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Професионално развитие преди и след постъпване 
на работа

Преглед на научни изследвания: Early et al. (2006), Zaslow et al. (2010), Egert et al. (2017), Romijn 
et al. (2021).

• Смесени констатации за ефекта от нивото на първоначалното 
образование върху качеството на ОГРДВ:
• Ефектите се проявяват във взаимодействие с други структурни характеристики на 

ОГРДВ.

• По-ясни констатации за ефекта от продължаващото професионално 
развитие, но в зависимост от подхода:
• Традиционните форми (напр. еднократно проведен уъркшоп, участие в курсове): 

не са много ефективни
• Динамичните форми (напр. цикъл на подготовка, проиграване в реална ситуация, 

рефлексия): са по-ефективни.
• Екипната дейност, подкрепящата организационна среда: са най-ефективни.

• Участие на всички нива: компетентните професионалисти се нуждаят от 
компетентни системи на нивото на отделната организация и на 
управлението в държавата (CoRe, 2011) .



Модел за професионализация в контекст

• Същината на ефективното професионално 
развитие е повтарящият се цикъл на 
планиране, подготовка, проиграване в 
реална ситуация, рефлексия….
• Знание, убеждения/нагласи и умения 

проявени в практиката – проиграване в 
реална ситуация.

• Критично осмисляне на собствени 
убеждения, пристрастия, предразсъдъци --
рефлексия.

• Подкрепа от колеги, външни експерти и 
чрез инструменти – наставничество, 
менторство.

• …. в рамките на различни ситуации: класна 
стая, екипи, организация, система за услуги 
на местно ниво, национална политика.
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Важни принципи за ефективно професионално 
развитие в различни контексти

(Преглед на научни изследвания Romijn, Slot & Leseman, 2021)

• Да се използват множествени модели за професионално развитие – не 
използвайте само еднократни уъркшопове или курсове, които са насочени 
към отделния професионалист.

• Да се отделя внимание на нагласите (убежденията) в същата степен както и 
на знанията и уменията, т. е. да се използва емоционалния компонент на 
участие с мисия. 

• Да се работи в екип като общност от учещи хора и да участват ключови хора 
от организацията (лидери).

• Да се подкрепя проиграването в реална ситуация (целенасочено 
прилагане на знания и умения в практиката) и рефлексията (осмисляне на 
собствената практика, нагласи/убеждения, знания и умения) и да се 
включват външни наставници и ментори.

• Да се включи употреба на някои инструменти и технологични средства
(напр. форми на самооценка, обратна връзка чрез видео, онлайн 
дискусионни форуми, обучителни клипове).



Професионално осъзнаване и многообразие в класната 
стая

(Romijn, Slot & Leseman, 2020)

• Осъзнаването на собствените 
действия/практика е един от най-важните 
определящи фактори за качеството на 
практиките в класната стая.

• ISOTIS проучване сред персонала (N = 269; 
Англия, Италия, Нидерландия, Полша).

• Многообразието в класната стая насърчава 
професионалиста да осъзнае своите 
мултикултурни практики и да надгражда 
първоначалното образование и общото 
осъзнаване на практиката. Това спомага за 
изграждането на приобщаваща-
интеркултурна практика.
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Практики и организации на професионалистите
(Van der Werf, Slot, Kenis & Leseman, 2020, 2021; Romijn, Slot & Leseman, 2021)

• Имат ли значение стратегията, структурата, културата и 
професионалната логика на детските заведения за образование 
и грижи в ранна възраст за резултатите от работата на 
професионалистите по отношение на качеството и приобщаващия 
характер на техните практики?

• Три независими изследвания, различни данни, използват 
конфигуриращ подход за идентификация на различни типове 
организации за образование и грижи в ранна възраст:
• Социално ангажирани професионални организации, които са търговски 

дружества, извършващи и дейност с идеална цел;
• Големи и малки организации, които са търговски дружества;
• Професионални нетърговски организации, управлявани от държавата.



Качество и приобщаващ характер според типа 
организация

• Социално-ангажираните 
професионални организации (те 
могат да бъдат и търговски 
дружества), предоставят най-
добро качество като цяло.

• Тези организации се 
характеризират със споделена 
социална мисия, интензивно 
професионално развитие на 
екипите, активно взаимодействие 
с местната общност и съвместна 
работа с местни мрежи, 
предоставящи услуги.

 Социално-ангажирани организации /търговски дружества и 
нетърговски организации/

 Големи многофункционални организации – търговски дружества
 Професионални нетърговски организации, управлявани от държавата



Приобщаващи и мултикултурни практики на 
професионалисти в 18 градски области в Европа: ефекти 

върху политиките

• Изследване ISOTIS сред 
професионалисти, работещи с деца в 
ранна възраст, в 9 държави и в 2 
градски области във всяка държава (N 
= 892).

• Практиките на професионалистите, 
свързани с многообразието и 
приобщаването в едни и същи 
градски области и държави, са до 
голяма степен сходни (коефициенти 
на корелация в рамките на .20).

• Ефект върху местни и национални 
политики за интеграция и равни 
възможности.
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Връзка между интеграцията и приобщаващите 
и мултикултурни практики на учителите

• Интервюта с родители от емигрантски 
общности от Северна Африка и Турция 
и с ромски родители (N = 2475).

• Има силна връзка между 
професионалните приобщаващи 
мултикултурни практики и:
• Положителната оценка на родителите за 

отношенията родител-учител.
• Насърчаването на между-културни 

приятелства между децата от страна на 
родителите.

• Приобщаващите мултикултурни 
практики в ОГРДВ и началното 
образование насърчават интеграцията 
и равните възможности.

Индекс на приобщаваща интеркултурна практика на учителиРо
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В заключение

• За да увеличим качеството и приобщаващия характер на образованието и 
грижите в ранна възраст, трябва да подходим към професионалистите като 
хора, които работят в своите екипи, организация, местна общност и в 
контекста на определени национални политики.

• Ефективното професионално развитие използва множество различни 
средства, насочено е не само към знанията и уменията, но и към нагласите; 
насочено е към екипа и към организацията като цяло, и използва цикъла 
планиране, проиграване в реална ситуация и рефлексия, за подобряване на 
практиките.

• Ефективното професионално развитие изисква подкрепяща организация със 
споделена мисия, демократично управление, даваща приоритет на 
професионалното развитие и връзките с местната общност.

• Ефективното професионално развитие изисква подкрепящи политики на 
местно и национално ниво.


