
Професионалните общности за 
взаимно учене като инструмент за 
развитието на професионалистите в 
ОГРДВ

Ариана Лазари

Департамент по образование, Болонски университет, Италия



Продължаващо професионално развитие на 
персонала в ОГРДВ: какво ни казват изследванията?

• Продължаващото професионално развитие е част от цялостна 
педагогическа рамка: 

изследвания местни нужди

• Активно участие на практици в трансформиращи процеси: 
рефлексия (инструменти) активност (овластяване) 

• Фокус върху ученето в практиката в диалог с колеги, деца, 
семейства и местни общности: да даде глас, да слуша, да сподели 
властта в процесите на трансформация

Крайната цел е да се подобри благосъстоянието, ученето и участието на 
децата и семействата в общностите с нарастващо многообразие



Професионалната общност за взаимно учене като метод за развитие по време на 
практикуване на професията започва с колективна рефлексия върху ежедневната 

практика

Source: NESET, 2017
• СПОДЕЛЕНА ВИЗИЯ И ЦЕННОСТИ

(‘етос на организацията’)

• КОЛЕГИАЛНОСТ (отношения на 
равнопоставеност между колегите, 
познаването на различията е 
ресурс, менторинг и супервизия)

• ВЗАИМЕН ДИАЛОГ И УЧАСТИЕ (деца, 
семейства, местни общности)

• ПЕДАГОГИЧСКО ЛИДЕРСТВО И 
НАСОКИ (поддържане на 
рефлексивността вътре и извън 
организацията)

НЕОБХОДИМА Е КОМПЕТЕНТНА СИСТЕМА ЗА 
СЪЗДАВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНИ 

ОБЩНОСТИ ЗА ВЗАИМНО УЧЕНЕ



Пример за професионални общности за взаимно учене в системата на 
ОГРДВ в регион Емилия-Романя, Италия

ВИЗИЯ ЗА ОГРДВ КАТО ОБЩЕСТВЕНО БЛАГО: ангажимент към социалната 

справедливост, равните възможности и правата на детето (Catarsi, 2004).

Формиране (‘formazione’)

•Придобиване на педагогически средства за 
подкрепа на рефлексивността в 
непрекъснато променящи се обстоятелства
 съвместно конструиране на знание, 
трансформиращ характер (Bove et al., 2018) 

•Продължаващ процес на професионално и
личностно израстване (Rinaldi, 2005) 

или

Обучение (‘aggiornamento’)

•Придобиване на технически 
знания и умения

•Прилагане на предварително 
зададени процедури

„Методът, използван за формиране на работещи учители, трябва да бъде същият, използван в предучилищното 
образование: никой не бива да се оттегля в индивидуална работа, а по-скоро работата сред възрастните трябва да 
се характеризира с откритост и гъвкавост. Работата в групата на възрастните трябва да се основава на паритет 
на ролите, уважение, взаимна подкрепа, колегиално вземане на решения: същите ценности, които децата трябва да 

интериоризират.“ (Ciari, 1979)



СИСТЕМНИ УСЛОВИЯ: развитие на организационна и педагогическа инфраструктура за 
възникването и развитието във времето на професионалните общности

 Време свободно от работа с деца (80-200 часа на година) за срещи между колегите* и съвместно 
присъствие

 срещи на персонала с фокус върху планиране, документация, преглед на дейностите от колегите
както и обмен на добри практики в рамките на услугата и между различни услуги (Picchio et al. 2012)

 групови инициативи за професионално развитие: практически изследвания с участието на 
професионалистите, провеждане на педагогически експерименти, проекти на местно ниво (Lazzari, 
Picchio & Musatti, 2013)

 участие в целеви обучения по време на работа

 Педагогически насоки и координиране

 Връзка между инициативите на професионалните общности и реалните нужди на практиците, децата и 
семействата в местния контекст  съвместен образователен проект на общинско ниво

 подкрепа от колеги за рефлексивни практики и насоки за трансформиращи практики  документация

Пример за професионални общности за взаимно учене в системата на 

ОГРДВ в регион Емилия-Романя, Италия (II)



Как професионалните общности за взаимно учене работят на практика: роли 
и отговорности на участващите хора
 Педагогически координатори заедно с представители на общинската администрация са отговорни за 

организирането на професионалните общности за взаимно учене, според местните нужди …във връзка 
с…

 Обучителни институции и университети: практически изследвания с участието на професионалисти, с 
които се насърчава експериментирането (инструменти), в рамките на взаимен диалог (съвместно 
конструиране на знание)

 Педагогически координатори в ролята на ‘медиатори’ в изследвания/други инициативи, подкрепящи 
последващи дейности и устойчивост на експериментите във времето

 Целият персонал е въвлечен в професионалните общности, включително помощен персонал и 
педагогически координатори (споделена визия в организацията)

Пример за професионални общности за взаимно учене в системата на 
ОГРДВ в регион Емилия-Романя, Италия (III)

СИСТЕМНАТА РОЛЯ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ КООРДИНАТОРИ
осъществяват връзката между подобряването на практиката, разгръщането на добрите практики и

застъпничеството за политики (Sharmahd, 2020; Lazzari & Balduzzi, 2020)



Предизвикателства, възможности и бъдещо развитие

Ефектите на Ковид19 пандемията върху образованието и грижите в ранна детска възраст ясно показват:

 важната роля на педагогическото ръководство за преосмисляне на практиките по начин, който 
поставя опита на децата и семействата в центъра на рефлексията върху педагогическата 
практика вместо ‘институционализирането’ на образованието и грижите (санитарните протоколи 
като средство за управление)

 нуждата от укрепване на взаимодействието между образованието и грижите и други общностни 
услуги, особено във връзка с обхващане на най-уязвимите семейства. (NESET, предстояща публикация)

От професионални към интер-
професионални общности за взаимно 

учене: 
СИСТЕМНАТА РОЛЯ НА 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ КООРДИНАТОР за 
осъществяване на  междусекторното 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
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