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“Подкрепата на Европейската комисия за създаването на тази публикация не представлява 

одобрение на съдържанието, което отразява възгледите само на авторите, и Комисията не може 

да носи отговорност за каквото и да е използване на информацията, съдържаща се в нея.” 
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Увод 

“Образованието не е изучаване на факти, а обучение на ума да мисли” (A. Айнщайн) 

 

Това е резюмето на изследователския доклад на Еразъм+ проекта "Διάλογος – 

диалог в тунела на постистината: програми и средства за боравене с информация 

и вярвания в епохата на постистината " (2020-2021). Резюмето представя 

текущото състояние в разработването и прилагането на учебни програми, 

базирани на критично мислене (КМ) в Европа и другаде, заедно с резултатите от 

онлайн проучване, проведено сред академични учители, изследователи и 

учители в образованието за възрастни от общо 16 страни. Проектът има за цел 

разработване, пилотно експериментиране и валидиране на учебни програми, 

базирани на КМ за висше образование и обучение за възрастни в 6 страни от ЕС 

– Гърция, Италия, Испания, Обединеното кралство, България и Румъния – с оглед 

разширяване на процеса и трансферирането на тези програми в целия ЕС. 

Основната цел на проекта е да предостави образователни материали и 

методологии, които допринасят за борбата срещу информационните нарушения, 

като същевременно насърчават критичните и научни разсъждения.  

 

 

Текущо състояние: към диалогичен подход 

Критичното мислене многостранно и високо ценено понятие. Неговото значение 

нараства в съвременните европейски общества, особено ако се вземат предвид 

предизвикателствата, поставени от политиката на постистината от последното 

десетилетие. През 2016 г. Оксфордският речник обяви постистината за дума на 

годината, определяйки я като ситуация, при която „обективните факти са по-

малко влиятелни при формирането на общественото мнение, отколкото 

призивите към емоциите и личните вярвания“. Информационните затъмнения, 

теориите на конспирацията, псевдо- или антинауката са само някои от най-

видимите прояви на състоянието след постистината, което в крайна сметка 

поставя под въпрос жизнеспособността на демократичното управление, както 

администрацията на Тръмп трогателно показа. Въпреки че Δ-проектът обединява 

усилията си с онези, които са загрижени и разтревожени за разяждащите ефекти 

от дискурсите на пост-истината върху социалните връзки в Европа и другаде, 

нашето партньорство е силно ангажирано с диалогично изследване на знанието, 
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без да изключва или очернява скептични, дори цинични или емоционални 

пътища.     

Нашият ангажимент към Διαλογος (диалог) има поне две основни 

последици. Първо, вместо да допринесем за изкупителна жертва или за лоши 

аргументи срещу реални или предполагаеми агенти на дезинформация, ние 

насърчаваме нашата целева аудитория - общности от висше образование и 

образование за възрастни - да се фокусират върху: (а) условията, които 

позволяват такива широкомащабни атаки срещу универсални интелектуални 

ценности, като последователност, основателни причини и справедливост, само 

за да назовем няколко, и (б) техните собствени пристрастия и предразсъдъци, 

заедно със способите за признаване и изразяване на тези пристрастия, и 

привличането им в дискусия, вместо да бъдат отричани. Въпреки че са 

предпазливи по отношение на характеристиките на информационните 

нарушения (напр. видовете нарушения), академичните общности не трябва да 

изпускат от поглед факта, че фалшивите новини, теориите на конспирацията и 

други подобни процъфтяват в условия както на общо пренебрегване на 

търсенето на истината, така и на разочарование причинено или поради 

безпрецедентни нива на социални неравенства, или поради нарастващата 

политическа неефективност при все по-сложни глобални проблеми. 

Последното води до второто следствие на ангажимента на проекта към 

Διάλογος. Всяка критична ангажираност с неквалифицирани твърдения за истина 

изисква не само набор от умения за обработка, но и навици за използване на 

тези умения по начин, който позволява промени както в отделните индивиди, 

така и в техните социални взаимоотношения. Тук е ролята на критичното мислене 

като необходимо условие за диалогични срещи на пост-истинови прояви. 

Очевидно фиксирането на концептуалния терен на критическото мислене би 

било в противоречие с анти-есенциалистката посока на Δ-проекта. Вместо това 

ние предлагаме някои гледни точки, взети от американските и европейските 

усилия за популяризиране на КМ в образованието и извън него. Добра отправна 

точка е минималното ключово определение, предоставено от Фондацията за 

критично мислене, което е основен източник на прозрения за настоящата 

инициатива. Фондацията за критично мислене (Foundation of Critical Thinking) е 

американска образователна организация с нестопанска цел с дългогодишен опит 

в преследването на култивирането на това умение и навик:   
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Критичното мислене е интелектуално дисциплиниран процес на 

активно и умело концептуализиране, прилагане, анализиране, 

синтезиране и/или оценяване на информация, събрана чрез или 

генерирана от наблюдение, опит, размисъл, разсъждение или 

комуникация, като ръководство за вярване и действие. В своята 

примерна форма то се основава на универсални интелектуални 

ценности, които надхвърлят разделението на предмета: яснота, 

точност, прецизност, последователност, уместност, солидни 

доказателства, основателни причини, дълбочина, широчина и 

справедливост.1 

 

Очевидно вариациите на дефинициите са чувствителни към специфични 

национални социално-исторически и културни среди. Като цяло, КМ е много 

познат термин в академичната среда на англоговорящите страни, но без да е 

официално част от стандартната учебна програма за висше образование. След 

дълъг дебат относно неговата роля и въздействие, Кеймбриджският университет 

реши да предостави самостоятелна квалификация, като по този начин 

подчертава стойността на КМ за гражданите на 21-ви век. Въпреки това, 

университетските курсове, базирани на КМ, все още са доста необичайни. 

Ситуацията в Южна Европа е още по-лоша: КМ може да се разглежда като обща 

максима в социалните и хуманитарните науки, но в никакъв случай не е широко 

практикувана дисциплина и предмет. А какво да кажем за образователната 

политика на ниво ЕС? 

В контекста на изработването на политики, базирани на Болонския процес 

(европейската рамка, изградена в стремежа към съпоставимост на стандартите и 

качеството на квалификациите за висше образование) КТ се изтъква като най-

значимата учебна цел. В същия дух Референтната рамка за компетенции за 

демократична култура2 описва редица измерения, свързани с КМ. Първо, 

измерението за разработване на здрави и валидни аргументи признава, че 

учениците трябва да могат не само да разбират и оценяват аргументите, 

направени от други, но и да развиват строго своите собствени аргументи. Второ, 

аналитичното измерение на оценката на доказателствата и тяхното използване. 

рето, аналитичното измерение на разбирането на конкретните последици и 

 
1 Източник: https://www.criticalthinking.org/pages/defining-critical-thinking/766 
2 Източник: https://rm.coe.int/prems-008518-gbr-2508-reference-framework-of-competences-vol-3-
8575-co/16807bc66e  

https://www.criticalthinking.org/pages/defining-critical-thinking/766
https://rm.coe.int/prems-008518-gbr-2508-reference-framework-of-competences-vol-3-8575-co/16807bc66e
https://rm.coe.int/prems-008518-gbr-2508-reference-framework-of-competences-vol-3-8575-co/16807bc66e
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последствия със специално внимание върху непредвидените последици. 

Четвърто, измерението на разбирането на причинно-следствената връзка и 

обяснението. 

В заключение, време е за по-всеобхватен и в същото време, отворен, 

приобщаващ и диалогичен подход към учебните програми, базирани на КМ, 

както във висшето образование, така и извън него. Предизвикателствата пред 

европейските общества са очертани от няколко политически документи на 

национално и европейско ниво, най-вече по отношение на така наречената ера 

на постистината в политиката и науката и как да се отговори на нея. Макар че сме 

в съответствие с този ангажимент за култивиране на КМ, нашата обща 

загриженост е, че (а) стъпката от реториката към реалността все още не е 

направена и (б) инструменталният подтекст на политическите усилия на 

институционално ниво (дори на ниво ЕС), препоръки или инициативи за 

национална политика), не са напълно благоприятни по отношение на 

диалогичния потенциал, който предвиждаме. За да допълнят този преглед, Δ-

партньорите събраха мненията на представители на академичните среди и 

обучители, ангажирани в образованието за възрастни, относно уместността, 

обхвата и досегашното прилагане на програмите за обучение, базирани на КМ.  

 

Резултати от онлайн проучването 

121 респонденти от общо 16 европейски страни взеха участие в онлайн 

проучването на Δ-проекта. Както показва Фигура 1, областите на експертиза на 

участниците демонстрират значителна степен на разнообразие.  
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Фигура 1 Области на експертиза на респондентите 

 
  

Според мнозинството от респондентите (графика 2) техните институции не 

предлагат никакъв вид курсове, фокусирани върху критическото мислене, което 

потвърждава констатациите от документалното изследване на текущото 

състояние. Интересно е също, че според респондентите, които са отговорили, че 

техните институции не предоставят курс(ове), базирани на КМ, въвеждането на 

такива курсове е необходимо.    

 

Фигура 2 Институции, предлагащи курс(ове), фокусиран(и) върху КМ 

 

67.70%

17.36%

8.26%
4.13%

Области на експертиза

Хуманитарни, социални и правни науки Управленски науки

Математика и природни науки Образователни услуги

29.75%

70.25%

Предлага ли Вашата институция курс(ове), 
фокусирани върху критичното мислене?

Да Не
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По отношение на основните педагогически аспекти на учебната програма, 

базирана на КМ, 60% от респондентите отговориха, че би било по-полезно 

курс(ове), фокусиран(и) върху КМ да бъдат включени в началото на 

следдипломното обучение. Почти 60% от анкетираните смятат, че институциите 

трябва да бъдат отворени както за въвеждане на нови семинари, така и за 

модифициране на съществуващите курсове на базата на КМ-модел.  

Що се отнася до тълкуването на критическото мислене, се предлагат 

различни дефиниции. Най-важното е, че анализът на отворените въпроси от 

анкетата предполага, че критическото мислене се декомпозира на (а) знания с 6 

подкатегории, (б) умения с 8 подкатегории и (в) нагласи и ценности със 7 

подкатегории. Тази констатация отразява богатото семантично поле на 

понятието и потенциално конкурентните му приложения в областта на 

образованието.  

В заключение, анализът на данните от проучването ни води до следните 

предположения:  

1. Участниците са наясно с необходимостта институциите (за висше 

орбразование и за обучение на възрастни) да подкрепят 

изграждането на критично мислещи индивиди, като насърчават 

развитието на КМ на професионално/лично ниво. 

2. КМ е широко признато като умение, необходимо за пазара на 

труда. 

3. КМ може да се категоризира чрез схемата: Знания, умения и 

ценности, нагласи и етика. 

4. Разработването на учебни програми за КМ може да помогне на 

хората да се чувстват по-силни и устойчиви в несигурни времена. 

По този начин развитието на КМ като умение е важна задача, която 

образователната институция трябва да приеме сериозно, ако иска 

да осигури по-добро обезпечаване в глобален контекст на 

несигурност и нестабилност (напр. контекста на Covid-19). 

Според констатациите някои важни образователни цели на учебната програма 

по КМ биха били развитието на умения, нагласи и ценности, които дават 

възможност на хората да реагират по-добре на академични, професионални и 

лични предизвикателства. Не бива да се пренебрегва интензивното онлайн 
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представяне като по този начин би било интересно да се ангажират и природните 

науки и технологиите в тази дискусия. Както проучването, така и прегледът на 

литературата убедително показаха, че от гледна точка на КМ диалогичният начин 

за познаване на нещата представлява основния път към знанието; знание, което 

далеч не е фиксирано и самореферентно, а насърчава гражданите да участват 

активно в демократичните общества по критичен начин. 

 

Кратко описание на партньорите по проекта 

Най-голямото предизвикателство за (и най-голямата заслуга на) партньорството 

е мултидисциплинарността между академичните партньори и заинтересованите 

страни (обществени науки, класически изследвания, медийни изследвания, 

бизнес отношения), но също и разнообразието по отношение на 

институционалните настройки: четири университета (един онлайн), един 

изследователски институт и двама доставчици на образование за възрастни, 

разположени в 6 различни страни от ЕС с различия в правните и 

институционалните изисквания относно въвеждането на нови учебни програми.    

 

 

 

 

Националният център за социални изследвания (EKKE) е координатор на проекта 

и лидер в ИР1 (изследователска дейност), ИР5 (пилотен етап) и ИР6 (доклад за 

политиката). Опитът на EKKE в тясно сътрудничество с няколко гръцки института 

за висше образование гарантира участието на гръцката академична общност по 

време на проекта. 

 

 
 

 

 

 

Бургаският свободен университет (БСУ) е един от първите недържавни 

университети в България, с впечатляващ набор от научни дисциплини. БСУ 

предостави цифровия (онлайн) формат на инструмента за изследване. 



 
 
 

9 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

Universidad Complutense Madrid (UCM) е най-големият държавен университет в 

Испания. В този проект участва катедрата по романи, френски, италиански езици 

и превод, и по-точно специалността италиански език и литература. Това е 

водещата организация в ИР2 (Δ-учебна програма за учащи се). 

 

 

 

 

 

 

Университетът Pegaso, често съкратен като "Unipegaso", е отворен университет, 

основан през 2006 г. в Неапол, Италия. Pegaso е водещата организация в ИР3 (Δ-

учебна програма за учители). 

 

 

 

 

 

Manchester Metropolitan University (MMU) е водещ университет, предоставящ 

изследвания на световно ниво, разположен в Манчестър, Англия. MMU е 

водещата организация в ИР4 (инструментариум за Δ-оценка).  

 

 
 

 

 

 

АРЕС. Scarl е кооперация, основана през 1988 г., притежаваща дългогодишен 

опит в европейски проекти в областта на обучението, личностното и 



 
 
 

10 
 
 

професионалното развитие, бизнеса, иновациите и обмена на добри практики. 

Заедно с ICS, ARES представлява образованието за възрастни като поле за 

експериментиране на учебна програма, базирана на КМ. 

 

 

 

 

 
 

 

Техническият колеж "Йоан К. Стефанеску" (ICS) е училище за обучение за 

възрастни, разположено в Яш, Румъния. Той предлага широка гама от 

образователни програми, включително "Втори шанс", програма за възрастни, 

предназначена за възрастни без квалификация, на които е предоставена 

възможността да научат ключови компетенции.  

 


