Asymp. Sig. (2-tailed) по отношение на показател „Знания“ p=0.017<0.05, а 
по отношение на показател „Познавателни умения“ p=0.025<0.05. При анализирането на 
големината на ефекта на прилагания технологичен вариант е установено, че по 
показател „Знания“ d=0,59, а при показател „Познавателни умения“ d=0,48, което е 
основание за извода, че модулно-кибернетичният подход – като база за избрания 
технологичен вариант и интегриран с решаването на проблеми с различна степен на 
стуктурираност, оказва влияние върху развитието на познавателните умения. При 
сравняване на разликите в групите (ОКС „Бакалавър“ и ОКС „Магистър“) по отношение 
на Кх, когато става дума за обучението на студентите в ОКС „Магистър“, се установява 
известна разлика в полза на познавателните умения, която обективно се дължи на 
факта, че в рамките на обучението им по учебната дисциплина „Информационни и 
комуникационни технологии в обучението и работа в дигитална среда“ и по учебните 
дисциплини „Педагогика“ и „Възрастова психология“ се изучават в един семестър. Това 
е предпоставка да се мисли, че това създава условия за по-пълноценно интегриране на 
знания и умения от технико-технологичната сфера и психолого-педагогическата сфера 
на дигитална компетенност.  

При сравняване на познавателните постижения в така сформираните контролна 
(Г2-К) и експериментална (Г2-Е) група от студенти ОКС „Бакалавър“, редовно обучение 
– 2017/2018 учебна година резултатите от Test Statistics (Статистиката на теста) Mann-
Whitney U чрез p-стойността на статистическия тест Asymp. Sig. (2-tailed) (Асимптотична 
значимост (двустранна)) показват, че по показател „Знания“ няма статистически значима 
разлика в двете групи в края на изследването: р=0.235>0.05, което не позволява да се 
отхвърли нулевата хипотеза H0. По отношение на показател „Познавателни умения“ е 
установена статистически значима разлика в двете групи в края на изследването: 
р=0.015<0.05, което позволява да се отхвърли нулевата хипотеза H0, за сметка на 
алтернативната. Това е основание за извода, че прилагането на модулно-кибернетичния 
подход към развитието на дигиталната компетентност в рамките на реализирането на 
лекционния курс в съчетание със системно и целенасочено решаване на проблемни 
задачи с различна степен на структурираност в рамките на практическите упражнение 
по учебната дисциплина „Информационни и комуникационни технологии в обучението и 
работа в дигитална среда“ повлиява съществено върху развитието на познавателните 
умения на студентите като компонент от дигиталната им компетентност.  

Най-съществен е прирастът, индикиран чрез средния коецифиент на успеваемост 
(Кх) при студентите от група Г6-Е – експерименталната група от обучаващи се в ОКС 
„Магистър“, редовно и задочно обучение за учебната 2018/2019 година. Тези разлики, 
наблюдаващи се при ОКС „Магистър“ и в този етап на реализиране на 
изследователската програма, категорично потвърждават извода, че изучаването на 
учебнитe дисциплини „Информационни и комуникационин технологии в обучението и 
работа в дигитална среда“, „Педагогика“ и „Възрастова психология“ в рамките на един 
семестър повлиява съществено развитието на познавателните умения като сегмент от 
дигиталната компетентност на студентите. Този извод е потвърден и при последващо 
прилагане на теста на Ман-Уитни (Mann-Whitney U test) при проверка на хипотезата, 
свързана със сравняване на резултатите между експерименталните групи Г4-Е и Г6-Е, 
където р=0.039<0.05 (Asymp. Sig. (2-tailed)) и е основанието да се приеме 
алтернативната хипотеза, че съществува статистически значима разлика в резултатите, 
дължаща се не на случайни фактори. За сравняване на познавателните постижения в 
така сформираните контролни (Г4-К; Г5-К; Г6-К) и експериментални (Г4-Е; Г5-Е; Г6-Е) 
групи от студенти, контингент на експерименталното изследване през учебната 
2018/2019 година, е приложен тестът на Ман-Уитни (Mann-Whitney U test), а резултатите 
обобщено са представени в Таблица № 6. 

 



35 
 

Таблица № 6 Резултати от теста на Ман-Уитни (Mann-Whitney U test) за проверка на 
хипотези, при сравнение на познавателните постижения по групи 

Сравнявани 
групи 

Знания Познавателни умения 

Asymp. Sig.  
(2-tailed) 

Решение Asymp. Sig.  
(2-tailed) 

Решение 

Г4-К : Г4-Е р=0.175>0.05 Статистически 
незначима стойност и 
се приема нулевата 
хипотеза H0. 

р=0.035<0.05 Статистически 
значима разлика и се 
приема 
алтернативната 
хипотеза H1. 

Г5-К : Г5-Е р=0.225>0.05 Статистически 
незначима стойност и 
се приема нулевата 
хипотеза H0. 

р=0.015<0.05 Статистически 
значима разлика и се 
приема 
алтернативната 
хипотеза H1. 

Г6-К : Г6-Е р=0.195>0.05 Статистически 
незначима стойност и 
се приема нулевата 
хипотеза H0. 

р=0.005<0.05 Статистически 
значима разлика и се 
приема 
алтернативната 
хипотеза H1. 

 

Резултатите от Test Statistics (Статистиката на теста) Mann-Whitney U чрез p-
стойността на статистическия тест Asymp. Sig. (2-tailed) (Асимптотична значимост 
(двустранна)) показват, че по показател „Знания“ няма статистически значима разлика 
между контролните и експерименталните групи и в трите етапа от експерименталното 
изследване, и в трите групи (Г4, Г5 и Г6), от които са оформени експериментални и 
контролни такива в края на изследването р=0.235>0.05, което не позволява да се 
отхвърли нулевата хипотеза H0. По отношение на показател „Познавателни умения“ е 
установена статистически значима разлика в контролните и експерименталните групи в 
края на изследването след прилагането на технологичния вариант, базиран на 
конструктивисткия и ситуационния подходи при развитието на дигиталната 
компетентност на студентите, което позволява да се отхвърли нулевата хипотеза H0 за 
сметка на алтернативната.  

При анализирането на големината на ефекта на прилагания технологичен вариант 
е установено, че по показател „Знания“ d<0.21 (малък или по-малък от типичния ефект) 
и при трите сравнявани групи, а при показател „Познавателни умения“ d>0.78 (голям или 
по-голям от типичния ефект), което е основание за извода, че разработената и 
апробирана технология, базирана на конструктивисткия и ситуационния подходи 
(Фигура № 3), оказва съществено влияние върху развитието на познавателните умения. 

Изводите заслужават внимание и от гледна точка на намерения синхрон чрез този 
технологичен вариант между когнитивно активното и поведенчески активното учене, 
нещо, което досега в различни изследвания е изтъквано като едно от сериозните 
предизвикателства пред консктруктивизма, дори негов основен недостатък.  

Тенденциите са потвърдени и при анализа на резултатите от изследването по 
този критерий в рамките на учебната 2019/2020 година, което е основание да се твърди, 
че прилаганият технологичен вариант за развитие на дигиталната компетентност, 
базиран на конструктивисткия и на ситуационния подход, създава необходимите 
условия за развитие на познавателните умения и не повлиява съществено формирането 
на знания в хода на неговото прилагане, което се очертава и като основна разлика между 
технологичните варианти, тъй като при този, базиран на модулно-кибернетичния подход, 
е установен прираст по показател „Знания“, който е статистически значим. 
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Анализ на резултатите от заключителните етапи по критерий „Практически 
постижения“ 

 Резултатите от заключителните етапи на изследването и решаването на 
тестовете и заданията, свързани с оценка на развитието на уменията (практико-
приложни и умения за решаване на проблеми), които са в основата на ядрото на 
дигиталната компетентност, за различните групи са представени в Таблица № 7. 
 

Таблица № 7. Средни коефициенти на степента на развитие по критерий 
„Практически постижения“ 

Група Практико-приложни умения (Кх) Умения за решаване на проблеми (Кх) 
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Г1 0.17 0.24     0.13 0.28     

Г2   0.19 0.26 0.18 0.72   0.17 0.35 0.19 0.79 

Г3 0.16 0.21     0.14 0.32     

Г4   0.21 0.29 0.20 0.89   0.19 0.36 0.21 0.88 

Г5   0.23 0.32 0.26 0.90   0.22 0.40 0.20 0.91 

Г6   0.20 0.30 0.24 0.86   0.18 0.39 0.19 0.94 

Г7 0.18 0.80     0.22 0.86     

Г8 0.24 0.90     0.24 0.89     

Г9 0.21 0.85     0.20 0.92     

 
При прилагането на технологичния вариант, базиран приоритетно на модулно-

кибернетичния подход към развитието на дигиталната компетентност на студентите от 
професионално направление 1.2. Педагогика, придобиващи професионална 
квалификация „детски“ и/или „начален учител“ в сформираната група Г1 (ОКС 
„Бакалавър“, задочно обучение – 2017/2018 учебна година), за сравнението на 
резултатите по показатели „Практико-приложни умения“ и „Умения за решаване на 
проблеми“ е използван Тест на Уилкоксън (Wicoxon) за съпоставка на две корелирани 
(свързани) извадки (групи). Резултатите от неговото прилагане показват асоциираното 
ниво на значимост, дадено в реда Asymp. Sig. (2-tailed) по отношение на показател 
„Практико-приложни умения“ е p=0.055>0.05 и по отношение на показател „Умения за 
решаване на проблеми“ е p=0.065>0.05 и е основание за извода и в двата случая, че 
различието между двете оценки е статистически незначимо, което е основание за 
приемане на нулевата хипотеза, а именно, че прилаганият технологичен вариант не 
спомага за развитието на уменията за решаване на проблеми и практико-приложните 
умения. Това е поредно доказателство, че модулно-кибернетичният подход към 
развитието на „трансверсалното ядро“ на дигиталната компетентност е с доста 
ограничения, а неговото приложение е допустимо, когато е установена необходимостта 
от компенсаторно формиране на знания, докато при формирането и развитието на 
умения е необходимо прилагането на други подходи.  

При сформираната група Г3 (ОКС „Магистър“, редовно и задочно обучение – 
2017/2018 учебна година), където е приложен технологичен вариант, базиран на 
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решаването на проблеми с различна степен на стуктурираност, но в рамките на 
модулно-кибернетичен подход към развитието на дигиталната компетентност на 
студентите, има основание за приемане на алтернативната хипотеза при прилагането 
на Тест на Уилкоксън (Wicoxon), където асоциираното ниво на значимост, дадено в реда 
Asymp. Sig. (2-tailed) по отношение на показател „Практико-приложни умения“ е 
p=0.037<0.05, а по отношение на показател „Умения за решаване на проблеми“ е 
p=0.015<0.05. При анализирането на големината на ефекта на прилагания технологичен 
вариант е установено, че по показател „Практико-приложни умения“ d=0,49, а при 
показател „Умения за решаване на проблеми“ d=0,68, което е основание за извода, че 
модулно-кибернетичният подход като база за избрания технологичен вариант и 
интегриран с решаването на проблеми с различна степен на стуктурираност оказва 
влияние на развитието на уменията. Тук е важно да се отбележи наблюдението за 
предпочитанията на студентите относно избора на проблеми за решаване. На този етап 
на изследване е установено, че студентите имат предпочитание към добре 
структурираните проблеми и се чувстват несигурни по отношение на възможностите си 
за пълноценно участие в проблемно обучение, а решаване на проблеми от този вид е 
предопределен от декларативното знание, а не от процедурното, което от своя страна 
затруднява трансфера на знания от една познавателна ситуация в друга. Тези изводи 
се потвърждават и в хода на оценката на уменията за решаване на проблеми, където се 
забелязват предпочитанията на студентите да използват утвърдени алгоритмични 
предписания при решаването на практическите проблеми, вместо да генерират 
собствени идеи за такива решения. Тук все още обаче се забелязва завишена 
самооценка на студентите по отношение на уменията им за справяне с проблеми и 
нейното статистически значимо разминаване с оценката (което детайлно ще бъде 
представено в следващия параграф). 

При сравняване на разликите в групите (ОКС „Бакалавър“ и ОКС „Магистър“) по 
отношение на Кх, когато става дума за обучението на студентите в ОКС „Магистър“, се 
установява известна разлика в полза на уменията за решаване на проблеми, което 
потвърждава още веднъж предположението, че обучението по „Информационни и 
комуникационни технологии в обучението и работа в дигитална среда“ и по учебните 
дисциплини „Педагогика“ и „Възрастова психология“ в рамките на един семестър е 
предпоставка да се мисли, че това създава условия за комплектоване на уменията от 
„трансверсалното ядро“ на дигиталната компетентност в по-висока степен.  

 За сравняване на познавателните постижения в така сформираните контролна 
(Г2-К) и експериментална (Г2-Е) групи от студенти ОКС „Бакалавър“, редовно обучение 
– 2017/2018 учебна година, е приложен тестът на Ман-Уитни (Mann-Whitney U test). 

Резултатите от Test Statistics (Статистиката на теста) Mann-Whitney U чрез p-
стойността на статистическия тест Asymp. Sig. (2-tailed) (Асимптотична значимост 
(двустранна) показват, че по показател „Практико-приложни умения“ има статистически 
значима разлика в двете групи в края на изследването: р=0.037>0.05, което позволява 
да се отхвърли нулевата хипотеза H0 в полза на алтернативната. По отношение на 
показател „Умения за решаване на проблеми“ също е установена статистически значима 
разлика в двете групи в края на изследването: р=0.025<0.05, което позволява да се 
приеме също алтернативната хипотеза, в чиято основа е предположението, че 
постиженията се дължат не на случайни фактори, а на приложението на конкретния 
технологичен вариант. Това е основание за извода, че прилагането на модулно-
кибернетичния подход към развитието на дигиталната компетентност в рамките на 
реализирането на лекционния курс в съчетание със системното и целенасочено 
решаване на проблемни задачи с различна степен на структурираност в рамките на 
практическите упражнение по учебната дисциплина „Информационни и комуникационни 
технологии в обучението и работа в дигитална среда“ повлиява развитието на 
практическите постижения на студентите като компоненти от дигиталната им 
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компетентност, въпреки че големината на ефекта е по-скоро в средната степен, но 
разликите са статистически значими.  

Установените разлики по показатели „Практико-приложни умения“ и „Умения за 
решаване на проблеми“ при заключителното изследване в групите през учебната 
2018/2019 година след прилагането на конструктивисткия и ситуационен подходи към 
развитието на дигиталната компетентност на студентите от професионално 
направление 1.2. Педагогика в условията на конструктивистка образователна среда са 
представени в Таблица № 8.  

 
Таблица № 8. Средни коефициенти на усвоеност по критерий „Практически 

постижения“ за учебната 2018/2019 година по групи 
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Г4 0.21 0.29 0.08 0.20 0.89 0.69 0.19 0.36 0.17 0.21 0.88 0.67 

Г5 0.23 0.32 0.09 0.26 0.90 0.64 0.22 0.40 0.18 0.20 0.91 0.71 

Г6 0.20 0.30 0.10 0.24 0.86 0.62 0.18 0.39 0.21 0.19 0.94 0.75 

 

Най-съществен е прирастът, индикиран чрез средния коецифиент на успеваемост 
(Кх) при студентите от група Г6-Е – експерименталната група от обучаващи се в ОКС 
„Магистър“, редовно и задочно обучение за учебната 2018/2019 година. Тези разлики, 
наблюдаващи се при ОКС „Магистър“ и в този етап на реализиране на 
изследователската програма, освен през 2017/2018 година, категорично потвърждават 
извода, че изучаването на учебнитe дисциплини „Информационни и комуникационин 
технологии в обучението и работа в дигитална среда“, „Педагогика“ и „Възрастова 
психология“ в рамките на един семестър повлиява съществено върху развитието на 
уменията за решаване на проблеми като определящи практическите постижения и 
сегмент от дигиталната компетентност на студентите. Този извод е потвърден и при 
последващо прилагане на теста на Ман-Уитни (Mann-Whitney U test) при проверка на 
хипотезата, свързана със сравняване на резултатите между експерименталните групи 
Г4-е и Г6-Е, където р=0.019<0.05 (Asymp. Sig. (2-tailed)) и е основание да се приеме 
алтернативната хипотеза, че съществува статистически значима разлика в резултатите, 
дължаща се не на случайни фактори, а на приложения технологичен вариант, базиран 
на конструктивисткия и на ситуационния подход към развитието на компетентността в 
конструктивистка среда. 

За сравняване на практическите постижения (практико-приложни умения и умения 
за решаване на проблеми) в така сформираните контролните (Г4-К; Г5-К; Г6-К) и 
експерименталните (Г4-Е; Г5-Е; Г6-Е) групи от студенти, контингент на 
експерименталното изследване през учебната 2018/2019 година, е приложен тестът на 
Ман-Уитни (Mann-Whitney U test), а резултатите обобщено са представени в Таблица № 
9. 
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Таблица № 9. Резултати от теста на Ман-Уитни (Mann-Whitney U test) за проверка 
на хипотези при сравнение на практически постижения по групи 

Сравнявани 
групи 

Практико-приложни умения Умения за решаване на проблеми 

Asymp. Sig.  
(2-tailed) 

Решение Asymp. Sig.  
(2-tailed) 

Решение 

Г4-К : Г4-Е р=0.035<0.05 Статистически 
значима разлика 
и се приема 
алтернативната 
хипотеза H1. 

р=0.012<0.05 Статистически 
значима разлика 
и се приема 
алтернативната 
хипотеза H1. 

Г5-К : Г5-Е р=0.015<0.05 Статистически 
значима разлика 
и се приема 
алтернативната 
хипотеза H1. 

р=0.005<0.05 Статистически 
значима разлика 
и се приема 
алтернативната 
хипотеза H1. 

Г6-К : Г6-Е р=0.007<0.05 Статистически 
значима разлика 
и се приема 
алтернативната 
хипотеза H1. 

р=0.000<0.05 Статистически 
значима разлика 
и се приема 
алтернативната 
хипотеза H1. 

 
Резултатите от Test Statistics (Статистиката на теста) Mann-Whitney U чрез p-

стойността на статистическия тест Asymp. Sig. (2-tailed) (Асимптотична значимост 
(двустранна)) показват, че както по показател „Практико-приложни умения“, така и по 
показател „Умения за решаване на проблеми“ има статистически значима разлика 
между контролните и експерименталните групи и в трите етапа от експерименталното 
изследване, и в трите формирани групи (Г4, Г5 и Г6), от които са оформени 
експериментални и контролни такива, което позволява да се отхвърли нулевата 
хипотеза H0, в полза на алтернативната.  

При анализирането на големината на ефекта на прилагания технологичен вариант 
е установено, че по показател „Практико-приложни умения“ d=0.78 (голям ефект) и при 
трите сравнявани групи, а при показател „Познавателни умения“ d=0.81 (голям или по-
голям от типичния ефект), което е основание за извода, че разработената и апробирана 
технология, базирана на конструктивсткия и на ситуационния подход (Фигура № 3), 
оказва съществено влияние развитието на практическите постижения на студентите, 
обучавани в професионално направление 1.2. Педагогика в рамките на учебната 
дисциплина „Информационни и комуникационни технологии в обучението и работа в 
дигитална среда“. 

Тези тенденции са потвърдени и при анализа на резултатите от изследването по 
този критерий в рамките на учебната 2019/2020 година, което е основание да се твърди, 
че прилаганият технологичен вариант за развитие на дигиталната компетентност, 
базиран на конструктивисткия и на ситуационния подход, създава необходимите 
условия за съществено развитие на практическите умения и неговото прилагане не е 
ситуативно детерминирано, а е обосновано със статистически проверими и доказани 
ефекти нееднократно, т. е. повторими са. 
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Анализ на резултатите от заключителните етапи по критерий „Отношения“ 

Изследването на учебно-познавателната мотивация, интереса и претенциите на 
студентите е извършено на няколко нива: (1) в рамките на решаването на конкретна 
познавателна и практическа задача е проведена диагностика чрез картата за проучване 
и оценка на нивото на мотивация в хода на дейността; (2) проучено е нивото на учебна 
мотивация по учебната дисциплина, в рамките на която се провежда развиващия 
експеримент, а именно „Информационни и комуникационни технологии в обучението и 
работа в дигитална среда“. 

Предвид насочеността на изследването и на изследователските цели са 
представени синтезно и индикативно резултатите от проведените изследвания на 
различните заключителни етапи и в различните групи в рамките на заключителната 
диагностика на степента на развитие на дигиталната компетентност на студентите от 
професионално направление 1.2. Педагогика, придобиващи квалификация детски и/или 
начален учител. Изведени са обобщените резултати от изследването на компонентите 
на отношенията на студентите като сегменти от дигиталната им компетентност като са 
очертани ясно тенденциите и динамиката по различните показатели както във 
формираните групи, така и по отношение прилагането на конкретния технологичен 
вариант за развитие на дигиталната компетентност на студентите.  

За равнището на учебно-познавателна мотивация в хода на решаването на 
конкретна задача може да се съди в зависимост от степента на проявление – високо, 
умерено или ниско равнище на реакция на студента при успех или неуспех, повишаване 
или понижаване на готовността за изпълнение на задачата. Приоритетно в рамките на 
изследването е анализирана мотивацията за постижения, която заема съществено 
място в мотивационната регулация на процеса на обучение, силно влияе върху 
поставените цели, съдържанието на дейността, положените усилия и има определящо 
значение за индивидуалното поведение на студента в рамките на създадената ситуация.  

Интерес представляват резултатите, свързани с оценка на възможностите на 
студентите и желанията им за „достигане на своите граници“. В рамките на изследването 
са установени интересни зависимости в тази посока, което трасира оформянето на 
трансгресивния сегмент на дигиталната компетентност и превръща трансверсалното й 
ядро в трансгресивно, даващо възможност за непрекъснатото разширяване границите 
на познавателните и практическите търсения на студентите чрез тяхното отместване, 
което е предпоставка за непрекъснато култивиране на нови дигитални умения, водещи 
до развитието на дигиталната компетентност в условията на учене през целия живот. 
Динамиката по отношение на трансгесивния сегмент (като усещане за достигане на 
собствените граници на възможности и за тяхното изпитване) от дигиталната 
компетентност в неговото развитие чрез експериментираните технологични варианти по 
групи е представена на Фигура № 5.  

 
Фигура № 5. 
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Видно е, че в рамките на прилагането на технологичния вариант, базиран на 
конструктивисткия и на ситуационния подход за развитие на дигиталната компетентност 
в конструктивиска среда, е оказало съществено влияние върху „интереса на студентите 
към границите на възможностите им“. И в трите групи (Г4, Г5 и Г6) е установена 
статистически значима разлика между контролните и експерименталните подгрупи (Г4-
К:Г4-Е, Г5-К:Г5-Е и (Г6-К:Г6-Е;) по този елемент от мотивационната стуктура, който е част 
от познавателния й компонент. Резултатите от проверката на статистическите хипотези 
са представени в Таблица № 10. 

 
Таблица № 10. Резултати от теста на Ман-Уитни (Mann-Whitney U test) за проверка 

на хипотези при сравнение на развитието на трансгресивния сегмент от компетентността 
по групи 

Сравнявани групи Интерес и готовност на студентите за достигане на границите 
на възможностите си 

Asymp. Sig.  
(2-tailed) 

Решение 

Г4-К : Г4-Е р=0.045<0.05 Статистически значима разлика и се 
приема алтернативната хипотеза H1. 

Г5-К : Г5-Е р=0.007<0.05 Статистически значима разлика и се 
приема алтернативната хипотеза H1. 

Г6-К : Г6-Е р=0.037<0.05 Статистически значима разлика и се 
приема алтернативната хипотеза H1. 

 
Резултатите от Test Statistics (Статистиката на теста) Mann-Whitney U чрез p-стойността 
на статистическия тест Asymp. Sig. (2-tailed) (асимптотична значимост (двустранна) 
показват, че има статистически значима разлика между контролните и 
експерименталните групи и в трите етапа от експерименталното изследване и в трите 
формирани групи (Г4, Г5 и Г6), от които са оформени експериментални и контролни 
групи.  Това позволява да се отхвърли нулевата хипотеза H0 в полза на алтернативната, 
което е в потвърждение на хипотезата, че именно на прилагането на технологичния 
вариант, базиран на конструктивисткия и на ситуационния подход за развитие на 
дигиталната компетентонст в конструктивиска среда, се дължи промяната в нагласите 
на студентите и в интереса им към границите на техните възможности при решаването 
на задачи, свързани с възможнистите на информационните и комуникационните 
технологии и с работата в дигитална среда. Тази тенденция е потвърдена и при 
повторното прилагане на технологичния вариан с известно надграждане в рамките на 
обучението на студентите през учебната 2019/2020 година, което е още едно 
доказателство, че установената тенденция не се дължи на случайни фактори.  

Това е основанието за изследователски търсения дали трансгресивната 
насоченост е новообразуванието на личностно равнище/аспект, което ще ирадиира 
и на познавателно равнище/аспект, и на практическо равнище/аспект – отвътре навън/от 
център към периферия/от по-ниски в посока към по-високите етажи на само-съзнаване, 
само-регулация, само-развитие и себе-развитие – във втората база на модела за 
разтежно проектиране и развитие на дигиталната компетентност като трансгресивна. 

В хода на изследването е установено, че получените резултати по отношение на 
равнището на мотивация са статистически значими и дават добра представа за 
влиянието на прилаганите технологични варианти върху мотивацията на постижения, 
която е с изкючително значение за цялостната познавателна мотивация. Въпреки че 
изследването на мотивацията е един доста сложен процес, включващ различни 
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фактори, които направляват, регулират и поддържат индивидуалните действия, 
изследвайки го в хода обучението, правим изводи за отношението на студентите към 
дейността и към резултатите от нея. Динамиката в тази посока по групи също е 
достатъчно отчетлива в обобщено представените резултати от заключителните етапи 
на изследване в Таблица № 13. 

За да се установи връзката между успеваемостта при решаването на поставената 
задача и равнището на мотивация, е използван методът на Хи-квадрат (χ2), тъй като 
емпиричните данни са представени чрез променливи от две скали – ординална 
(успеваемостта) и номинална (равнището на мотивация, което е характеризирано 
предимно качествено), като същият е приложен при експерименталните групи през 
учебната 2018/2019 година. Ако формулираме нулева хипотеза (Н0), че между 
успеваемостта на студентите при прилагане на информационните и комуникационните 
технологии и на работата в дигитална среда и равнището на мотивацията им за 
постижения не съществува закономерна връзка, то алтернативната хипотеза гласи, че 
такава връзка съществува. Емпиричната характеристика на хипотезата при 
експерименталната група (ОКС „Бакалавър“ – задочно обучение) Г4-Е е χ2

емп=8,53, 
докато χ2

т=5,38 (α=0,05). Сравняването на теоретичната с емпиричната характеристика 
на хипотезата, а именно χ2

емп > χ2
т (8,53>5,38), дава основание за отхвърляне на 

нулевата хипотеза в полза на алтернативната, което означава, че съществува 
закономерна връзка между успеваемостта при прилагане на информационните и 
комуникационните технологии и на работата в дигитална среда и равнището на 
мотивация за постижения.  

Изводът направен и на базата на проверката на хипотезата за експерименталната 
група Г5-E (ОКС „Бакалавър“ – редовно обучение), където р=0.029<0.05 (Asymp. Sig.), и 
за експерименталната група Г6-E (ОКС „Магистър“ – редовно и задочно обучение), 
където р=0.032<0.05 (Asymp. Sig.), е и основанието да се приеме алтернативната 
хипотеза, че съществува закономерна връзка между успеваемостта на студентите при 
прилагане на информационните и комуникационните технологии и на работата в 
дигитална среда и равнището на мотивацията им за постижения. 

Част от изследването предоставя възможност за по-детайлна оценка на 
определени параметри от мотивационната структура, които са в контекста на 
изследователските цели и са представени чрез средния бал точки (М) (max 7) 
сравнително в Таблица № 11. 

 
 Таблица № 11. Средни точкови балове по компоненти от мотивационната 

структура за учебната 2018/2019 година по групи 

Компонент от мотивационна 
структура 

Г4 
ОКС 

„Бакалавър“ – 
задочно 

обучение; 
2018/2019 

Г5 
ОКС 

„Бакалавър“ – 
редовно 

обучение; 
2018/2019 

Г6 
ОКС „Магистър“ – 

редовно и 
задочно 

обучение; 
2018/2019 

К Е К Е К Е 

Познавателен мотив 2.35 6.58 2.05 6.85 2.13 6.87 

Мотив за смяна на дейността 6.35 1.75 6.15 1.05 6.72 1.15 

Мотив на самоуважението 3.05 6.55 3.00 6.69 2.63 6.65 

Значимост на резултатите 3.25 5.25 2.98 6.05 3.66 6.05 

Сложност на задачата 2.75 6.75 2.68 6.35 2.03 6.45 

Оценка на собствения 
потенциал 

3.15 6.95 2.69 6.37 2.96 6.63 

 

 Последващото подлагане на получените резултати на допълнителна 
статистическа обработка дава основание за няколко извода: (1) установеният 
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трансгресивен сегмент/аспект от дигиталната компетентност е все по-видим и повлиява 
познавателния компонент от мотивационната структура, това влияние е статистически 
значимо (р=0.007<0.05, Asymp. Sig. (2-tailed)) и в същото време различимо между 
контролните и експерименталните групи (р=0.018<0.05, Asymp. Sig. (2-tailed)); (2) налице 
е постепенно комплектоване на познавателните и практическите умения в контекста на 
търсене на синхронизация между когнитивно активното и поведенчески активното учене, 
съответно между познавателните мотиви, степента на самоуважението и оценката на 
собствения потенциал; (3) налице са мотиви за по-реалистична самооценка на базата 
на постигнатите резултати и сложността на задачата.  

Друг показател, анализащ резултатите от изследванията, по който се появяват 
заслужаващи внимание тенденции, е съотношението „Самооценка/оценка“. На 
различните етапи от реализиране на изследователската програма е изисквано от 
студентите, преди решаването на тестове, задания, задачи, да направят самооценка на 
своите възможносити по предварително зададени скали за оценка по съответните 
инструменти. Резултатите от тези самооценки са подложени на стаситическа обработка 
и са сравнени с реално получените впоследствие оценки. За да се очертае тенденцията, 
резултатите са представени обобщено в Таблица № 12.  

 
Таблица № 12. Резултати от тестовете на Тест на Уилкоксън (Wicoxon) и Ман-Уитни 

(Mann-Whitney U test) за проверка на хипотези при сравнение на самооценката с оценката 
по групи 

Група Отношение самооценка/оценка 

Начало  Край К Е 

Начало  Край Начало  Край 

Тест на Уилкоксън 
(Wicoxon) 

Ман-Уитни (Mann-Whitney U test) 

 Asymp. Sig. (2-tailed) Asymp. Sig. (2-tailed) 

Г1 р=0.015<0.05 р=0.005<0.05     

Г2   р=0.035<0.05 р=0.025<0.05 р=0.029<0.05 р=0.034<0.05 

Г3 р=0.025<0.05 р=0.005<0.05     

Г4   р=0.027<0.05 р=0.029<0.05 р=0.005<0.05 р=0.702>0.05 

Г5   р=0.043<0.05 р=0.037<0.05 р=0.005<0.05 р=0.639>0.05 

Г6   р=0.039<0.05 р=0.042<0.05 р=0.005<0.05 р=0.714>0.05 

Г7 р=0.018<0.05 р=0.438>0.05     

Г8 р=0.008<0.05 р=0.512>0.05     

Г9 р=0.012<0.05 р=0.667>0.05     

 

Резултатите от проверката на хипотези за статистически значимото или не 
съотвествие между самооценката и реално получената оценка при решаването на 
познавателни и практически задачи недвусмислено доказват, че при прилагането на 
модулно-кибернетичния подход и базирания на него технологичен вариант, дори в 
рамките на неговото обогатяване с проблемни познаватели и парктически задачи, и 
експериментирането му през учебната 2017/2018 година не се достига необходимата 
степен на синхронизация между самооценката на студентите и оценката на реалните им 
постижения, т.е. запазва се липсата на синхрон, което ясно се очертава и в рамките на 
констатиращите етапи на изследванията.  
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Резултатите и от трите теста на Ман-Уитни (Mann-Whitney U test) в края на 
изследването в експерименталните групи през учебната 2018/2019 година показват, че 
няма статистически значимо различие между самооценката на студентите (реализирана 
преди решаването на познавателните и практическите задачи) и оценката на 
преподавателя (получена след проверката на предложените решения), като е видно е, 
че и в трите случая p>0.05 (съответно: 0.702; 0.639 и 0.714), което е статистически 
незначима стойност и позволява да се приеме нулевата хипотеза H0 и да се направи 
изводът, че няма различие между самооценката и оценката в експерименталните групи 
(и в трите случая на тяхното формиране). Тази тенденция се запазва и през учебната 
2019/2020 година при обучението на студентите от професионално направление 1.2. 
Педагогика, придобиващи квалификация „детски“ и/или „начален учите“.  

Организирането на констуртивистка среда за обучение по дисциплината 
„Информационни и комуникационни технологии в обучението и работа в дигитална 
среда“ и прилагането на разработения технологичен вариант, базиран на 
конструктивисктия и на ситуационния подход, води до синхронизиране на 
самооценката и реалната оценка на постиженията в експерименталните групи в 
заключителните етапи на изследванията, проведени през учебната 2018/2019 година, 
както и при повторното прилагане на разработената технология през учебната 2019/2020 
година, когато е разширена изследователската програма по посока отваряне на 
образователната среда. 
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Таблица № 13. Общо представяне на резултатите от заключителните етапи на изследване по критерий „Отношения“ – по 
показатели и групи (в %) 

 

Група 

Интерес Мотиви Съотношение самооценка/оценка Насоченост 

Към 
дейността 

Към 
резултатите  

Процесуални Резултативни 
Идентификация 
на собствените 
възможности 

Рефлексивни 
умения 

Умения са 
самооцeнка 

Емоционална Волева Познавателна Трансгресивна 

Г1 12.00 24.00 16.00 28.00 17.85 21.25 10.25 25.65 29.65 19.85 9.75 

Г2 К 14.00 26.50 16.90 30.25 18.15 20.45 11.85 32.52 30.25 21.65 11.00 

Г2 Е 29.00 42.25 45.85 62.15 69.25 60.75 66.35 69.15 65.25 60.15 29.35 

Г3 30.25 43.65 46.25 60.55 65.85 59.35 62.55 58.75 56.65 58.75 24.55 

Г4 К 17.25 22.65 21.05 30.15 19.69 20.75 12.55 30.15 30.65 20.25 10.95 

Г4 Е 65.45 62.85 69.75 70.25 75.65 81.25 83.95 80.15 69.75 82.25 70.45 

Г5 К 17.85 26.65 20.25 32.65 20.05 21.56 17.85 35.65 32.25 26.65 13.25 

Г5 Е 72.52 70.65 72.95 80.55 76.25 85.65 84.25 80.25 70.15 85.75 79.25 

Г6 К 18.00 25.95 21.05 30.65 19.95 20.55 16.95 34.65 31.15 26.05 11.65 

Г6 Е 73.69 80.25 71.95 82.45 79.65 84.95 85.55 82.15 70.05 86.25 76.65 

Г7 71.25 80.05 70.65 81.95 76.25 82.25 83.15 80.35 70.65 85.95 68.05 

Г8 70.65 79.65 70.95 80.00 75.65 83.45 83.95 81.00 71.25 86.00 69.25 

Г9 74.65 81.15 71.25 81.00 77.95 86.15 87.55 82.35 73.45 87.65 70.25 
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 Трансверсална същност на дигиталната компетентност на студентите  

Настоящето изследване цели и разкриване на механизмите на преноса на 
компетентността, както и детерминантите на този пренос. Интерес представлява 
възможността развитата дигитална компетентност (по-точно ядрото на дигитална 
компетентност) да се пренася през различни дейности, учебни години и учебни 
дисциплини. Проверката на трансверсалността е насочена към оценка на 
преносимостта на уменията, които са в основата на нейното ядро, а именно – 
познавателните умения; практико-приложни умения; уменията за решаване на 
проблеми, както и съотношението сацооценка/оценка (реални постижения).  

Изследването на трансверсалната същност на ядрото на дигитална 
компетентност е реализирано със студентите ОКС „Бакалавър“ – задочно обучение 
(приети 2018/2019 учебна година) в рамките на обучението им по „Педагогика ІІ част - 
Дидактика“ (летен семестър на учебната 2018/2019 година) и „Методология и методи 
на педагогическите изследвания“ (летен семестър на учебната 2019/2020 година). 

Резултатите на студентите от проведеното изследване са представени 
обобщено чрез средния коефициент на успеваемост при преносимостта на уменията 
в друга предметна област в Таблица № 14 и визуализирани на Фигури № 6 и № 7. 

 

 
Фигура № 6. 

 
 
 
 

 
Фигура № 7. 
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За да се осигури обективност на сравненията на резултатите от оценката на 
сегментите от дигиталната компетентност на студентите, контингент на изследване в 
рамките на този етап на изследване (ОКС „Бакалавър“ – задочно обучение), 
проведено в различни времеви периоди в зависимост от избраното предметно поле. 
За проверка на преносимостта, същите са подложени на допълнителна статистическа 
обработка, за да се установи налични ли са съществени различия в различните групи 
по отношения на различните аспекти от дигиталната компетентност. За целта 
последователно са сравнени всички групи една спрямо друга (по две), като е 
използван тестът на Ман-Уитни (Mann-Whitney) за сравняване на две независими 
групи.  

При анализ на резултатите от Test Statistics (Статистиката на теста) Mann-
Whitney U чрез p-стойността на статистическия тест Asymp. Sig. (2-tailed) 
(Асимптотична значимост (двустранна)) е установено, че при всички последователни 
сравнения между групите чрез различните сегменти на дигиталната компетентност на 
студентите при изследването на възможността за преносимост са установени р<0.05, 
което е статистически значима стойност. Това позволява да се отхвърли нулевата 
хипотеза H0 и да се направи изводът, че има различие между двете групи 
(последователно сравнени) в ранжирането на оценката на сегментите от ядрото на 
дигиталната компетентност на студентите. 

 
Таблица № 15. Средни коефициенти на успеваемост Кх за оценка на 

трансверсалността на ядрото на дигиталната компетентност  
 

Групи  Кх  
(Дидактика – летен семестър 

2018/2019 година) 

Кх 
(Методология и методи на 

педагогическите изследвания – летен 
семестър 2019/2020 година) 
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Г4-К 0.33 0.28 0.31 0.13 0.29 0.25 0.26 0.10 

Г4-Е 0.70 0.73 0.82 0.69 0.65 0.70 0.76 0.63 

Разлика 0.37 0.45 0.51 0.56 0.36 0.45 0.50 0.53 

 
За изследване на връзката между резултатите на експерименталната група по 

Педагогика ІІ част – Дидактика и Методология и методи на педагогическите 
изследвания (т. е. – връзката между развитите сегменти от ядрото на дигиталната 
компетентност и преносимостта им при решаването на задачи с друго предметно 
съдържание) е използван корелационен анализ – статистически метод за изследване 
на връзката между променливи величини с цел разкриване на силата на 
зависимостта. Показателите, които носят количествена информация за силата на 
зависимостта са коефициентите на корелация. В рамките на изследването е 
използван коефициентът на Пирсън за обикновена линейна корелация. В конкретния 
случай коефициентът на корелация на Пирсън е r = 0,714, което показва значителна 
сила (степен) на зависимостта между степента на развитие на сегменти от ядрото на 
дигиталната компетентност и степента на нейната преносимост. Това дава основание 
за извода, че при достигната определена степен на развитие на сегментите от ядрото 
на дигиталната компетентност чрез учебната дисциплина „Информационни и 
комуникационин технологии в обучението и работа в дигитална среда“ при прилагане 
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на апробирания технологичен вариант, базиран на конструктивисткия и на 
ситуационния подход, те са преносими в други предметни области.  

Получените резултати до известна степен доказват съществуването на 
компетентността (ядрото) – като интенция, като гледна точка, като подход, като 
маниер, като стил – която може да се формира и да се развие като преносима 
(трансверсална) през възрастите и дейностите21, и като независеща от предметното 
съдържание. Така субектът (студентът) „пренася отношението, стила си, подхода си“ 
и придава смисъл на компетентността си като трансверсална. Анализирани в 
образователен аспект, резултатите от изследването дават основание за извода, че 
разработената и приложена технология за развитие на дигиталната компетентност на 
първа база на разработения модел дава отражение и върху възможността за 
преносимост (трансверсалност), а в личностно-дейностен аспект (пряко свързан със 
субектите в дейността) оказва положително влияние върху мотивацията и върху 
цялостното познавателно поведение на студентите. 

 

Обобщени изводи от експерименталното изследване 

 Проведеното експериментално изследване в различните му технологични 
варианти, позволява да бъдат направени следните изводи: 
1. Установено е съществено несъответствие между самооценката на студентите 

по отношение на дигиталната им компетентност на входа на университетското 
образование и реалната оценка на знанията и уменията им като основни 
конструкти на компетентността. 

2. Констатирани са съществени дефицити в областта на познавателните и на 
практическите умения на студентите в контекста на приложението на 
информационните и комуникационните технологии и работата в дигитална среда.  

3. Обучението на студентите от професионално направление 1.2. Педагогика 
(придобиващи професионална квалификация „детски“ и/или „начален учител“) 
чрез технологичния вариант, базиран на модулно-кибернетичния подход, 
повлиява познавателните постижения по показател „Знания“, както и 
развитието по показател „Познавателни умения“, които са статистически 
значими, но не допринася за статистически значимо развитие на практико-
приложните умения и на уменията за решаване на проблеми.  

4. Обучението на студентите през учебната 2017/2018 година ОКС „Бакалавър“ – 
редовно обучение и ОКС „Магистър“ – редовно обучение и задочно обучение, 
осъществявано чрез технологичния вариант, базиран на системно и 
целенасочено решаване на проблеми с различна степен на структурираност 
по избор в зависимост от самооценката на студента, дава възможност, след 
статистическата обработка на резултатите, да се твърди, че съществено са 
повлияни тези в полза на развитието на умения за решаване на проблеми, но 
все още не се констатира съществено влияние върху практико-приложните 
умения. 

5. Обучението на студентите в конструктивистка среда в рамките на дисциплината 
„Информационни и комуникационни технологии в обучението и работа в 
дигитална среда“ през учебната 2018/2019 година, когато е приложен 
технологичният вариант, базиран на конструктивисткия и на ситуационния 
подход, дава възможност да се констатира съществен прираст в областта на 
развитието на познавателните умения (чрез интегрирането на методите на 
познавателното моделиране), на практико-приложните умения и на уменията 
за решаване на проблеми, но не се установява значителен прираст по 

                                                           
21 Мерджанова, Я. (2002). Трансверсалните компетентности на ученика – една конкретизация. Годишник на 
Софийски университет „Св. Климент Охридски”, (97-141). 
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показател „Знания“. Тази тенденция е потвърдена и при верифицирането на 
апробирания модел през учебната 2019/2020 година.  

6. При сравняване на разликите в групите (ОКС „Бакалавър“ и ОКС „Магистър“) по 
отношение на познавателните умения, практико-приложните умения и 
уменията за решаване на проблеми са установени статистически значими 
различия, които обективно се дължат на факта, че в рамките на обучението в 
ОКС „Магистър“ учебната дисциплина „Информационни и комуникационни 
технологии в обучнието и работа в дигитална среда“ и учебните дисциплини 
„Педагогика“ и „Възрастова психология“ се изучават в един семестър – 
предпоставка да се мисли, че това създава условия за по-пълноценно 
интегриране на знания и умения от познавателния сегмент на дигиталната 
компетентност.  

7. При прилагането на технологичния вариант, базиран на конструктивисткия и 
на ситуационния подход в обучението на студентите в конструктивистка среда, 
е установена статистически значима тенденция по синхронизиране на 
отношението „самооценка – реална оценка“ при решаването на познавателни 
и практически задачи в рамките на учебната дисциплина „Информационни и 
комуникационни технологии и работа в дигитална среда“, като това 
синхронизиране се запазва и при преносимостта на дигиталната 
компетентност в обучението по „Педагогика ІІ част – Дидактика“ и „Методология и 
методи на педагогическите изследвания“ в последващите семестри на обучението 
на студентите, приети през учебната 2018/2019 година, ОКС „Бакалавър“ – 
задочно обучение. Това е доказателство за степента на формиране и развитие на 
„трансверсално ядро“ в дигиталната компетентност на студентите от 
професионално направление 1.2. Педагогика. 

8. В заключителните етапи на експерименталното изследване след прилагането на 
технологичния вариант, базиран на конструктивисткия и на ситуационния 
подход в обучението, е установена тенденция към синхронизиране на 
мотивите за когнитивно активно и поведенчески активно учене в условията 
на конструктивистка образователна среда. 

9. При изследване на трансгресивната насоченост е констатирано наличието на 
новообразуванието на личностно равнище/аспект – трансгресивен сегмент 
на дигиталната компетентност, което има потенциала да ирадиира и на 
познавателно равнище/аспект, и на практическо равнище/аспект – отвътре навън, 
от център към периферия, в посока от по-ниските към по-високите етажи на само-
съзнаване, само-регулация, само-развитие и себе-развитие. 

10. Установено е, че при определено ниво на развитие на познавателните и 
практико-приложните умения и на синхронизирането на самооценката и реалната 
оценка при решаването на познавателни и практически задачи, студентите 
навлизат в зона, наречена „зона на трансгресивно очакване“, в която се 
засилва познавателната им мотивация и се създава нагласа за получаване на 
нови познавателни и практически задачи от преподавателя, разширяващи и 
отместващи границите на познавателния хоризонт. Това кореспондира с 
нагласата им за достигане на границите на техните възможности, което е 
потенциална, същностна характеристика за превръщането на дигиталната 
компетентност в трансгресивна.  

11. Експерименталното изследване е доказателство за необходимостта на 
дигиталната компетентност на студентите – бъдещи учители да се гледа не 
като на крайно дефинирана и рамкирана в контекста на възможностите за 
пълноценното й оценяване, а като на съдържаща „вътрешно ядро“ – 
трансверсално по природа (което не само се пренася от ситуация в ситуация, 
но и се трансформира според своеобразието ѝ – по Я. Рашева-Мерджанова), със 
следните сегменти: когнитивен/познавателен за разбиране на ситуацията; 
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методически/организационен за проектиране на дейността; релационен – за 
отношение към другите и към себе си като саморефлексия и адекватна 
самооценка и саморегулиране (по Я. Рашева-Мерджанова); трансгресивен – 
даващ възможност за разширяване и отместване на познавателните и 
практическите граници в полза на култивирането на нови познания и нови 
умения, разширяващи хоризонтите на дигиталната компетентност и 
превръщащи я в дигитална креативност.  

12. Детерминирана е необходимостта от надпредметно, надсъдържателно и 
надтематично развитие на дигиталната компетентност на студентите от 
професионално направление 1.2. Педагогика, придобиващи професионална 
квалификация „детски“ и/или „начален учител“, за осигуряване на възможност 
„вътрешното преносимо ядро на компетентността“, което не само да се 
„пренася от ситуация в ситуация“, но и „да се трансформира според 
своеобразието ѝ“, да е, от една страна, „устойчивото в компетентността, което е 
устойчиво и в личността“, а от друга – да се променя, адаптира, трансформира, 
обогатява, развива с преминаване от ситуация в ситуация, а неговият 
трансгресивен сегмент да позволява отместване на познавателните и 
практическите граници на реализация в контекста на само-съзнаване, само-
регулация, само-развитие и себе-развитие.  

ГЛАВА ПЕТА 
ТРАНСГРЕСИВЕН МОДЕЛ НА ПОЛИПОДХОДНО РАСТЕЖНО ПРОЕКТИРАНЕ И 

РАЗВИТИЕ НА ДИГИТАЛНАТА КОМПЕТЕНТНОСТ НА СТУДЕНТИТЕ  
ОТ ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ 1.2. ПЕДАГОГИКА  

 
5.1. Допълнителни мотивационни ориентири за конструиране на трансгресивен 

модел за развитие на дигиталната компетентност 
 
Разработените модели на дигиталната компетентност на учителите в 

европейски и световен мащаб се придържат към подхода за нейното рамкиране с цел 
оценяване, като подчиняват развитието й на таксономични и йерархични подходи на 
нейното детерминиране.  
 В опит за синтез на различните компоненти от моделите на дигиталната 
компетентност на учителите и да се капсулира в една организационна рамка, 
въпросите, които си задават O. McGarr & A. McDonagh (2019), а именно дали такава 
рамка да бъде „модел от тип таксономия“ (идентифициране на различните измерения 
на компетентността, които могат или не могат да бъдат свързани) или да е „модел от 
йерархичен тип“ (предлагащ рамка за развитие с нива на компетентност) показват, че 
всъщност остава водещо разбирането за рамкиране на дигиталната компетентност, 
въпреки че според авторите „моделите от йерархичен тип могат да съдържат 
предположения, свързани с по-желани начини за използване на технологията, дори 
да предлагат „идеален“ начин, по който технологията може да бъде използвана с 
образователна цел от учителите, но въпреки това признавайки проблемния характер 
на такива възгледи, авторите отново предлагат синтезираният модел да бъде описан 
като модел от тип таксономия, подчертавайки тенденцията в най-често 
анализираните модели“22. 

Всички тези предизвикателства, както и непрекъснато нарастващите 
изисквания към подготовката на педагогическите специалисти и в частност към 
дигиталната компетентност на бъдещите детски и/или начални учители, 
детерминират необходимостта от конституирането на трансгресивния модел за 

                                                           
22 McGarr, O., A. McDonagh. (2019). Digital Competence in Teacher Education. Output 1 of the Erasmus+ funded 
Developing Student Teachers’ Digital Competence (DICTE) project. 
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растежно проектиране и развитие на дигиталната компетентност на студентите от 
професионално направление 1.2. Педагогика.  

 
5.2. Трансгресия – еволюция на разбирането, същностни характеристики и 

проекции 
 

Съществуват различни школи, приоритетно психологически или философски, 
за обговаряне на проблема като славянската школа: полската школа на Я. Козлевски 
и руската на Л. Симеонович Виготски и Ал. Лурия, латиноамериканска школа на П. 
Фрейре и европейска школа с представители като Ал. Макинтайър и М. Фуко. Заслуги 
към идеята имат и представителите на „трансформиращото обучение“ като Дж. 
Мезиров и Р. Бойд и др. 

В самото начало „трансгресията“ и свързаните с нея явления получават по-
скоро негативни и деструктивни характеристики, предвид факта, че става въпрос не 
просто за отместване или преминаване на граници, а за тяхното нарушаване. Всяко 
нарушаване на граници и норми, на статукво и традиции носи със себе си 
предупреждение и заплаха пред неизвестното. За да се наруши една граница или 
табу, е необходима вътрешна смелост, която може да прерасне в гняв и агресия.  

Терминът "трансгресивен" се използва в различни контексти на разбиране и 
функционира/включен е в режим на употреба в структурите на различни научни 
области. Включен в научен режим на употреба в геологията, биологията, 
климатологията и др. научни области за хуманитарните науки, е адаптиран от полския 
психолог J. Kozielecki23, създател на нова посока в психологията: 
психотрансрегионизъм. За него човекът е експанзивен индивид, който умишлено 
прекрачва границите на това, което е и какво има, за да стане това, което може да 
бъде, който често трябва да бъде. Според него, основен генератор и катализатор на 
човешкото развитие (социално, културно, цивилизационно) e преминаването на 
материални, социални и символични граници24. 

Трансгресивният подход в науките за образованието и в образованието като 
явление/практика може да бъде изведен като напълно самостоятелен феномен, 
предвид факта, че поставя нов проблем и нов идеал като този за „трансгресивния 
човек“. 

В българското образователно пространство все още идеята за трансгресията 
не е намерила категорична подкрепа. Идейната основа за това подготвя Я. Рашева-
Мерджанова, като разглежда няколко вида компетентности, които обогатяват 
системата от професионални компетентности на педагогическите специалисти и чрез 
непрекъснато й трансформиране трасира пътя за търсенето на „трансгресивна 
компетентност“, преминавайки през идеята за „синкретичност, синергетичност, 
холограмност“.  

Авторката отделя и специално внимание на „трансверсалната компетентност“ 
като водеща през 21-ви век, която постепенно измества базовата такава. 
Трансверсалността като възможност за мобилна и преносима компетентност подлежи 
на усъвършенстване и обучение и това непрекъснато разширява нейния обхват и 
съдържание. Дигиталната компетентност е едно от най-категоричните доказателства 
за промените в транверсалността и нейните технологични възможности. 

В българската философия Ал. Дейков в книгата си „Феноменът проектиране“ 
насочва вниманието към трансгресията като компонент на проектирането и коментира 
понятието „разширено проектиране“ и „трансгресивен човек“ като идеал25. 
Българският философ изпреварва своето времето и развива идеята, че 

                                                           
23 Kozielecki, J. (1987). Koncepcja transgresyjna człowieka: analiza psychologiczna. PWN, Warszawa. 
24 Kozielecki, J. (2002). Transgresja I kultura. Żak, Warszawa. 
25 Дейков, А. (1994). Феноменът проектиране. София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“. 
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проектирането, което е дейност на бъдещето, винаги е трансгресивно и този факт ще 
рефлектира върху всички системи, включително и образователната. 

Идеята за трансгресивното образование и обучение все повече ще печели 
последователи, доколкото подлага на разискване възможността веки участник в 
образователния процес да достигне критичната точка, в която трябва да избере или 
рутината, или риска пред непознатото и неизвестното в своето мисленe и поведение.  

Трансгресията на педагогическите професионални компетентности, във всички 
техни видове разлики, се подчинява на един и същи принцип, като той не е сведен до 
рамката/рамкирането, а е тип проектиране – индивидуално, личностно, екипно, като 
така процесът на проектиране позволява трансгресията да се случи в своя оптимален 
вариант. Нещо повече, самото проектиране е трансгресивно по природа – една идея 
на Ал. Дейков, която все още чака своето време в образованието.  

 
5.3. Трансгресивно проектиране на дигиталната компетентност на студентите – 

бъдещи учители  
 
В трансгресивния подход за проектиране на една компетентност е заложена 

идеята за нейното възможно вътрешно самосъгласуване на елементи и/или сфери от 
такива чрез създаване на динамична мрежа, чиито граници са достатъчно флуидни, 
така че изясняване на свойствата на частите (компетенции – интегрирани в 
специфичен контекст знания и умения) е възможно само чрез изясняване на 
отношенията им в динамиката на цялото (компетентността). 

Това разбиране на структурно-функционалното единство и взаимосъздаване на 
частите, както и изводимостта им от цялото и обратно, трасира пътя към промяна на 
разбирането за компетентността (разбирана при най-високото си равнище на 
достигната експертност) като рамкирана и нейното формиране и развитие в 
образователен контекст при спазването на определена линейна схема, гарантираща 
крайност на измерението или строга йерархичност на подреждането на елементите. 
Този нов път е в търсенето на възможности това да се случва чрез създаване на 
трансгресивни зони на синегрегично съсредоточие на елементи/сфери от цялото, в 
които едновременно елементите се развиват и създават нови такива в условията на 
мрежовидност, многопластовост, комплекност и спираловидност на растежа.  

Трансгресивният подход към проектирането на дигиталната компетентност 
отваря възможности за преодоляване на крайността в дефинирането, линейността 
във формирането и лимитираността в развитието й чрез непрекъснато създаване на 
трансгранични зони от сечения, пораждащи нови такива и надграждащи базовите. 

Дигиталната среда със своята пластичност и флуидност, със създаваното 
усещане за безграничност и динамична устойчивост, благоприятства възможностите 
за създаване, но и за преминаване и/или отместване на граници и трансгресивният 
подход към формирането и развитието на дигиталната компетентност на учителя ще 
го изгражда като трансгресивна личност, която е „експанзивна и творческа, свободна 
и отговорна, чието поведение се определя от замисли и волята за постигането им, 
като прекрачва границите на формирали се типове дейност“26.  

Това преформатиране на разбирането за подхода към проектирането и 
развитието на дигиталната компетентност (а може да се окаже и необходимо за 
всички трансверсални компетености) е в синхрон с визията на Я. Мерджанова за 
„човекът през ХХI век и следващите векове“, който: “само давайки автономност, бива 
автономен; само балансирайки между метаморфозите, остава константен и устойчив; 
само отчитайки промените и следвайки посоката, сменя Посоката; само живеейки 
многото си биографии, създава уникалната си биография; само бидейки, в този 
смисъл, зародиш във всеки един момент на нещо ново, се самопоражда и 
самообновява с автентичните си коренни сили; престава да има едно начало, с това 
                                                           
26 Kozielecki, J. (1987). Koncepcja transgresyjna człowieka: analiza psychologiczna. PWN, Warszawa. 
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той става начало; винаги има резерви, защото отвореният и включен организъм „се 
зарежда“ непрекъснато, като самият той зарежда средата; само давайки, се 
продължава“27.  
 Прилагайки този тип мислене към дигиталната компетентност, то следва тя 
да се гледа като: „жива“ (нерамкирана), имаща жизнен път (дълбинен с различни 
нива), който е релефен (растежен по флуидна динамично-устойчива спирала) и има 
важни пунктове (базови сегменти/сфери); има центрове (като трансгресивни зони с 
динамична устойчивост) на метаморфози, като отправни пунктове и преходи към 
други нива (новосъздаващи се сфери), както и критични точки, гледани като 
потенциални нови сфери. В граничните сфери на дълбинната по същество 
структура се синергетизират многобройни начала като извори, а не като 
първи/първични пунктове и многобройни възможни изходи като продължения (аспекти 
на трансгресивност – отместване на границите), а не като крайни точки, като така е 
непрекъсната динамиката на взаимозависимостите със средата и със съставящите 
(изчезващи и новопояваващи се) компоненти, в която чрез „трансверсалното си ядро“ 
дигиталната компетентност се развива като трансгресивна, създаваща се 
непрекъснато в култивирането на нови познания и нови умения, разширявайки 
познавателните и практически граници на субекта. 

В контекста на разработването на трансгресивен модел за растежно 
проектиране и развитие на дигиталната компетентност на студентите, обучаващи се 
в професионално направление 1.2. Педагогика, проектирането е мислено като 
възможност за нерамкиране на дигиталната компетентност, защото в духа на 
прилагането на компетентностния подход в голяма част от изследванията, свързани 
с дигиталната компетентност и нейното последващо операционализиране, акцент е 
поставен върху нейната рамка („граница, предел, обсег“), както и върху търсенето на 
краен набор от елементи (компетенции (знания, умения, отношения)). Такъв тип 
рамкиране създава известни ограничения както по отношение възможностите за 
пълноценно развитие на дигиталната компетентност на студентите, а в последствие 
и на учителите, така и по отношение разглеждането й като трансгресивна, такава с 
възможност за непрекъснато проблематизиране на параметрите й и последващо 
саморазвитие. Ето защо, предложеният подход за проектиране на дигиталната 
компетентност до една предикативна конструкция, която генерира различни 
възможности за проблематизация в граничните си области, е определено по-
релевантен към съвременните изисквания към дигиталната компетентност на 
учителите.  

При възприемане на разбирането на Я. Рашева-Мерджанова за прагматично 
проявление и конкретизация на трансверсалните базови компетентности на 
човека като негов естествен дългосрочен „пожизнен“ потенциал, и за 
трансверсалността, гледана като свързана не толкова с моженето в конкретна, макар 
и типова ситуация, а с типа отношение към която и да е ситуация, което е 
Преносимото, както и трансверсалността, базирана на типизиране на отношението 
на човек към ситуациите, а не на самите ситуации, а трансверсалните 
компетентности като постоянни, атрибутивни за човека, е търсено и 
„трансверсалното ядро“ на дигиталната компетентност на студентите от 
професионално направление 1.2. Педагогика, това вътрешното преносимо ядро на 
компетентността, което не само се пренася от ситуация в ситуация, но и се 
трансформира според своеобразието ѝ, устойчивото в компетентността, което е 
устойчиво в личността. Така са възприети и основанията на Я. Рашева-Мерджанова, 
която твърди че, образованието е призвано да се съсредоточи върху 
трансверсалните базови компетентности на човека и върху развитието на 
уменията му да ги прегрупира и комбинира по различен начин. И след това да 

                                                           
27 Рашева-Мерджанова. Я. (2014). Базови методически подходи за трансверсални компетентности. Просто 6+. 
София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“. 
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ги конкретизира предметно/съдържателно. Самата личност е вече трансверсална 
– пренасяща себе си през териториите и времената. Нейната идентичностна 
устойчивост чрез динамиката на множествените ѝ адаптационни преходи е и 
персонален, и общностен ключ за родово самоосъществяване. Неслучайно, 
редом с целите за формиране на познавателни компетентности и на 
функционални такива в новата учебна документация, днес говорим и за акцента 
на личностно развитие чрез обучението“28.  

В хода на реализирането на изследователската програма по отношение на 
развитието на дигиталната компетентност на студентите от професионално 
направление 1.2. Педагогика, придобиващи професионална квалификация „детски“ 
и/или „начален учител“ и при анализирането на данните от експерименталното 
изследване по критерии и показатели е регистрирано наличие на новообразувание 
на личностно равнище/аспект (трансгресивен сегмент от „трансверсалното 
ядро“ на дигиталната компетентност), което започва да циркулира и на 
познавателно равнище/аспект, и на практическо равнище/аспект – отвътре навън/от 
център към периферия/от фрагментарност в посока към цялостност на само-
съзнаване, само-регулация, само-развитие и себе-развитие. Трансгресивният 
сегмент функционира и като стимулиращ на личностно равнище, и като мотивиращ на 
познавателно равнище, и като реконструиращ на поведенческо равнище, и като 
синергетизиращ всичките тях. Всъщност, трансгресивният сегмент само възниква 
като отделено новообразувание, но още с възникването си се просмуква/прониква в 
останалите личностни образувания и структури, за да ги хармонизира и балансира, за 
да ги обедини в посоката на само-съзнание-саморегулация-само- и себе-развитие.  

Ето защо, на базата на тези безпристрастно не-очаквано установени резултати 
в хода на апробацията на различни технологични варианти за развитие на 
дигиталната компетентност на студентите от професионално направление 1.2. 
Педагогика и след теоретическото многоаспектно проучване на средоточието 
възможности-ограничения-перспективи на компетентностния подход при проектиране 
и развитие на дигиталната компетентност на гражданина/на учителя/на студента-
бъдещ учител, този трансгресивен сегмент от „трансверсалното ядро“ на 
дигиталната компетентност (Фигура № 8) в неговата съдържателно-структурна 
същност се оказва растежна спирала с динамична флуидна устойчивост, синтезно 
само-създаваща се от следните синергетически взаимодействащи си трансгресивни 
сфери: информационно-трансгресивна; познавателно-трансгресивна; символно-
трансгресивна; комуникационно-трансгресивна и контекстуално-трансгресивна.  

 

                                                           
28 Рашева-Мерджанова, Я. (2021). Компетентностен подход за личностно развитие – философскообразователно 
измерение и методическа конкретика в обучението. Измерения на компетентността, София: Университетско 
издателство „Св. Климент Охридски“. 
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Фигура № 8. Синтезен съдържателно-структурен срез на растежната спирала на трансгресивен сегмент от 
„трансверсалното ядро“ на дигиталната компетентност 
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Тези пет базови сфери, взаимносъздаващи се и притежаващи устойчива 
флуидност в условията на растежното развитие на дигиталната компетентност на 
студентите са заявени тук в поведенчески аспект като само-развиващи се умения на 
учителя. На фигурата се вижда как трансгресивният сегмент (окомплектоване на 
познавателни и практически умения – познавателна мотивация – адекватност на 
самооценка) е тяхното средоточие и ирадииране едновременно, като ги свързва чрез 
проникването и интегрирането си във всяка от тях, за да ги хармонизира и об-едини 
вътрешноличностната сила за „отместване на границите“ (за трансгресия) в 
професионалното и личностното устойчиво спираловидно развитие.  

В научна и изследователска перспектива от значение е как да се осигури 
възможност още в рамките на университетското образование на студентите от 
професионално направление 1.2. Педагогика (бъдещи детски и/или начални учители) за 
растежно развитие на дигиталната компетентност, като надпредметна, 
надсъдържателна, надтематична, а чрез пренасяне на синтезното й „трансверсално 
ядро“ от четири вътрешни аспекта: „когнитивен/познавателен за разбиране на 
ситуацията; методически/организационен за проектиране на дейността; релационен – за 
отношение към другите и към себе си като саморефлексия и адекватна самооценка и 
саморегулиране“ и трансгресивен аспект – осигуряващ възможност за непрекъснато 
разширяване/отместване на границите в полза на растежното само-съзнаване, само-
регулация, само-развитие и себе-развитие на всичките аспекти от преносимото 
ядро. 

Всичко това изисква и специфичен подход към проектирането на дигиталната 
компетентност на студентите от професионално направление 1.2. Педагогика, но и към 
конституирането на модел за нейното трансгресивно развитие.  

Проблематизирайки традиционното проектиране и преформатираното на 
разбиранията за него дават основания на Ал. Дейков, изхождайки от тезите за 
„иновационно проектиране“, „проблематизиращо проектиране“, „трансформиращо 
проектиране“, „непрекъснато проектиране“, „ситуационно проектиране“, да трасира идеи 
за съвременното проектиране, свързани с „разширяване на размерността на обекта на 
проектиране“. Размерността на самото проектиране и неговите обхвати с възможност за 
„непрекъснато проектиране с висока динамика, сложност и неопределеност на 
функциониране на системите“, където в граничните зони, на „границата на самото 
проектиране се формулират и проблемите и целите на промяната“. Тоест проектирането 
може да се разглежда и като генеративен процес на непрекъсвано отместване на 
граници или генериране на гранични състояния, пораждащи нови граници, смисли и 
контексти. В своето монографично изследване Ал. Дейков представя „трансгресивния 
човек като субект на проектирането, а самото проектиране като типична трансгресия“29.  

Така се стига до идеята за компетентностно самопроектиране в процеса на 
развитие на дигиталната компетентност – „партиципационно проектиране“, в следствие 
на което е предложеният синкретичен трансгресивен модел за полиподходно 
растежно проектиране и развитие на дигиталната компетентност на студентите – 
Фигура № 9. 

 

                                                           
29 Дейков, А. (1994). Феноменът проектиране. София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“. 
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Фигура № 9. Синкретичен трансгресивен модел за полиподходно растежно проектиране и развитие на дигиталната 
компетентност на студентите 
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Регистрирано новообразувание на личностно равнище/аспект (трансгресивен 
сегмент от „трансверсалното ядро“ на дигиталната компетентност), което в неговия 
зародиш в конструктивистка среда започва да циркулира и на познавателно 
равнище/аспект, и на практическо равнище/аспект – отвътре навън/от център към 
периферия/от фрагментарност в посока към цялостност и функциониращо като 
стимулиращо личностното, и като мотивиращо познавателното, и като реконструиращо 
поведенческото, за да е синергетизиращо всичките тях, следва да се мисли като 
развиващо се в растежна спирала, така че да просмуква/прониква в останалите 
личностни образувания и структури, за да ги хармонизира и балансира, за да ги обедини 
в посоката на само-съзнание-саморегулация-само- и себе-развитие. Така 
трансгресивния сегмент следва да бъде стабилизиран, за да премине от „зоната на 
трансгресивно очакване“ през „зоната на трансгресивно случване“, за да се адаптира 
като атрибутивен на личностно равнище.  

Така изследователският замисъл, вариращ в зоните на конструктивистко-
ситуативното познание ирадиира и за своето трансгресивно случване към идеите на 
синергетическата философия, за да може чрез рефлексивно-синергетическия подход да 
се осигури „нова динамична модификация“ на „Аз-концепцията“ чрез „Аз-обективизация 
и атрибутивна адаптация“ на трансгресивния сегмент от дигиталната компетентност на 
студентите от професионално направление 1.2. Педагогика. 

Това изисква и на равнище проектиране, и на равнище трансформиране, и на 
равнище развитие в условията на стимулираща отвореност за самосъздаване, да се 
разширяват индивидуалните познавателни и личностни хоризонти чрез нови 
конструктивни траектории, като нова конструктивна перспектива на взаимно пораждане 
чрез синхронизиране на идеи и ресурси на взаимнодопълване в динамичен баланс на 
всички сфери от трансгресивния сегмент на дигиталната компетентност за динамична 
кохерентност в граничните контексти, превръщаща го в атрибутивен на личностно 
равнище, където е достигната самосъгласуваност на познавателните и практическите 
умения, уменията за решаване на проблеми, познавателната мотивация и самооценката 
на субекта. 

Тази еволюционна перспектива в проект е осигурена чрез възможностите на 
синергетическия подход и „ndm“- подхода във втората база на трансгресивния модел 
за полиподходно растежно проектиране и развитие на дигиталната компетентност на 
студентите, като тяхното прилагане към трансгресивното растежно проектиране и 
развитие на дигиталната компетентност и съчетаването му с други подходи (в условията 
на дифузна полиподходност) са търсени възможности за оптимизиране на преходите: 
информиране/инструктиране – самоинформиране; познание – самопознание; 
контролиране – самоконтролиране; оценяване – самооценяване; развитие – 
саморазвитие и общото разбиране за растежния преход на развитие: репродуктивно 
познание и мислене – познавателно-продуктивно познание и мислене – практико-
продуктивно познание и мислене – символно познание и мислене – метапознание и 
себепознание и всичко това в осмисляне/функциониране/трансформиране на 
дигиталната компетентност от ключова през трансверсална до трансгресивна.  

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
Непрекъснатата методологическа и методическа рефлексия на изследователските 

търсения в метанаучното самоопределяне по пътя на компетентностния подход (през 
осъществеността му, трансформиращото му проучване, систематизирането и 
анализирането на актуални за него идеи, концепции, добри практики и техните 
синергетизиращи конкретизации) превръщат диалектическото му самоотрицание в 
трансформативна еволюционна перспектива. Изследването се придвижва чрез една 
своеобразна трансгресивна постепенност на изследователските задачи към 
постепенното отместване на заявените опитно-изследователски граници, за да заяви и 
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една възможна трансверсалност, преносимост и трансферимост на теоретико-
експерименталните резултати.  

Изследователският замисъл за развитие на дигиталната компетентност на 
студентите от професионално направление 1.2. Педагогика, придобиващи 
професионална квалификация „детски“ и/или „начален учител“ в рамките на една 
академична дисциплина („Информационни и комуникационни технологии в обучението 
и работа в дигитална среда“), заявен чрез конкретизиране на научната хипотеза в 
експериментално проверимите подхипотези, е концептуализиран и операционализиран 
чрез два технологични варианта на първа база на цялостния модел и експериментално 
апробиран в тригодишно лонгитюдно изследване.  

Статистически е доказано, че ако в университетското образование дигиталната 
компетентност на студентите от професионално направление 1.2. Педагогика е: (1) 
трансгресивното проектирана и (2) развивана в условията на прилагането на 
конструктивисткия и ситуационния подходи в конструктивистка среда, то се: (1) 
повишава мотивацията и интереса на студентите за решаване на интегрални проблеми 
от реалната педагогическа практика на предучилищното и училищното образование; (2) 
окомплектоват познавателните и практико-приложните умения в синхрон с уменията за 
решаване на проблеми в „преносимо ядро“; (3) синхронизира самооценката на 
студентите и реалната оценка при решаване на интегрални проблеми; (4) оличностяват 
дигиталните познавателни, практически умения и уменията за решаване на проблеми в 
дигитална среда, като конструкти на дигитална компетентност; (5) стабилизира 
новообразуван сегмент, които е трансгресивен, разширяващ познавателните и 
практическите граници. 

Това трансформира същинския перспективен интерес на изследването като 
същият трансгресира в посока на възможността постигнатите резултати в рамките на 
една академична дисциплина и по отношение на една от професионалните 
компетентности на съвременния учител и на учителя на бъдещето да се обосноват 
теоретически и валидират практически като трансгресивно преносими и валидни по 
отношение на целия му комплекс компетентности в цялостното разнообразие на 
предметни реализации. 

Така холотропното (ориентирано към целостта) изследователско съзнание се 
придвижва към реализиране на изследователската цел, а именно: конструиран е 
трансгресивен модел за полиподходно растежно проектиране и развитие на 
дигиталната компетентност на студентите от професионално направление 1.2. 
Педагогика, като нейното позициониране в трансформиращия се комплекс от 
професионални компетентности на съвременния учител е търсено чрез 
преодоляване на компетентностното й рамкиране в процеса на трансгресивното й 
проектиране, за да се осмисли и гарантира и устойчивото пълно-ценно изграждане и 
развитие на личностите: настоящи студентите – бъдещи учители. 

Потвърдена е общата научна хипотеза, че ако в процеса на университетското 
образование се прилага модел за растежно развитие на дигиталната 
компетентност на студентите от професионално направление 1.2. Педагогика, 
придобиващи професионална квалификация „детски“ и/или „начален учител“, базиран 
на трансгресивното й проектиране в условията на полиподходност, то ще се 
гарантира преодоляването на компетентностното й рамкиране, детерминиращо 
нейното ограничаване в посока на само-съзнаване, само-регулация, само-развитие и 
себе-развитие.  
 Въз основа на проведеното теоретико-експериментално изследване може да се 
направи следният КОМПЛЕКСЕН ТРАНСГРЕСИВЕН ИЗ-ВОД: 
 Анализът на актуалните идеи, концепции и добри практики на прилагането на 
компетентностния подход, конкретизирането на възможности, ограничения и 
перспективи при проектиране и развитие на професионалните компетентности, в 
частност на дигиталната компетентност на учителя/студента-бъдещ учител в тяхното 
критично средоточие, детерминират необходимостта от преосмисляне на 
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парадигмалните му основания в прехода от компетентностно рамкиране към 
трансгресивно проектиране на компетентността в условията на полиподходност към 
развитието й.  
ТЕОРЕТИКО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛНИТЕ МУ ДЕТЕРМИНАНТИ-ОСНОВАНИЯ: 

1. Трансгресивното проектиране и развитие на дигиталната компетентност на 
студентите и прилагането на конструктивисткия и ситуационния подходи 
повишава мотивацията и интереса на студентите за решаване на 
интегрални проблеми, окомплектова познавателните и практико-
приложните умения в синхрон с уменията за решаване на проблеми в 
„преносимо ядро“ и синхронизира самооценката на студентите и реалната 
оценка, като така се сформира в зародиш новообразувание на личностно 
равнище/аспект (трансгресивен сегмент от „трансверсалното ядро“ на 
дигиталната компетентност). 

2. Установено е наличието на зона на трансгресивно очакване, стимулираща 
циркулацията на трансгресивния сегмент от „трансверсалното ядро“ на 
дигиталната компетентност и на познавателно равнище/аспект, и на 
практическо равнище/аспект, в която новообразуванието е функциониращо и 
като стимулиращо на личностно равнище, и като мотивиращо на познавателно 
равнище, и като реконструиращо на поведенческо равнище, и като 
синергетизиращо всичките тях.  

ТАНСГРЕСИВНИ ПОДСТЪПИ КЪМ ПЕРСПЕКТИВАТА на мислене и развитие 
на проблематиката: 

Дигиталната компетентност следва да се гледа като: „жива“ (нестатично 
рамкирана), имаща жизнен път (дълбинен с различни нива), който е релефно растежен 
(по флуидна динамично-устойчива спирала) и има важни пунктове (базови 
сегменти/сфери); има центрове (като трансгресивни зони с динамична устойчивост) на 
метаморфози, като отправни пунктове и преходи към други нива (новосъздаващи се 
сфери), както и критични точки, гледани като потенциални нови сфери. В граничните 
сфери на дълбинната по същество структура се синергетизират многобройни начала 
като извори, а не като първи/първични пунктове и многобройни възможни изходи като 
продължения (аспекти на трансгресивност – отместване на границите), а не като крайни 
точки (по Я. Рашева-Мерджанова). Така е непрекъсната динамиката на 
взаимозависимостите със средата и със съставящите (изчезващи и новопояваващи се) 
компоненти, в която чрез „трансверсалното си ядро“ дигиталната компетентност се 
развива като трансгресивна, създаваща се непрекъснато в култивирането на нови 
познания и нови умения, разширявайки познавателните и практически граници на 
субекта. 

Обобщени, но конкретни изводи от експерименталното изследване в 
допълнителна и конкретизираща подкрепа на трансгресивния комплексен извод: 

1. Установено е съществено несъответствие между самооценката на студентите 
по отношение на дигиталната им компетентност на входа на университетското 
образование и реалната оценка на знанията и уменията им като основни 
конструкти на компетентността, като са констатирани и съществени дефицити в 
областта на познавателните и практическите умения на студентите в 
контекста на приложението на информационните и комуникационните технологии 
и работата в дигитална среда.  

2. Обучението на студентите в конструктивистка среда в рамките на дисциплината 
„Информационни и комуникационни технологии в обучението и работа в 
дигитална среда“, когато е приложен технологичния вариант, базиран на 
конструктивисткия и ситуационния подходи, дава възможност да се 
констатира съществен прираст в областта на развитието на познавателните 
умения (чрез интегрирането на методите на познавателното моделиране), 
практико-приложните умения и уменията за решаване на проблеми и тяхната 
синхронизация. Установена експериментално е и тенденция по синхронизиране 
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на отношението „самооценка – реална оценка“ при решаването на интегрални 
проблеми, това синхронизиране се запазва и при преносимостта на 
дигиталната компетентност в обучението в следващите семестри, като това е 
доказателство за степента на формиране и развитие на „трансверсално ядро“ 
в дигиталната компетентност на студентите от професионално направление 1.2. 
Педагогика. 

3. При изследване на трансгресивната насоченост е констатирано наличието на 
новообразуванието на личностно равнище/аспект – трансгресивен сегмент 
на дигиталната компетентност, което има потенциала да ирадиира и на 
познавателно равнище/аспект, и на практическо равнище/аспект – отвътре навън, 
от център към периферия, от по-ниски в посока към по-високите етажи на само-
съзнаване, само-регулация, само-развитие и себе-развитие, като при 
определено ниво на развитие на познавателните и практико-приложните 
умения и синхронизирането на самооценката и реалната оценка при решаването 
на познавателни и практически задачи, студентите навлизат в зона, наречена 
„зона на трансгресивно очакване“, където е засилена познавателната им 
мотивация и е създадена нагласа за получаване на нови познавателни и 
практически задачи, разширяващи и отместващи границите на техния 
познавателен хоризонт.  
Количествено-качественият анализ на експерименталните резултати позволява 

да се отправят някои основни ПРЕПОРЪКИ и към управленско, и към методическо, 
и към образователно равнища като само-изследващи се в търсенията си – в 
синтезно средоточие: 

1. По отношение на самата дигитална компетентност: експерименталното 
изследване е доказателство за необходимостта на дигиталната компетентност 
на студентите – бъдещи учители да се гледа не като на крайно дефинирана и 
рамкирана в контекста на възможностите за пълноценното й оценяване, а 
като на съдържаща „вътрешно ядро“ – трансверсално по природа (което не 
само се пренася от ситуация в ситуация, но и се трансформира според 
своеобразието ѝ – по Я. Рашева-Мерджанова), със следните сегменти: 
когнитивен/познавателен за разбиране на ситуацията; 
методически/организационен за проектиране на дейността; релационен – за 
отношение към другите и към себе си като саморефлексия и адекватна 
самооценка и саморегулиране (по Я. Рашева-Мерджанова) и трансгресивен 
сегмент – даващ възможност за разширяване и отместване на познавателните 
и практически граници в полза на култивирането на нови познания и нови 
умения, разширяващи хоризонтите на дигиталната компетентност и 
превръщащи я в дигитална креативност. НО! – трансгресивната 
преносимост ни задължава да мислим за тази компетентност и като за 
зараждаща се доста по-отрано от университетското равнище – още в 
средното образование. Това позволява (и налага): 

 възможното включване на трансгресивната компетентност в комплекса 
ключови компетентности на съвременния човек (ученик, студент) – не само 
на теоретико-научно, но и на образователно и нормативно равнища; 

 обособяването и разработването на трансгресивен методически компонент (в 
неговото триединно трансгресивно ядро) в апарата за организация на 
усвояването в учебниците на всички образователни равнища, съобразно 
възрастта на учащите се; 

 създаването и организирането на трансгресивна учебна среда;  

 осигуряването на организационно-управленски условия за нейното 
функциониране чрез регламентите на организация на процеса на обучение;  
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 разширяването обхвата на трансгресивния подход в целия комплекс 
професионални компетентности на бъдещите учители и в целия комплекс 
компетентности на личността в училищното образование в горната логика.  

При тези условия развитието не само на дигиталната компетентност на 
бъдещите учители, но на комплекса им професионални компетентности ще 
е реално естествено еволюиране на тяхната цялостна личност. 

2. По отношение на ангажираността на личността-обучаем: детерминирана е 
необходимостта от надпредметно, надсъдържателно и надтематично 
развитие на дигиталната компетентност на студентите от професионално 
направление 1.2. Педагогика, придобиващи професионална квалификация 
„детски“ и/или „начален учител“, като така се осигурява възможност „вътрешното 
преносимо ядро на компетентността“, не само да се „пренася от ситуация в 
ситуация“, но и „да се трансформира според своеобразието ѝ“, да е от една 
страна „устойчивото в компетентността, което е устойчиво и в личността“, а от 
друга – да се променя, адаптира, трансформира, обогатява, развива с 
преминаване от ситуация в ситуация, а неговият трансгресивен сегмент да 
позволява отместване на познавателните и практическите граници на реализация 
в контекста на само-съзнаване, само-регулация, само-развитие и себе-
развитие. Това позволява (и налага) преосмисляне на участието не само на 
обучаемите в процеса на обучение, но и на трансгресивния капацитет на 
обучаващите СЕГА. Препоръките за текуща професионална трансгресивна 
квалификация са в две посоки: 

 към преподавателския академичен състав, особено в педагогическите 
специалности, където се подготвят учители – детски, начални, 
ресурсни и учители по…; 

 към учителския състав в българското образование – в различните 
форми на вътрешноучилищна и допълнителна квалификация. 

С пълното съзнание за предизвикателството на тези препоръки, те се 
правят: в ситуация на нова Наредба за държавните изисквания за придобиване на 
професионална квалификация „учител“ в българското образование и последната 
й поправка от 5 февруари 2021 година. Но особено в глобалната ера, сме живеещи 
симулантното екстремно взаимодействие между идеи-теория-наука-практика при 
все по-голямо скъсяване и стопяване на дистанциите. Едновременността на 
хипотетичните догадки и тяхното внедряване се диктува от скоростта на СЪ-
СЪЩЕСТВУВАЩОТО, на СЛУЧВАЩОТО СЕ. И Образованието не прави 
изключение от този квантов синтез. Тъкмо обратното – в най-голяма степен го 
изявява, защото е най-населено – не само количествено, но качествено – като 
плътност и жизнен потенциал. Тъкмо и затова то е 
територията/полето/пространството, които най-оживено и активно се регулират от 
обществото в кризисни и нови ситуации. В тази логика трансгресивният подход и 
трансгресивното проектиране се оказват неизбежни в динамичните холограмни 
непредвидими ситуации на социума. 

Тези ПРЕПОРЪКИ всъщност са и ПЕРСПЕКТИВИ пред разработваната 
проблематика. 

В изследователските търсения на този етап от преодоляване на базисното 
противоречие, като път от компетентностно рамкиране към трансгресивно проектиране 
на дигиталната компетентност на студентите от професионално направление 1.2. 
Педагогика, са очертани индикативно и по-конкретни изследователски перспективи като 
въпроси пред бъдещи научни изследвания:  

1. Кои са основните трансформиращи се растежни фактори/условия в 
университетското образование, гарантиращи преходите от „зоната на 
трансгресивното очакване“, през „зоната на трансгресивното случване“ до 
адаптиране на трансгресивното, като атрибутивно за личността на студента, 
за да я само-съзнава, само-регулира, само-развива в себе-развитие (?) 
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2. Какъв е оптималният режим на растежните фази в растежната среда или на 
консолидиращи се и синергетизиращи се среди и техните растежни регулатори 
и стимулатори, очертаващи най-перспективния растежен простор пред 
дигиталната компетентност на студентите от професионално направление 1.2. 
Педагогика (?)  

3. Кои са растежните показатели за обективна оценка/самооценка на растежната 
перспектива в средоточието и динамично, и флуидно, и устойчиво в 
идентифицираните пет сфери на трансгресивния сегмент от дигиталната 
компетентност и дали, въпреки взаимното им проникване, в неговата растежна 
спирала не е последващото им превръщане в подронващи или отменящи 
статутите си, вместо да е трансгресия на собствените им граници (?) 

А перспективата на университетското образование и развиващото дигиталната 
компетентност на студентите обучение е: 

 Растежно динамично дидактическо транспониране – реконструирано 
интегриране и синергетизиране на научното познание; 

 Гъвкавост: времева – съчетаване на времевите (минали/настоящи/бъдещи) 
модуси и пространствена – съчетано съвместяване на нови пространства; 
симбиоза и синергетическа връзка на всички възможни среди (средово 
съвместяване – „няма вътрешна и външна среда“) и реалности (смесена, 
добавена и виртуална); 

 Непрекъснато култивиране и създаване на опит в (пред)професионални 
екипи, стабилизирани/стабилизиращи се още в университетското образование 
и в последващото професионалното развитие като трансгресивен сегмент от 
едно професионално ядро, трансформиращо и развиващо 
професионалното съзнание. 
 

НАУЧНИ ПРИНОСИ: 
 

1. Проучени са, систематизирани и анализирани актуални идеи, концепции и добри 
практики по приложение на компетентностния подход при проектиране и 
развитие на професионални компетентности, в частност на дигиталната 
компетентност на гражданина/на учителя/на студента-бъдещ учител, като са 
конкретизирани възможности, ограничения и перспективи в тяхното критично 
средоточие в прехода „компетентностно рамкиране – трансгресивно проектиране“ 
в конкретизация на подходите в условията на полиподходност. 

2. Концептуализирана, структурирана, моделирана, операционализирана и 
технологизирана чрез два варианта е първа база от Модел за развитие на 
дигиталната компетентност чрез обучението по академичната дисциплина 
„Информационни и комуникационни технологии в обучението и работа в 
дигитална среда“ на студентите от професионално направление 1.2. Педагогика, 
придобиващи професионална квалификация „детски“ и/или „начален учител“ . 

3. Експериментално апробирани са в тригодишен лонгитюден период 
технологични варианти от Модела на първа база, като в условията на 
непрекъсната концептуализация и реконцептуализация се параметрира неговата 
структурно-функционална целесъобразност и съотносимост на подходите и 
средата, гарантиращи растежното развитие на дигиталната компетентност на 
студентите.  

4. Обективирани са чрез конкретни индикатори параметрите на синхронизация 
на умения и отношения (в експерименталната им апробация и верификация), като 
основни конструкти на дигиталната компетентност на студентите – бъдещи 
учители, окомплектоването на които трасира пътя към формирането на сегмент 
от нейното „трансверсално ядро“ за развитието й като трансгресивна 
дигитална компетентност. 
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5. Конструиран е цялостен трансгресивен модел за полиподходно растежно 
проектиране и развитие на дигиталната компетентност на студентите от 
професионално направление 1.2. Педагогика, придобиващи професионална 
квалификация „детски“ и/или „начален учител“, като се трасира прехода от 
компетентностно рамкиране към трансгресивно проектиране и развитие.  
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ABSTRACT 

 
DEVELOPING THE DIGITAL COMPETENCE OF STUDENTS IN THE PROFESSIONAL 

FIELD 1.2. PEDAGOGY (FROM COMPETENCE FRAMING TO TRANSGRESSIVE 
PROJECTION) 

 
Key words: competence-based approach, digital competence, competence framing, 
transgressive projection, multi-approach growth design and development of the digital 
competence of would be teachers.  

 
The dissertation focusses on teacher’s digital competence in search of an opportunity 

to overcome the framing effect (taxonomic, hierarchical, operationalization-oriented, and 
evaluational), which emerges as early as higher pedagogical education, by replacing it with the 
transgressive projection of this competence (self-creating, self-developing, self-assessing) in 
the context of a multi-approach growth design in the training of students in the professional 
field 1.2. Pedagogy. The process aims at providing meta-reiteration of all professional 
competences of the teacher in the framework of the transformative complex. 

The methodological grounds of the research include the tenets of constructivism 
considered as an educational paradigm ramifying into scientific principles and concepts, such 
as: (1) the competence-based approach; (2) the modular cybernetic approach; (3) the 
constructivist approach; (4) the situational approach; (5) the integrative approach; (6) the 
synergetic approach; (7) the “ndm”-approach; (8) the transformative approach; (9) the 
transgressive approach. 

The OBJECT of the research is the digital competence in the framework of the 
transformative complex of professional competences. With the goal of presenting logically and 
coherently its scientific nature, the research actualizes this competence through an exploration 
of the multi-approach growth development of the digital competence of pre-school and/or 
primary school education majors in the process of overcoming the framing effect associated 
with digital competence through its transgressive projection. 

In the context of the research intentions stated above, the AIM of the study is the 
construction of a transgressive model of growth design and development of the digital 
competence from the professional field 1.2. Pedagogy, actualized through technological 
variants as well as a partial approbation of this model in the education in Information and 
communication technologies and work in digital environment. Based on the theoretical and 
experimental study conducted the folowing COMPLEX TRANSGRESSIVE CONCLUSION can 
be made: 
 The analysis of the points of intersection of contemporary ideas, conceptions, and good 
practices for the application of the competence-based approach, the actualization of the 
opportunities they offer, as well as of their limitations and perspectives in the design and 
development of the professional competences, and more specifically, the digital competence, 
of the teacher/education major require that its paradigmatic foundations should be rethought 
in the transition from competence framing to a transgressive multi-approach projection of that 
competence  
THEORETICAL AND EXPERIMENTAL DETERMINANT GROUNDING:  

1. The transgressive design and development of students’ digital competence and 
the application of the constructivist and situational approach increase the 
motivation and the interest of students in the solution of integral problems, 
synchronizes the cognitive and problem-solving abilities into a “transversal 
nucleus” and aligns students’ self-evaluation and the actual evaluation they 
receive. The process leads to the formation of a ‘budding’ newly-formed 
component of their personality (a transgressive segment of the “transversal 
nucleus” of digital competence).  
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2. The presence of a zone of transgressive expectation was found, which stimulates 
the transgressive segment of the “transversal nucleus” of both digital competence 
and the cognitive dimension, as well as at the level of practical skills. This zone 
of expectation is the medium where the newly-formed personality segment is 
functioning as a stimulating factor at the personality level and as a motivating 
factor at the cognitive level, as well as a reconstructive factor at the behavioural 
level with an overall synergizing effect on all of these levels.  

Generalized but concrete conclusions from the experimental study supporting the 
transgressive complex conclusion: 

1. An essential contradiction between students’ self-evaluation of their digital competence 
at the beginning of their university studies and the actual evaluation of their knowledge 
and skills as main constructs of competence has been established and significant 
deficiencies were found in the cognitive and practical abilities of students in the 
application of information and communication technologies and work in digital 
environment.  

2. In the constructivist environment, the training of students in Information and 
communication technologies in teaching and working in the digital environment, during 
the period when a technological variant based on constructivism and situational 
approaches is applied, makes it possible to ensure significant growth of cognitive skills 
(by integrating the methods of cognitive modeling), practical-and-applied skills and 
problem-solving skills and their synchronization. An experimental trend has been 
established in synchronizing the relationship “self-evaluation – actual evaluation” in 
solving integral problems, as this synchronization is preserved in the transversal 
character of digital competence in education in the following semesters, which is 
evidence of the degree of formation and development of a “transversal nucleus” in the 
digital competence of students in the professional field 1.2. Pedagogy. 

3. In the study of transgressive orientation, the presence of the newly-formed personality 
trait was found at the personal level - a transgressive segment of digital competence, 
which has the potential to irradiate both at the cognitive level and at the practical level - 
from the inside out, from center to periphery, from lower to higher levels of self-
awareness and self-development. In the process, at a certain level of development of 
cognitive and practical skills and the synchronization of self-assessment and real 
assessment in solving cognitive and practical tasks, students enter an area called “one 
of transgressive expectation”, where their cognitive motivation is strengthened and an 
attitude is created to obtain new cognitive and practical tasks, expanding and displacing 
the boundaries of their cognitive horizon. 

 

 

 


