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1. Обща характеристика на дисертационния труд 

Дисертацията се състои от увод, изложение, анализ на теоретични концепции, 

представяне и обобщаване на емпиричните данни в три  глави, заключение, използвана 

литература и приложения. Извършен е теоретичен и нормативен обзор по проблема за 

общото европейско образователно пространство, за изравняване на степените на висше 

образование в европейското пространство, така че да се постигне трансфер на кредити и 

по-висока трансверсалност на умения и знания. Качеството на висшето образование се 

разглежда в проекциите на развитието, потребностите и очаквания на обществото. 

Прилагат се разнообразни подходи и концепции при неговото научно интерпретиране и 

концептуализиране. Като основен генератор на промяна в академичното преподаване и 

основен компонент от качеството на обучение, се определя академичният преподавател с 

неговата визия, култура, умения за адаптивност и изследователски рефлексии в научна и 

учебна среда. Приложението на изследователския подход в обучението на студенти 

педагози се извежда като основна тенденция във висшето образование за повишаване на 

качеството в педагогическото образованието. Качеството на образование се извежда 

като научно-прагматично определение. На базата на теоретико-концептуалната част се 

конструира емпирично-прагматична част, в която се конструира изследователска 

методология, дейностно и емпирично прилагане на изследователския подход. 

Цялостната критериална рамка е обвързана с дейностно-изследователския и 

рефлексивно-изследователски подходи.  Тя се разглежда в две измерения: 

операционални – за критериално оценяване на учебно-изследователските продукти, 

както и за концептуално обобщаване на познанията. В този смисъл се извежда 

рефлексивно-изследователска технология, която се утвърждава като работеща в рамките 

на дисертационното изследване. В рефлексивно-изследователската технология са 

апробирани учебно-изследователски дейности, йерархизирани по определен ред, свързан 

с развитие на личностни, професионални и педагогически рефлексии. Дейностното и 

рефлексивното ориентиране на учебно-изследователски и научно-изследователски 

дейности въвеждат две основни характеристики на изследователския подход, така че в 

дисертационното изследване се възприема прагматиката: дейностно-изследователски и 

рефлексивно-изследователски подход. В този си вид той влияе върху трансформирането 

на учебната среда, трансформиране визията и културата на преподавателя, 

трансформиране в умения и нагласи на студентите. 
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По своя характер дисертационният труд има теоретико-концептуален и емпирично-

прагматичен характер. Теоретико-концептуалният компонент отразява, научните 

концепции, подходи, технологии, които изграждат фундамента на дисертационното 

изследване. Емпирично-прагматичният компонент отразява – широката база на 

изследователския подход, апробиран като базов при учители и преподаватели и като 

емпиричен (за целите на изследването) при учебно-изследователските продукти на 

студенти педагози. На тази основа са формирани и приносите на научния труд.  

2. Актуалност и значимост на изследването 

Качеството на висшето образование е основен приоритет в европейското 

образователно пространство. Във всички стратегически документи от 2000 г. до днес на 

висшето образование е определена водеща отговорност и роля. С висшето образование 

се свързва икономика на знанието, иновации, растеж и култура. Структурните, 

технологичните и иновативни реформи в него са продиктувани от проекциите за единно 

глобално европейско бъдеще. В съвременните национални образователни програми 

качеството във висшето образование заема особен приоритет. Към него са отправени 

редица очаквания, реформи и са заявени множество претенции за качествена промяна. 

Свързано с дисертационното изследване, един от тези елементи е промяна в методите 

на преподаване, така че да се повиши интереса и развие мотивацията на учещите се 

младежи. Паралелно с промяна в обществените нагласи и глобални образователни 

метаморфози в научен план се развиват и националните измерения и тенденции във 

висшето образование. Актуалността на изследването се обуславя от няколко паралелни 

тенденции: 

Първо. Нарастващият интензитет на международните образователни връзки и 

контакти и стремежът да се развие трансформирането на кредити от различни 

европейски университети – идеи, залегнали от Болоня, Лисабонска Стратегия, Европа 

2020 и редица още национални и европейски образователни документи. Важен 

структурен, а и процесуален контекст на актуалността задават Европейските насоки за 

висшето образование след 2020 г. В Заключенията на Европейския съвет относно 

Съобщението за укрепване на европейската идентичност чрез образование и култура 

държавите членки на ЕС, Съветът и Европейската комисия се насърчават до 2024 г. да 
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съдействат за създаването на двадесет „Европейски университета“
1
, състоящи се от 

мрежи, включващи от 4 до 6 университета в целия ЕС. Целта е да се осигури възможност 

на студентите да получат образователно-квалификационна степен чрез комбиниране на 

обучение в няколко държави членки, както и да се допринесе за международната 

конкурентоспособност на европейските университети. 

Второ. Национални тенденции към въвеждане на иновации и иновативни модели в 

различните нива на образование, така че да се реализира тенденцията: “образование за 

интелигентен растеж“. Актуалността на дисертационната тема се открива в 

националните измерения за висше образование, очертани със законодателни и 

структурни реформи. Едно от основни изисквания към образователния процес в новите 

условия и в духа на Болонската декларация са повишаването на неговата ефективност  и 

качество. Като резултат от всички процеси, стратегии и инициативи за изграждане на 

общо европейски пространство, а и като водещ генератор в националното висше 

образование тук се разглеждат Законът за предучилищно и училищно възпитание и 

образование от 2016 г., Законът за висше образование, 2018 г; Законът за академичното 

развитие, 2018 г., Стратегията за развитието на висшето образоване в Р. България 2014 – 

2020 г., Националната стратегията за развитие на научните изследвания в Република 

България 2017-2030 г. В контекста на качеството на образование те имат водеща 

функция за нормативно обезпечаване процесуалната част на структурните и 

институционални реформи. Разглеждани в своята свързаност и взаимозависимост от 

резултати и продуктивност, се очертават началните стъпки на образователни промени, 

обвързани с личността на учещия се и резултатите от ученето, като пряка релация с 

преподаването. След актуален обзор се възприема извода, че „една от основните 

трудности пред качеството и съвместимостта на висшето образование с европейските 

системи за висше образование се отбелязва изоставането на методите на преподаване 

от иновативните тенденции в практиката и развитието на способностите на 

студентите, необходимост от модернизация на учебните програми.  

Трето. Научната общност все по-интензивно отразява в своите трудове проблемът с 

качеството на образование, въпросът за промяна на парадигмалните основания и 

мултипарадигмални ориентири във висшето образование. Научният и актуален прочит 

на понятието „качеството на образование“ го определя като широко теоретично и 

прагматично понятие. В рамките на дисертационното изследване то търси своето 

                                                           
1
 https://ec.europa.eu/education/education-in-the-eu/european-education-area/european-universities-initiative_bg 

https://ec.europa.eu/education/education-in-the-eu/european-education-area/european-universities-initiative_bg
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изследователско измерение в личностно-рефлексивната методология и технология 

на учебния процес. По този начин се очертава (уточнява, конкретизира) призмата, през 

която се коментират неговите теоретично-нормативни и научно-изследователски опори. 

И по-точно: субект-субектния фактор на взаимодействие, личностно-ориентирания 

фактор, рефлексивно-дейностния фактор. В научната литература (вс. пос.) при 

разглеждане на понятието „качество на висшето образование“ се прилагат различни 

подходи, извеждат се различни индикатори, продиктувани от контекста, целите и 

тенденциите на развитие на образованието. Научният обзор извежда операционална 

дефиниция на „качеството на висшето образование“.  

Дефинира изследователския подход като научно-прагматичен, синергичен, 

интерактивен подход, концептуализиран чрез промяна на парадигмалните ориентири 

във висшето образование. Изследователският подход формира изследователско 

обучение; в същото време той се формира чрез изследователското обучение и би могъл 

прагматично да се концептуализира чрез характеристиките на изследователското 

обучение. В структурата на изследователския подход като комбиниран структурен 

подход, се откриват редица продуктивни методи, които реализират изследователското 

обучение:  проблемен метод – метод за самостоятелно овладяване на знания, основан на 

творческата познавателна активност на обучаващия се субект; ситуационен метод – 

основава се на въвеждането на студентите в проблемна ситуация, като задачата е 

свързана с разбиране, вземане на решения, предвиждане на последствията от това 

решение, намиране на други възможни решения; микропреподаване – творчески метод 

на обучение, свързан с анализ, коментар и оценка на фрагмент, запис или 

видеоматериал. 

3. Концептуална част на изследването 

Обект на дисертационното изследване е изследователското обучение като 

педагогически феномен/процес, предпоставящ необходимостта от специално 

организирана педагогическа дейност за поддържане (осигуряване на повишаване) на 

качеството на обучение в академична среда. 

Предмет на дисертационното изследване е процесуалното протичане/реализиране и 

дейностно осигуряване на подготовката на студенти в академична среда за развитие на 

тяхната академична учебно-изследователска активност, като условие за повишаване на 

качеството на образованието. 
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Цел на дисертационното изследване е обосноваване и  представяне на възможности 

за подготовка на студенти в академична среда (бакалаври, магистри) чрез специално 

организирана учебна рефлексивно–изследователска среда с акцент върху резултатите от 

осъществяване на различни форми за изява на студентска активност. В съответствие на 

целта се очертават две детайлизирани подцели: 

1. Да се разработи концептуален модел за педагогическа рефлексивно - 

изследователска подготовка на студенти. 

2. Да се разработи емпиричен модел на възможности за изява на студентската 

активност чрез учебна рефлексивно-изследователска среда. 

Задачи на изследването: 

1. Очертаване на проблема за качеството на висшето образование в европейските и 

национални политики, реформи и нормативи, като генератор за промяна в учебната 

академична среда.  

2. Изясняване на проблема за компетентностите в контекста на изследователския 

подход при обучение на студенти педагози. 

3. Очертаване на съдържателните параметри на понятията изследователски 

подход, рефлексивно-изследователска среда в контекста на проблема за качество на 

висшето образование. 

4. Представяне на основни специфики при реализиране на изследователския 

подход в обучението на студенти в академична среда /за повишаване на студентската 

активност/. 

5. Систематизиране и детерминизация на академичното обучение в контекста на 

изследователското обучение. 

6. Осъществяване на количествен и качествен анализ на емпирични резултати от 

различни форми за изява на студентската активност (на бакалаври, магистри) в рамките 

на изследователското обучение в академична среда в конкретните условия на 

университета. 

Подцел: Да се разработи емпиричен модел на възможности за изява на студентската 

активност чрез учебна рефлексивно-изследователска среда. 

Хипотеза: Ако академично обучение на студенти педагози се положи в специално 

конструирана учебно-изследователска среда, наричана тук: рефлексивно-
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изследователска (чрез приложение на изследователски подход и преподавателска 

изследователска саморефлексивност), то в академичното обучение  ще се прояви по-

висока активност и мотивация, изразени чрез творческите дейности и учебно-

изследователски продукти на студентите, субект-субектните отношения и 

изследователски рефлексии.  

Работата по дисертационното изследване преминава през няколко етапа: 

1. Избор на научно-изследователски проблем и тема, осъществяване на теоретично 

проучване, разработка и обосновка на концепцията на дисертационното изследване. 

2. Осъществяване на многогодишно емпирично изследване по очертания научно-

изследователски проблем; осъществяване на анализ на резултатите от работата на 

студентите. 

3. Цялостно обобщаване и синхронизиране на резултатите от теоретичното и 

емпиричното изследване и окончателно оформяне на дисертационния труд. 

За постигане целта и задачите на дисертационното изследване е оформен методически 

инструментариум, включващ: 

- анализ на научна литература; 

- анализ на нормативни документи; 

- моделиране; 

- наблюдение; 

- критериален анализ; 

- контент анализ; 

- определяне на абсолютната честота; 

- определяне на процентни величини; 

- прилагане коефициентът на Пирсън за свързаност между явленията; 

- синтез на базата на индуктивно-дедуктивен подход. 

В концептуалната рамка на изследването се очертава широката интердисциплинарна 

методологична основа, върху която се разработва теоретичната и емпирична част на 

изследването. Тази интердисциплинарност научно обосновава прилагането на 

методическия плурализъм като методологически изследователски подход. В 

изследователския труд морфологията на мултидисциплинарността (в преводен план: 

мулти – наличие на множество), означава наличие на множество методи от различни 
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научни области, които има възможност да се комбинират, съчетават, прилагат за 

извличане на максимално полезна информация по даден научен проблем. От тук 

произтичат и специфичните характеристики на мултидисциплинарната методология: 

комбинативност, действеност и адаптивност при прилагане на множество методи. В 

спецификата на нейната процесуалност конкретно дисциплинните методи се 

имплицират в мултидисциплинарни. В този смисъл може да се мисли, че използването 

на изследователски инструментариум от други дисциплини води до обогатяване и 

разширяване възможностите на мултиметодологията в изследователския подход. За 

целите на настоящето изследване мултиметодологията (систематиката от 

мултидисциплинарни методи) се разглежда като изследователска методология, чрез 

която се постига: 

 фокусиране върху научно-изследователски проблеми в контекста 

на  изследователските технологии; 

 умения за целево интегриране и комбиниране на методи с цел използване на 

силните страни на всеки; 

 очертаване на изследователските резултати в рамките на философските и 

теоретични позиции. 

 прилагане на методи за оценка и анализ на качествено изследване за проучване 

смисъла и разбирането. 

Използването на изследователската мултиметодология обхваща и обобщава 

разнообразни философски позиции. Те са в ролята на мост: от перспективите на 

конструктивното, позитивното, диалектическото, прагматичното, социалното към 

преобразуващите перспективи. Мултидисциплинарните методи са възможност за 

трансформиране на различни философски позиции в нови знания чрез научно 

предизвикателство и значимо  откритие. Прагматичната перспектива може да се 

интерпретира чрез  трансформация на принципа „всичко което работи,“ към  „всичко 

важно за научните изследвания“. Трансформиращата перспектива предполага 

ориентация към  мултидисциплинарни методи за проникване в целия процес на 

изследвания – от проблема през процеса към  заключенията, както и важната ориентация 

за използването на резултатите. 

 Изследователският инструментариум е таксономична система от интеграционни 

методи, приложени в диiкурса на изследователския подход. В изследователския 
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инструментариум са разгледани методи, които имат моделиращ и съпътстващ характер. 

Те са компоненти на триизмерния методологически комплекс, чрез който се извършва 

изследването.  Като рефлексивно изследователски методи те дават възможност за 

подобряване на качественото изследване чрез по-дълбоки, по-широки и по-богати или 

по-сложни отговори на изследователските въпроси. Изследователски методи са: 

 Моделирането - основен изследователски метод.  Моделирането се разглежда 

като процес на конструиране, прилагане и изследване на рефлексивно-изследователски 

модели – технологични, методологични, теоретични; 

 Наблюдението  - прилага се като рефлексивно-изследователски метод в две посоки – 

наблюдение с участие; директно наблюдение; 

 Педагогически учебен проект като рефлексивно-изследователски метод; 

 Педагогическо аргументативно есе като рефлексивно-изследователски метод; 

 Казусът – като рефлексивно-изследователски метод; 

 Педагогическа интерпретация на дидактическа визуализация; 

 Саморефлексивен въпросник. Използва се с характеристиките на метод на 

педагогическо изследване - активизира се саморефлексивното ниво на самореализация, 

оценяване, интерпретиране. 
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Критериална изследователска рамка 

1. Емпирични критерии и показатели за рефлексивно-изследователски метод 

„Педагогически учебен проект“ 

 

таблица 1 

Емпирични критерии за 

структуриране и 

представяне на проект 

 

Показатели по критерии 

 

1. 

 

Съдържателни 

критерий 

1. Представяне на научни аргументи по 

темата. 

2. Изразяване на лично мнение в контекста на 

педагогическия проблем. 

3. Коректно цитиране на библиографски 

източници и позоваване на автори. 

 

2. Езиково –  

стилов  

критерий 

1. Граматически правилен български език. 

2. Експресивност/богатство на речта. 

3. Правоговор и изразителност. 

 

 

3. 

 

 

Технически 

критерий  

1. Дизайн на презентацията - позволява добро 

възприемане на информацията, оригинално 

онагледяване. 

2. Визуална приемлива конфигурация - 

представяне на информацията в синтезиран 

вид чрез използване на опорни фрази. 

3. Обем – 8 слайда. 
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2. Критерии и показатели за рефлексивно-изследователски метод 

„Педагогическо есе“. 

таблица 2 

Критерии за 

написване и 

оценяване на есе 

Показатели по критериите 

 

1. 

 

Съдържателен 

критерий 

 

1. Полагане на проблема в актуален контекст  

2. Теза, съответстваща на формулирания 

проблем.  

3. Целенасочена интерпретация и 

аргументация. Използване на житейските 

опори – ярки педагогически примери, лично 

отношение 

 

 

2. 

 

Езиково –  

стилов  

критерий 

 

1. Граматически правилен български език. 

2.Експресивност на автора/богатство на речта 

(комуникативност на текста). 

3.Коректен предметен език с ясни термини, 

съответни на „педагогическото“ есе. 

 

 

3. 

 

Технически 

критерий 

1. Издържана текстова структура – 

въведение; същинска част; заключение. 

2. Коректно цитиране на библиографски 

източници и позоваване на автори 

3. Четливост и визуална приемлива 

конфигурация на текста – открояване на 

отделните смислови абзаци. 
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3.Емпирични критерии и показатели за рефлексивно-изследователски метод казус 

(дидактически и педагогически) 

таблица 3 

Емпирични критерии 

за решаване на казус 

Показатели по критериите 

 

1. 

Дълбочина в 

анализа на 

педагогическия 

проблем 

(съдържателен 

критерий) 

1. Разбира и съдържателно определя 

значимостта/значението на ролите, актьорите и случките в 

педагогическата ситуация. 

2. Умее педагогически да предвижда проблемни ситуации 

при промяна на условия, фактори, лица. 

3. Проявява умение за дефиниране на повече от един 

педагогически проблем. 

 

2. 

Адекватно 

приложение на 

теоретични идеи 

към анализ на 

педагогически 

проблем  

(аналитикосинтети

чен критерий) 

1. Умее да работи и консолидира педагогически 

инструментариум за разрешаване на един/няколко 

проблема в педагогическия казус. 

2. Прилага различни педагогически подходи при 

интерпретация на научни тези и понятия. 

3. Прилага изследователски обоснован избор в подбора на 

педагогическото решение. 

3. Логичност и 

цялостност(eзиково-

стилов критерий) 

1. Използва правилен българския изказ. 

2. Използва и прилага педагогическа и изследователска 

терминология. 

3. Разбира и прилага значими идеи на автори от 

педагогическата литература. 
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4. Емпирични критерии за метод педагогическа интерпретация на дидактическа 

визуализация 

таблица 4 

Емпирични критерии за 

педагогическа интерпретация 

на дидактическа визуализация 

Показатели по критериите 

 

 

 

1. 

 

 

Дълбочина в анализа на 

педагогическата 

интерпретация 

(съдържателен критерий) 

1. Разяснява в педагогически контекст 

дидактическата визуализация.  

2. Коментира, чрез „педагогическо 

откривателство“ различните аспекти на получената 

информация.  

3. Разкрива мотиви, нагласи и интереси, 

закодирани в дидактическата визуализация.  

 

2. 

 

Адекватно приложение на 

теоретични идеи в 

педагогическата 

интерпретация  (аналитико 

-синтетичен критерий) 

1. Трансформира получената информация от 

прагматична в научно-теоретична. Пренос към 

научно-теоретично обосноваване. 

2. Прилага различни педагогически подходи при 

интерпретация на научни тези и понятия. 

3. Идентифициране на педагогически методи, 

инструменти, които корелират на проблема. 

3. Логичност и цялостност 

(eзиково-стилов критерий) 

1. Използва правилен българския изказ. 

2. Използва педагогическа терминология в 

интерпретацията 

3. Интерпретира мисли и мнения на видни учени. 
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5. Емпирични критерии и показатели на метод „Рефлексивен въпросник“ 

таблица 5 

Емпирични критерии Показатели по критериите 

1.  

 

Първи  

критерий: 

 Технология на  

изследователското учене  

 

Дейностен показател: стимулиране на активна 

дейност на студентите в проблемна педагогическа 

област с включени променливи  

Рефлексивен показател: изследователски умения за 

формулиране на хипотези; умение за работа с различни 

видове материали, методи, развиване на уменията за 

анализ и избор.  

2.  

 

Втори  

критерий:  

Технология на  

изследователското 

преподаване. 

 

Дейностен показател: организирана, продуктивна и 

адекватна научноизследователска среда чрез 

проблемноориентирано и симулационнобазирано 

педагогическо обучение.  

Рефлексивен показател: успешно управляване на 

технологията и стимулиране изявата на педагогически 

рефлексии в научноизследователски контекст.  

3. Трети  

критерий:  

Научно 

изследователска 

саморефлексия. 

 

Дейностен показател: умения за изследователска 

рефлексия и коригиране в педагогически дейностен 

ракурс.  

Рефлексивен показател: умения за саморефлексии и 

автокоригиране в педагогически дейностен ракурс. 
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2. Методика и организация на изследването 

В дисертационното изследване се представят три емпирични изследвания – на 

учители, преподаватели и студенти. Първите две имат проучващ, обосноваващ, базов 

характер за развиване и прилагане на изследователския подход в обучението на студенти 

педагози и за повишаване на качеството на обучение в академична среда. Третото 

изследване, свързано със студенти  бакалаври е свързано с целта на дисертационното 

изследване. 

Базовото емпирично изследване за проучване нагласите на учителите е извършено 

в периода 2013 – 2018 г. в обучения за продължаваща квалификация на учители в 

начален етап. Обучителните курсове са 71 на брой с включени 1545учители от редица 

градове и села на България. Обучителната среда, в която учителите се поставят, е 

изследователски конструирана – ситуативна и симулационно базирана. Към 

обучението на учителите се подхожда с планирани и разработени дидактически 

комплекси и комплекти за интерактивност и интегративност. Влизайки в различни роли 

на субекти в учебния процес, на майстори, експерти, рецензенти и оценители, те 

проучват различни информационни източници, анализират и дават експертни оценки на 

различни ситуации и техни решения. Упражнявайки възможността да управляват и 

променят не само детайли и ресурси в класната си стая, но и елементи от стратегии и 

иновации, учителите развиват педагогическо самочувствие и повишават личната си 

самооценка за резултатите от личното участие в процеса на образователната промяна. 

Рефлексиите на учителите, свързани с учебно-изследователските дейности в процеса на 

собственото им обучение са важни първоначални основания (в качеството им на 

експертиза) при разглеждане на емпиричните дейности и резултати от изследователския 

подход. 

Второто обосноваващо изследване е проучване нагласите на 79 университетски 

преподаватели от български университети. Проведено е през 2018/2019г. Анкетното 

проучване се баира на тезата, че изследователското обучение се организира и управлява 

от преподавател с нова визия и перспектива за обучението. Изследователското обучение 

е развитие на умения за контекстуално използване на собствената фундаментална 

психолого-педагогическа и методическа подготовка. Тази преподавателска 

саморефлексия е важна част от първоначалното обосноваване на изследователския 

подход в академичното преподаване. Целта на анкетирането е в границите на 
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дисертационното изследване да се проследят учебно-изследователски дейности в 

преподаването на университетски преподаватели като компоненти на изследователския 

подход. С въпросите от анкета (таблица 6) се проучва мнението на университетски 

преподаватели по отношение на:  

- преподавателска рефлексия към познавателна активност и интереса на 

студентите (въпроси от втората част); 

- преподавателска саморефлексия към собствената си практика (въпроси от 

третата част). 

 

таблица 6 

Проучване нагласите на университетски преподаватели 
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Третото изследване е свързано изследователската дисертационна цел. 

Емпиричното изследване на учебно-изследователските дейности на студенти педагози е 

осъществено в периода 2014/2015 уч. година  -  2019/2020 уч. година – шест 

последователни учебни години. Изследваните учебно-изследователски дейности са на 

студенти, обучаващи се в Педагогически факултет на Тракийски Университет, 

изучаващи четири педагогически дисциплини. Учебните дисциплини, в които се 

реализират учебно-изследователските дейности са: „Основи на началната училищна 

педагогика“ (ОНУП), „Съвременни аспекти на гражданското образование“ (САГО), 

„Педагогика на взаимодействие дете-среда“ (ПВДС) „Интердисциплинарно обучение в 

начален етап“ (ИДО). Учебно-изследователските дейности на студентите са разделени в 

две групи в зависимост от спецификата на операционалната изследователска цел.  

Първа група: Учебно-изследователски дейности на студенти (специалности ПНУП, 

НУПЧЕ), чрез които се изследва  приложимостта на рефлексивната технология и 

качеството на образованието. Реализират се в  задължителна учебна дисциплина 

„Основи на началната училищна педагогика“ в първи курс и избираема учебна 

дисциплина „Съвременни аспекти на гражданското образование“ във втори курс. 

Втора група: Учебно-изследователски дейности на студенти (специалности ПНУП, 

НУПЧЕ), чрез които се изследва  съдържателния дейностно прагматичен компонент 

„казус“ в рефлексивната технология. Реализират се в задължителната учебна дисциплина 

„Педагогика взаимодействие дете-среда“ в трети курс и избираема учебна дисциплина 

„Интердисциплинарно обучение в начален етап“ в трети и четвърти курс. Изследвани са 

учебно-изследователски продукти на 845 броя студенти – за шест години, това са 7798 

броя.  Методиката и  организацията на изследването за първа и втора изследователски 

групи е реализирана по следната научно-изследователска схема: 
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схема 1 

 

 

 

Във всяка изследователска група се спазва последователността на учебно-

изследователските дейности: - учебен проект, педагогическо аргументативно есе, казус 

(дидактически педагогически), педагогическа интерпретация на дидактическа 

визуализация. Рефлексивният въпросник се използва само в първи курс, чрез него се 

оформя рефлексивно-изследователската база, върху която  се развива цялостното 

изследване. 

 

3. Емпирични данни и резултати на изследването 

a. Емпирични данни и резултати по първо емпирично изследване (учители) 

При обученията на учители се прилага изследователски емпиричен конструкт, в 

който е различима изследователска методология – схема 2 
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Схема 2 

Емпиричен обучителен конструкт 

 

 

 

В процеса на учебно-изследователските дейности на учителите се очертават 

няколко важни за дисертационното изследване изводи: 

- адаптивност и гъвкавост на изследователския подход към тематичното 

разнообразие. 

- висока релевантност на преподавателската само/рефлексия към елементите на  

изследователския подход - познавателна активност, рефлексия, саморефлексия, интерес, 

мотивация;  

- развиваща се във времето саморефлексия на учителите, като елемент от промяна 

на методологията на обучение. Обобщени данни показват, че първоначално (2013/2014 и 

2014/2015 уч. г.) одобрението на изследователските методи е в границите на 35% - 41%. 

През 2016/2017 и 2017/2018 уч. г.  54% до 63% определят, че методите на обучение са 

напълно подходящи.   

Тези изводи прагматично обосновават и очертават една положителна учителска 

експертна оценка за въвеждането на изследователския подход в академичното обучение. 

Първоначалната подготовка на учителите чрез използване на изследователски подход 
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има своята методологическа проекция в училищното образование.  Проучването на 

учителското мнение се проведе с анкета, представена в таблица 7. 

таблица 7 

АНКЕТА 

Уважаеми колеги, 

Моля, отделете необходимото време за попълването на тази анкета докрай! Вашето 

мнение е важно за нас!  Вашите предложения ще са ни от изключителна полза, за да 

успеем да направим бъдещите обучения по-добри и полезни за Вас, затова бъдете 

искрени във Вашите отговори. 

 

1. Вие сте учител в: 

 Детска градина  Начален 

етап 

 

2. В каква степен бяха постигнати целите на обучението? 

 напълно бяха постигнати;    да, бяха постигнати; 

 в известна степен;    не бяха постигнати 

3. Отговори ли съдържанието на програмата на Вашите очаквания? 

 напълно отговори;    да, отговори;    в известна степен отговори;    не 

отговори 

4. Каква е Вашата оценка за представянето на лектора по време на обучението? 

 отлична;    много добра;    добра;    средна; 

5. Каква е Вашата оценка за лектора по отношение комуникацията му с участниците 

по време на обучението? 

 отлична;    много добра;    добра;    средна; 

6. Подходящи ли бяха методите, които лекторът използва по време на обучението? 

 да;    в известна степен;    не съвсем;    не 

7. Моля, посочете Вашите препоръки към лектора 

…………………………………………… 

8. Съответстваха ли използваните материали на съдържанието на обучението? 

 да, в голяма степен;    да;    в известна степен;    не съвсем;    не 

9. Ще Ви бъдат ли полезни материалите от обучението и в бъдеще? 

 да, в голяма степен;    да;    в известна степен;   не съвсем;    не 

10. Ще използвате ли в работата си това, което научихте по време на обучението? 

 да, в голяма степен;    да;    в известна степен;    не съвсем;    не 

11. Моля, посочете Вашите препоръки относно материалите, които получихте по 

време на 

обучението…………………………………………………………………………… 

14. Удовлетворени ли сте от проведеното обучение? 

 да, напълно;    да;    в известна степен;    не съвсем;    не 

15. Считате ли, че обучението е практически насочено? 

 да;    напълно;    само донякъде;    не;    не мога да преценя 
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b. Емпирични данни и резултати по второ емпирично изследване (преподаватели) 

 

Проучването на университетските практики относно прилагането на изследователски 

подход в академичното обучение има базов обосноваващ характер. То се извършва със 

79 университетски преподаватели. Проучването има за цел да установи: 

- нивото на преподавателска рефлексия към познавателна активност и интереса на 

студентите (въпроси от втората част); 

- нивото на преподавателска саморефлексия към собствената си практика (въпроси 

от третата част). Основни изводи, които се очертават в проучването са: 

- преподавателите използват комбинация от форми, при оценяване знанията и 

уменията на студентите в границите на 37%-59%; 

- методически комбинации за преподаване, се използват в границите на  44% - 48%; 

- дебатите върху научния продукт на преподавателя са застъпени в много ниска 

степен - 8% посочват, че включват свои изследвания в процеса на преподаване. 

Като се проследяват корелациите между рефлексията на учене и саморефлексията на 

преподаване, може да се обобщи, че познавателна активност е в силна зависимост от 

методите на преподаване и оценяване. В настоящето проучване се оказва, че 

анкетираните 79 университетски преподаватели използват компоненти на 

изследователско обучение като казуси и  проекти, но не са записани компоненти като 

ситуативно, симулационно и интердисциплинарно обучение, рефлексивни и 

саморефлексивни технологии.  Прилагат интерактивни форми, които сами по себе си са 

положителни фактори за развитие на активност и  интерес. Но тези интерактивни форми 

не се включват в интеграционни методологически комплекси. По този начин те остават 

извън технологията на изследователското обучение. Този емпиричен факт отваря нов 

методологичен и технологичен път в университетското обучение, а също е и базово 

основание за разгръщане на дисертационното изследване и разглеждане на 

емпиричните данни и резултати при обучението на студенти чрез прилагане на 

изследователски подход в коментираните в дисертацията учебни дисциплини. 
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ПАСПОРТНИ ДАННИ:                                                                            таблица 8                                                                            

 Университет: 1.2. Факултет 

 Учебна дисциплина, по която преподавате: 

 Академична длъжност /ОНС/: 

II

. 

ПРЕПОДАВАТЕЛСКА РЕФЛЕКСИЯ: 

/Отбележете верните за Вас отговори!/ 

2.

1. 

Смятате ли, че студентите, с които 

работите: 

да не в малка степен  

А/ участват активно в учебния процес (лекции и 

упражнения)? 

   

Б/ изпълняват с интерес поставените учебни 

задачи? 

   

В/   проявяват интерес към изучаваните 

проблеми? 

   

2.

2 

Смятате ли, че студентите, с които 

работите предпочитат да: 

   

А/ усвояват теоретични знания и понятия?    

Б/ да коментират и осмислят, възникнали 

проблеми по време на лекционен курс 

   

В/ критично да осмислят и приемат различните 

теории 

   

Г/ работят по учебни проекти, казуси и 

реферати. 

   

II

I 

ПРЕПОДАВАТЕЛСКА САМОРЕФЛЕКСИЯ 

/Отбележете верните за Вас отговори!/ 

3.

1. 

Проверка и оценка на придобитите знания и 

умения по Вашата дисциплина, става чрез: 

да не в малка степен  

А/ Тест    

Б/ Изпит  (устен или писмен)    

В/ Защита на учебен проект илирешаване на 

казус 

   

Г/ Изпитна рефлексивна технология    

3.

2. 

Тематичен приоритет във Вашето 

преподаване са:  

   

А/ Основни теории и понятия    

Б/ Дискусиите в научната област, в която 

работите 

   

В/ Ваши научни изследвания    

Г/ Методи и техники за решаване на проблеми    
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5.3. Емпирични данни и резултати по трето емпирично изследване (студенти) 

 

5.3.1. Емпирични данни и резултати  за изследване приложимостта на 

рефлексивната технология 

Статистическите данни от емпиричните резултати на изследователските инструменти 

дават възможност графически да се представи качеството на учебно-изследователските 

продукти на студентите, емпирично изследвано чрез критериите към проект, есе, казус и 

рефлексивен въпросник. Графичното изображение очертава статистическият образ на 

интелектуалното, прагматично и само/рефлексивното израстване на студентите от първи 

курс в границите 29,11% - 77,87%.  

графика 1 

Графично изображение на емпирични данни по формат и критерии 

 
 

Емпиричните данни от изследователските инструменти в учебната дисциплина 

„Основи на началната училищна педагогика“ имат базов характер, спрямо всички данни 

и резултати по учебните дисциплини в границите на дисертационното изследване.  

Като прагматична верификация на представените емпирични данни се коментират 

данните и резултатите от учебната дисциплина „Съвременни аспекти на гражданското 

образование“, изучавана във втори курс. В емпирично-изследователския конструкт тази 

учебна дисциплина е представена като верификационна платформа на рефлексивно-

изследователската технология, апробирана и конструирана в първи курс. 

Преподавателската рефлексия в конструираната технология се изразява във факта на 

съдържателно и форматно разнообразие в учебно-изследователските задачи и дейности. 

Като втори компонент на изследователския конструкт за изследване приложимостта на 

рефлексивно-изследователската технология се реализират форматите на учебен проект, 
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педагогическо есе и казус. Тук трябва да се подчертае, че емпиричните данни обхващат 

три учебни години, ето защо абсолютните стойности са по-ниски – 284 броя. При 

критериален анализ на учебно изследователските продукти се очертават следните 

възходящи тенденции:  

- за учебен проект: 42% - 45%, в които  учебно-изследователските продукти изпълняват 

емпиричните критерии. Установява се възходящо (10%) развитие  на уменията на 

студентите за работа по тематичен педагогически проект.   

 

графика 2 Сравнителен анализ 

 

 
 

- за педагогическо есе: данните от учебно-изследователския продукт изразяват 

повишена студентска активност и  развиваща интелектуална само/рефлексия. 

Очертаното възходящо развитие е между 10% - 12%.  

Това води до извода, че като компонент на рефлексивно-изследователската 

технология педагогическото есе успешно изпълнява своята роля, а именно – развитие на 

когнитивна и интелектуална само/рефлексия 

 

графика 3 Сравнителен анализ 
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- за казус: Сравнително високите резутати на успешност в границите на 54% - 60,56%  

очертават  интереса и мотивацията на студентите. 

Казусът  като компонент от рефлексивно изследователската технология се оказват с 

висока емпирична стойност на работещ инструмент. 

 

графика 4 Сравнителен анализ  

 

 
 

Сравнителният анализ на статистически стойности от учебно изследователските 

дейности за верификация приложимостта на рефлексивно-изследователската технология 

се базира на контролна извадка от учебно-изследователски дейности от двете учебни 

дисциплини.  Изведе се корелационен коефициент на Пирсън  r = 0,7 за сила на 

зависимостите. Това определя, че верификацията на приложимост на рефлексивно-

изследователската технология в различни учебни среди е с умерена положителна 

тенденция – 0,7, което доказва  тезата за приложимост на рефлексивната технология. 

5.3.2. Емпирични данни и резултати  за изследване на  дейностно прагматичен 

компонент „казус“ в рефлексивната технология 

При представяне на емпиричните данни за учебните дисциплина – ПВДС и ИДО, се 

проследяват стойности, сравними в процеса на изследователско обучение: - активност и 

мотивация за включване в учебно-изследователските дейности - продължаваща 

верификация на рефлексивно-изследователската технология на обучение; - развитие и 

приложимост на дейностно-прагматичния конструкт „казус“ чрез учебно-

изследователските продукти на студентите. Проследява се мултипликационният ефект 
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на рефлексивно-изследователския подход при работа по проекти в първи курс и при 

работа по теми в трети курс. При критериален анализ на учебно изследователските 

продукти се очертават следните възходящи тенденции:  

- учебна тема (мултипликация на учебен проект при ПВДС и ИДО):  като продукт за 

проучване очакванията и нагласите на студентите се оформят теми, които се полагат в 

учебно-изследователското учене. Сравнителното емпирично-критериално представяне 

на данните позволява да се проследи интелектуалната и праксеологическа рефлексия на 

студенти, участващи в едни и същи формати на учебно-изследователско учене и 

приложението на знанието в различни дейности. 

графика 5 

Сравнителни емпирични данни за „тема“ (ИДО и ПВДС) 

 

- казус: дидактическият казус има няколко специфични особености: свързан е с 

усвояване на новото учебно съдържание; негова мултипликация е педагогическата 

интерпретаця на дидактическата визуализация. Чрез него се конструира учебна среда, 

в която студентите осъществяват самостоятелно изследователско учене; педагогическият 

казус има няколко специфични особености: обхваща широка тематична педагогическа 

гама, което се отразява в емпиричните резултати. Сравнителните данни в емпиричното 

изследване показват, че между дидактически и педагогически казус се очертава 

тенденция към повишаване на активността на студентите и изпълнимост по критерии. 
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графика 6 

Сравнителни данни между дидактически казус и педагогически казус (ПВДС) 

 

Сравнителните емпирични данни за дидактически и педагогически казус между 

двете учебни дисциплини, носители на емпиричното изследване за прагматичен 

компонент „казус“ в рефлексивната технология, представят едно активно възходящо 

развитие. Представените сравнителни данни показват увеличаване на 

праксеологическата и интелектуална рефлексия, отразена в учебно-изследователските 

продукти на студентите. 

графики 7 и 8 

Сравнителни емпирични данни за „дидактически казус“, „педагогически казус“ (ПВДС и ИДО)  
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Чрез сравнителните данни се изведе стойността на корелационния коефициент на 

Пирсън за определяне силата на зависимост – върху контролна извадка от 484 студенти. 

Стойността на корелационния коефициент r=0,88 представя  в силна степен линейната 

свързаност между двете множества, поставени в различно конструирана  учебно-

изследователска среда. В настоящото емпирично изследване се извеждат стойности, 

които статистически онагледяват промените в процеса на обучение.  

Чрез статистическия анализ се проследи приложимостта на рефлексивната 

технология и мултиплициращия ефект на един от нейните компоненти – казус и казус 

технологията.  

6. Изводи и заключения 

Очертаният актуален проблем за качеството на образование и по-точно за 

промяна в методологията на преподаване (като елемент от процеса на обучение) е 

изследователско предизвикателство, което търси своите отговори в дисертационното 

изследване. Тези отговори се откриват в две равнища: теоретико-коцептуално и 

емпирично-прагматично. 

В теоретико-концептуалното равнище се представят европейските измерения на 

качество на образование, които са фундаментално важни в структурно, иновационно и 

научно отношение. По този начин чрез европейските начала и основи се очертава и 

перспективата на развитие на висшето образование, в частност: качеството на обучение 

във висшето образование. В теоретико-концептуалното равнище интелектуалните  

иновации и академичната мисия за преобразуване се извеждат като основни опори в 

концепцията за изследователското обучение (приложение на изследователския подход в 

обучението). Изследователският подход се разглежда като интелектуална иновация за 

преобразуване на учебната среда и рефлексиране върху обучителната методология. 

На емпирично-прагматичното равнище се очертават следните изводи и 

обобщения: 

- очертава се широк базис за развиване на а рефлексивно-изследователска 

технология на обучение на студенти педагози (като компонент на изследователския 

подход на обучение); 
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- преподавателската рефлексия се оформя като генератор на студентската 

рефлексия; 

-приложението на рефлексивно-изследователската технология  като компонент на 

изследователския подход в обучението допринася за развиване на интелектуална, 

праксиологическа и диалогова рефлексия у студентите педагози; 

- мултиметодологията се извежда като основен академичен изследователски 

принцип. 

 

7. Приноси на дисертационния труд 

Като научни приноси в дисертационния труд се разглеждат: качество на 

образование, изследователски подход, рефлексивно-изследователска технология в 

контекста на емпирично-изследователското им конструиране, определяне и приложение 

в процеса на дисертационно изследване. С тези научни понятия се обогатява 

систематологията на иновативното обучение и иновативните обучителни практики във 

висшето образование. В границите на дисертационното изследване систематологията се 

разбира като научно направление, в което се изучават компонентите, структурата, 

функциите, свойствата, субектността в процеса на изследователското обучение (като 

елемент на иновативното обучение) в неговото динамично състояние и развитие. 

Обогатява се методологията на академичното преподаване, коментирана в 

дисертационното изследване като мултиметодология. Дисертационните приноси могат 

да се разделят на теоретико-концептуални и емпирично-прагматични. 

I. Теоретико-концептуални приноси 

1.1.Интерпретацията на различни източници (европейски, национали и научни), 

разглеждащи проблема за качеството на образование позволява да се изведат 

изследователски опори в работното понятие качество на образование. То се 

концептуализира като:  

- динамично, постоянно променящо се; 

- релевантно на  политики, икономики и образователни иновации; 
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- пряко свързано с професионализма и преподавателската култура на 

преподавателя, 

- предоставящо възможност за трансфер на знания и компетенции чрез гъвкави 

учебни програми, 

- културна и мултипарадигмална среда за развитие на личностни и научни 

интереси;  

- утвърждаване на културна среда в академичната аудитория. 

- управляемо, прогностично и операционално въздействие върху вътрешната и 

външна структура на качеството на образование. 

Основен генератор в качеството на образование (в границите на 

дисертационното изследване) е  взаимодействието преподавател - студент. Тази 

субектност оформя най-динамичното поле в качеството на образование, а именно: 

качеството на обучение (преподаване и учене).  

1.2. Интерпретацията на редица научни постановки за съвременната методология 

на академичното обучение извежда иновационната приносна постановка за 

мултипарадигмалност и мултиметодология в обучението с цел повишаване 

качеството на академичното обучение. В научната литература се формира нова стратегия 

за мултипарадигмални изследвания. Те са характерни за преподаватели, които 

репрезентират свой собствен опит (учителски, академичен, социален, обществен) като 

използват интерпретативната и критична парадигми.  

 Мултипарадигмалните модели на преподаване формират културната среда на 

академичната аудитория. В границите на дисертационното изследване се приема, че 

изброените елементи (1.1.и 1.2.) водят до промяна в начините на преподаване, така че да 

се повиши интереса и развие мотивацията на учещите се младежи. 

 Изследователската мултиметодология разкрива нова траектория в 

преподавателската пактика. Мултидисциплинарните методи са възможност за 

трансформиране на различни философски позиции в нови знания чрез научно 

предизвикателство и значимо  откритие. Мултиметодологията предоставя възможност за 

интегриране на различни теоретични перспективи, като чрез тях се обслужват всички 

етапи на научното изследване.  
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1.3. Като основен приносен момент се разглежда понятието „изследователски 

подход“.  В границите на научното изследване се приема, че изследователският подход е 

научно-прагматичен, синергичен, интерактивен подход, концептуализиран чрез промяна 

на парадигмалните ориентири във висшето образование. Изследователският подход 

формира изследователско обучение. В същото време той СЕ формира чрез 

изследователското обучение и прагматично се концептуализира чрез характеристиките 

на изследователското обучение. В границите на дисертационния труд се приема, че при 

приложение на изследователски подход, процесът на обучение се трансформира в 

процес на изследователско обучение, а присъщите му субектни характеристки – учене и 

преподаване, се развиват като рефлексивно - изследователско учене и рефлексивно-

изследователско преподаване. В този смисъл се разглежда и учебната изследователска 

среда. Нейната субектност я трансформира в рефлексивно-изследователска учебна среда. 

Изследователският подход се разглежда като прагматичен иновационен подход, 

отговарящ на съвременните проекции и разбирания на научната общност за развитие на 

критическо мислене, трансверсални умения и компетентности в областта на 

преподаването и ученето. Може да се каже, че основни негови характеристики са: 

иновативност и рефлексивност и се осмислят чрез максимата „учене чрез развитие за 

всички“. Целта на изследователския подход е да организира и да осигури такава учебна 

среда, в която студентите научно да проучват специфични аспекти на педагогически 

проблеми. Изследователският подход, приложен към процеса на преподаване е 

творчески подход, който поражда  творческата дейност и творческата асимилация при  

прилагане на знания. Методологично-прагматичната обусловеност интерпретира 

изследователския подход като комбиниран структурен подход, в който се въвеждат 

редица продуктивни методи, които реализират изследователското обучение. Тези 

методи очертават изследователския подход като специален подход, който целѝ 

развиване на умения за конструиране и въвеждане на продуктивни методи в собствената 

учебна практика. 

 

4. Емпирично-прагматични приноси  

2.1. Рефлексивно- изследователска технология.  В границите на научното 

изследване са оформи работно определение за рефлексивно-изследователска 

технология: дейностно ориентирана структура, обвързана с целите на обучението; 

пряко рефлектираща върху качеството и резултатността в процеса на обучението. 
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Характерна особеност на цялостната  дейностно-ориентирана рефлексивна технология за 

обучение на студенти е нейната ориентираност към приложение на мултитаксономичен 

модел, прогнозируемост и преподавателска саморефлексивност. Проектираните учебни 

дейности насочват към педагогическата аксеология, разбирането на свободата като 

отговорност към себе си и другите.  Важен аспект в планираните дейности е 

ориентацията към личността и уменията на студентите.  Конструирането на учебните 

дейности по представения начин не е случаен избор на преподавателя. То има дълбоко 

мотивационен и регулаторен характер. В операционален план рефлексивно-

изследователската технология има алгоритмична и дейностна същност, реализирана чрез 

технологичните компоненти – проект/тема, педагогическо есе, казус. 

2.2. Като дисертационен принос се извежда съдържателната същност на 

рефлексивно-изследователските методи, чрез които се провежда изследването. В 

границите на изследователската учебна среда педагогическият проект, педагогическото 

есе, дидактически казус, и педагогически казус приемат характеристиките на 

изследователското обучение. Те са гъвкави и адаптивни спрямо учебните дисциплини и 

имат възможност да конструират съдържателната същност на рефлексивно-

изследователската технология съобразно учебната дисциплина, към която се прилагат.  

2.3. Изследователският инструментариум е дейностно ориентиран и съдържа 

пропедевтични и прогностични функции. Той е изграден като таксономична система от 

интеграционни методи, приложени в дискурса на изследователския подход. Специфична 

негова особеност е: 

 двустепенна критериална насоченост - всеки от методите изпълнява ролята на 

метод за изследване на познавателната активност; метод на оценяване; 

 методите се прилагат последователно и целенасочено, те са таксономично 

структурирани един спрямо друг; 

 изследователските методи са компоненти от цялостното оценяване и 

проследяване на познавателната активност на студентите. 

5. Като дисертационен принос се определя приложението на 

изследователския подход в учебния процес и формиране на траектиория за 

изсредователско обучение за повишаване качеството на обучение и повишаване 

мотивация на студентите педагози.   



36 
 

Публикации по темата на дисертационния труд: 

 

1. Неминска, Р. (2016) Изследователският подход в учебните програми на начален 

етап на образование, сп. Педагогика № 7 

 

2. Неминска, Р. (2017) Изследователско обучение в академична среда (Научно – 

теоретична рефлексия), сп. Педагогика № 5 

 

3. Неминска, Р. (2018) Продължаващата квалификация на учителите – нормативен и 

изследователски обзор, сп. Стратегии на образователната и научната политика, № 5 

 

4. Неминска, Р. (2018) Изследователски подход към технологията на 

интердисциплинарното обучение, сп. Педагогика № 6  

 

5. Неминска, Р. (2018) Практико-приложни характеристики на педагогическата 

технология в изследователското обучение, сп. Педагогически форум № 3, 

DOI: 10.15547/PF.2018.024 

 

6. Неминска, Р. (2019) Приложение на изследователския подход при обучение на 

студенти педагози (Върху примера на обучение по академичната дисциплина 

„Съвременни аспекти на гражданското образование“ на студенти педагози), сп. 

Педагогика № 3 

 

7. Neminska, R. (2019) Development of  Bulgarian higher education in the context of the 

European vision, European Journal of Education Studies, Issue 5, doi 10.5281/zenodo.3362549 

 

8. Neminska, R., (2020) Study of university teacher`s attitudes to apply to research 

teaching, International Journal of Advance Research in Education & Literature, Issue 1, ISSN: 

2208-2441 

  



37 
 

ABSTRACT 

 

The dissertation examines the contemporary topic of the quality of higher education, and in 

particular: higher pedagogical education. Teaching students to future teachers is seen in the 

projections of the Single European Area and as a response to European and national policies. 

Contemporary research of the scientific community is also interpreted in this aspect. A 

scientific cross-section of the concept of quality of education is made by looking at different 

approaches and methods. 

The research approach emerges as the most adaptive, flexible and interactive, in line with 

the contemporary vision of academic education. In this context, the teacher's vision, culture and 

reflections as the main subject in research learning and training are also brought out.  

The application of the research approach is examined through three groups - teachers, 

teachers, students. The group of teachers and academic staff have a basic, justifying character. 

The student research group is the bearer of the study-research activities in four different 

formats - project, essay, questionnaire, case study, didactic visualization. 

The application of the research approach is explored in four courses. This justifies its 

thematic adaptability. At the same time, its multiparadigmality and multimethodology are 

justified. 

 


