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Abstract: The article presents an accredited system for work with student educators in 2015 and 2016, 
which aims to apply a reflexive approach to their preparation. It describes the organization of work, which 
creates a specific portfolio of each student, including their work in different disciplines. Applying a reflexive 
approach aims to achieve critical thinking and self-reflection. Increasing the knowledge and skills of students 
during their training enables them to correct and enrich their own work on a given problem. There is a way to 
exchange information between students and a teacher which is based on OneNote Classnotebook.

The applied system aims, on the one hand, to support the cognitive training of the students in different 
disciplines, and on the other - to acquaint them with modern information and internet technologies and to form 
skills for working with them
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Съвременните учители са поставени пред редица предизвикателства и отговорности. Поколението, 
което обучават, расте в дигитална среда. Студентите, които се подготвят за педагогическата професия, се 
очаква да усвоят теоретични и методически умения, свързани с бъдещата им дейност. За да се реализи-
рат успешно, студентите следва да усвоят редица педагогически похвати, начините за тяхното прилагане 
в практиката и умения за работа със съвременни информационни и интернет технологии. Стилът и начи-
нът на обучение в Университета оставя трайна следа върху формирането на студента като учител и него-
вата бъдеща практическа дейност.

В статията се разглежда възможността за прилагане на рефлексивен подход в обучението на студен-
тите-педагози по определени дисциплини, при използване на OneNote Classnotebook1, като се създава 
портфолио в две поредни години от тяхното обучение.

Рефлексивен подход
Първоначалната концепция за рефлексивен подход в учебния процес е ориентирана към подготовка-

та на студенти. Тя е насочена към личната отговорност и самостоятелност  на самообучаващите се субе-
кти. В резултат на развитие на концепцията, тя може да се приложи към всички степени на образовател-
ната система. 

Обучителният процес цели да подготви студента активно да осмисля и формулира собствените си це-
ли, като по този начин той да е в състояние на всяка стъпка от учебния процес рефлективно да плани-
ра, регулира и контролира своята учебна дейност, да осмисля най-адекватните средства за нейното осъ-
ществяване, с което обучението се превръща в истински процес на самообучение, на саморазвитие на 
личността [1]. 

Основни характеристики и принципни положения на рефлексивния подход в обучението са [2]:
  диалогичен модел и стил на обучението;
  максимално съобразяване с познавателните възможности и с интересите  на учениците и стремеж 
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към развитие на тези възможности и интереси чрез обучението;
  съотнасяне и свързване на усвояваните знания с модела и логиката на
  познавателните действия и стремеж към осъзнаването и целенасоченото формиране на тези дейст-
вия като основна задача на обучението;

  ясна практическа насоченост и осмисленост на знанията и обучението като цяло;
  създаване от всеки учител на собствен професионален стил, в който са съчетани хармонично най-
силните му индивидуални черти с основните функции и задачи на професията.

Приложение на рефлексивен подход при познавателната дейност и обучението 
на студенти-педагози
За прилагане на рефлексивен подход в обучението на студенти-педагози е използван бележника 

OneNote Classnotebook. Чрез него се създава своеобразно портфолио на всеки студент по учебните дис-
циплини Формиране на елементарни математически представи, Методика на обучението по математика 
в началното училище, Работа с образователен софтуер по математика, Използване на интерактивни хар-
дуерни технологии в учебния процес. Работи се със студенти от специалностите Предучилищна и начал-
на училищна педагогика, Предучилищна педагогика и чужд език, Начална училищна педагогика и чужд 
език. Учебните дисциплини се изучават във втори и трети курс от обучението им. 

При работата с онлайн бележника OneNote Classnotebook преподавателят и неговите студенти имат 
непрекъснат достъп за споделяне на файлове и коментари. Преподавателят може да достъпва работата 
на всеки студент, да добавя или изтегля файлове от секциите на даден студент, както и да оформи библи-
отека с ресурси за подготовка по определени теми. Всички, имащи право да достъпват онлайн бележни-
ка, могат да общуват по между си в пространство за групова работа, особено подходящо за проектна дей-
ност. Студентът има достъп до библиотеката с ресурси, до пространството за групова работа и до своето 
собствено пространство, но не вижда дейността на колегите си в техните секции. Онлайн бележника мо-
же да се вижда и достъпва от затворена група потребители. 

При подготовката на бележника преподавателят създава профил на всеки студент и  съответните сек-
ции за отделните дисциплини. Във всяка секция са предвидени отделни страници, съответстващи на от-
делните учебни задачи на студента (фиг. 1.). След изучаване на определен брой теми от учебната дисци-
плина студентът получава своята задача. Работи самостоятелно и когато е готов поставя своя материал на 
съответната страница. Преподавателят, както и студентът, има неограничен достъп до бележника. Бележ-
никът може да се редактира и в режим офлайн. Когато устройството има връзка с интернет, бележникът 
се обновява и промените са видими за двете страни. 

Фигура 1. Изглед на бележник от профила на преподавател

Преподавателят може да прави различен вид бележки и корекции в зависимост от конкретните цели 
в материалите предадени от студента:

  Бележки с въвеждане на текст от клавиатурата;
  Ръкописни бележки с използване на перо или пръст;
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  Подчертаване на текст с различни цветове;
  Запис на звук (глас);
  Запис на видео.
На база поставените бележки студентът прецизира своята работа и прави необходимите корекции 

(фиг. 2). 

Фигура 2. Изглед на бележник от профила на студент

Ре флексивният подход в обучението на студентите може да се приложи в хоризонтален и вертика-
лен план. При обучението по дадена дисциплина студентите натрупват знания и усъвършенстват свои-
те умения. В края на курса техните знания, умения и поглед върху материята неминуемо се променят в 
сравнение с началното познание. Описаната система предвижда в последния етап от часовете по дисци-
плината, да се реализира хоризонтална рефлексия, с която се цели студентите на база повишените ком-
петентности за дадения проблем да извършат самопроверка с прояви на критично мислене и самокон-
трол и да реализират корекции, които повишават качеството на тяхната работа и са индикатори за дъл-
бочина на знанията им.

При вертикалната рефлексия в представената система се цели на база усвояването на знания от раз-
лични дисциплини през две последователни учебни години, студентите да могат да решават различни 
учебни задачи и проблеми, свързани с бъдещата им дейност. След усвояване на всяка следваща дисци-
плина, връщането към първоначално извършени разработки и търсене начини за тяхното доусъвършен-
стване, води до навлизане в детайли в дадена проблематика, до формиране на умения за самокритич-
ност, надграждане и трансфер на знания.

Прилагане на хоризонтална и вертикална рефлексия в обучението на студентите при подходящи учеб-
ни дисциплини е гаранция за успешна подготовка при практическата им реализация в кариерата.
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