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Дисертационният труд е обсъден и предложен за публична защита на заседание на 

разширения състав на Катедрата по социална педагогика към Педагогическия факултет 

на Шуменския университет “Епископ Константин Преславски”.  

 

Дисертацията съдържа 175 страници и включва въведение, три основни глави, 

заключение, обобщения и изводи, основни научни приноси, библиография и 

приложения.       

  

Литературата включва общо 271 заглавия, от които на кирилица - 94 заглавия, на 

латиница - 151 заглавия и онлайн източници – 26. 

 

Текстът на дисертацията е илюстриран с 16 фигури. Допълнен е с 2 приложения 

 

  

 

 

 

 

 

Публичната защита на дисертационния труд ще се състои на 04.09.2018 г. от 12.00 

часа в зала 211, Корпус 2 на ШУ „Епископ Константин Преславски” на открито 

заседание на научното жури. 

 

 

 Материалите по защитата са на разположение в каб. 107 на Шуменския 

университет, корпус 1. 
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ВЪВЕДЕНИЕ 

 

Процесът на глобализация обхваща всички сфери на човешкия живот през 

последните няколко десетилетия и е причина за най-значимите промени  в социален, 

образователен, културен и политически аспект. Очевидният положителен ефект от този 

процес е ежедневната комуникацията с представители на различни културни, етнически 

и религиозни групи. Нарасналият междукултурен обмен във всички сфери на 

човешката дейност провокира и избора на темата в настоящия дисертационен труд. 

Интензивният характер на интеркултурните процеси променя комуникацията на 

фундаментално равнище – и като процес, и като практика, и като поведение. 

Съвременните теории относно развитието на интеркултурната комуникация налагат 

интеркултурния дискурс като ключов при интерпретирането на социалните 

взаимодействия.  

В сферата на висшето образование сме свидетели на все по-ясно очертаваща се 

тенденция – носители на етнически, религиозни, културни и езикови различия да се 

обучават заедно и тази „особеност” да бъде все по-често срещана, а интеркултурността, 

като взаимодействие между тези различия – да бъде желана характеристика на висшите 

училища. Мултикултурната разновидност в съвременната образователна система, 

изразена в различните й етнически, религиозни, културни и езикови измерения, е едно 

от най-сериозните предизвикателства пред нейното управление.  

В настоящия дисертационен труд се прави обзорен преглед на написаното до 

момента по темата; на теоретична и емпирична база се излагат заключения; 

формулират са препоръки и се маркират посоки за развитие на интеркултурната 

комуникация в сферата на висшето образование на основата на изграждане на 

компетенции у студентите. Интеркултурното образователно пространство се разглежда 

като социално обусловено – индивидът се превръща в личност в резултат на 

взаимодействието си с останалите. Образователната среда е мястото, където отделната 

личност се научава да отстоява себе си и в същото време да взаимодейства с другите. 

Това е сложен и многопластов процес за установяване и развитие на отношения между 

хората, породен от вътрешната необходимост за съвместна дейност и съпреживяване.  

Приложният характер на изследването се определя от спецификата на 

интеркултурните проблеми и социалните последици от интегрирането на различни 

етнически, културни, религиозни и езикови групи в образователното пространство. 



 

 
4 

Дисертационният труд е опит да се обобщят, систематизират и обосноват 

целесъобразни референции за решаване на интеграционните проблеми и гарантирането 

на образователна среда, в която едновременно да се съхранят отделните идентичности 

и да се повиши взаимодействието между различните култури, етнически групи, езици и 

религии като се постави акцент върху общото културно наследство. 

Представеният научен анализ, научно-приложните резултати, приложените 

методики и модели могат да послужат за решаване на проблемите, свързани със 

специфичната организационна структура в образователната среда, която съчетава труд, 

учене и взаимодействие. Това е особено значимо днес, когато глобалната 

интеграционна криза е факт.  

Целта на настоящия дисертационен труд е да се изследват проблемите, свързани 

с интеграцията, етническата, националната и културната идентичност през призмата на 

интеркултурните компетентности на младото поколение в сферата на висшето 

образование и да се създаде концептуален теоретичен модел за решаване на тези 

проблеми в съответствие с условията и обстоятелствата на национално и международно 

ниво. Изследването е базирано на анализ на междукултурната компетентност на 

студенти от Шуменския университет, участвали в мобилност по програмите Еразъм и 

Еразъм+. 

За постигане на поставената цел е необходимо да бъдат изведени и 

последователно да се решат следните задачи: 

1. Да се проучи, анализира и обобщи теоретичен материал, посветен на 

основните представи и схващания във връзка с детерминирането на 

интеркултурното взаимодействие. Да се дефинират понятията интеркултурно 

пространство, интеркултурност и мултикултурност; да се посочат основните 

градивни интеркултурни компетенции. 

2. Да се изследват процесите на глобализацията като източник на 

проблемите на идентичността, интеркултурната комуникация и взаимодействието 

между отделните индивиди и социализацията в контекста на интеркултурното 

образователно пространство.  

3. Да се представят същността и факторите на мултикултурната среда, 

бидейки базова категория на съвременната реалност, и възможностите за 

използването на влиянието й върху функционирането на образователната 

институция.   
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4. Да се проследи процесът на формиране на интеркултурните компетенции, 

пряко свързан с процеса на интеграция, и да се обоснове важността на 

студентската мобилност и цялостната политика на институцията относно 

интеркултурното образование.  

5. Да се диагностицира интеркултурната компетентност и грамотност на 

студентите. 

6. Да се изведе стратегия за усвояване на интеркултурни компетенции и да 

се проследят методическите подходи и условията за тяхното прилагане при работа 

в интеркултурно образователно пространство, предполагащо обмяна на ценности 

на базата на осмисляне и възприемане на културата на другия. 

7. Да се докажат предимствата на образователна среда, която съхранява 

отделните идентичности и едновременно с това повишава взаимодействието 

между различните култури, етнически групи, езици и религии. Да се постави 

акцент върху общото културно наследство. 

8. Да се изследват особеностите и закономерностите на интеграционната 

политика в конкретна институционална среда (висше училище) като фактор за 

изграждането на институцията - медиатор между личността и нейното собствено 

бъдеще. 

9. Да се анализират резултатите от експертната оценка и анкетното 

проучване. 

Хипотезата, която се формулира в процеса на работа, е свързана с най-

съществените резултати, получени при анализа на проблемите и отразява 

наблюденията в практиката. Тя гласи:  

Интеркултурните компетенции и интернационализацията са средоточието, в 

което културната и образователната политика се пресичат и сублимират в едно 

цяло, носещо характеристиките на своите части, но, имащо самостойно значение и 

влияние. Чрез образованието културните ценности, важни за съвременния европеец, 

могат да се въведат и утвърдят в съзнанието на младите хора. Образованието, 

представяйки културните ценности – общи и специфични за всеки народ, и 

подготвяйки хора с нов, независим и непредубеден начин на мислене, е в състояние да 

прокара път за израстване на бъдещата европейска идентичност и за изпълване със 

съдържание на фразата „единство в разнообразието”. 

Обект на настоящата дисертация е междууниверситетската мобилност, като 

фактор, провокиращ осмислянето на социалното съжителство на различните културни 
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идентичности и насърчаващ интеграцията и комуникацията помежду им, запазвайки 

културните особености. 

Предмет на изследването са процесите, ресурсите, явленията, отношенията, които 

стоят в основата на формирането на интеркултурните компетентности на студентите в 

мултикултурна университетска образователна среда. 

Инструментално-методологическият апарат на дисертацията е основан на 

общонаучните методи на индукцията, дедукцията и елементите на системния анализ. 

Прилагани са методи на логическия, статистическия, системния, факторния и 

ситуационния анализ, както и на графическото моделиране.  

Структурата на изследването разкрива същността и съдържанието на 

концепциите, методите и подходите за справяне със социалните, етнически, културни и 

езикови различия в сферата на висшето образование. Подборът и подреждането на 

темите по съответните проблеми им осигурява последователност, систематичност, 

адаптивност и мултипликативност при обогатяване на знанията по разглежданите 

проблеми, а това позволява оценка на тяхната актуалност, значимост, иновативност и 

носи практико-приложна и познавателна стойност.  

Основните изводи представят в обобщен план  резултативността и значимостта на 

дисертационния труд и дават отговор на поставените задачи. 

Приложният характер на изследването се определя от спецификата на 

проблемите, свързани с интеграцията, етническата, национална и културна 

идентичности и социалните последици от взаимодействието на различни култури. 

Параметрите на изследването включват използване на следните методи в процеса 

на изследователската работа, необходими за събиране на съответния емпиричен 

материал, на базата на който се осъществява анализът: 

 теоретичен анализ на литературата, отнасяща се до изследваната тема 

 анкетиране.  

 

ГЛАВА ПЪРВА. СОЦИАЛНИ АСПЕКТИ НА 

ИНТЕРКУЛТУРНОТО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 

 

Специално внимание се отделя на концепциите и моделите на интеркултурно 

взаимодействие в сферата на висшето образование, интерпретирани в контекста на 

междукултурната комуникативна компетентност като една от ключовите цели на 
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съвременното образование. Осмислянето на социалното съжителство на 

разнообразните общности с различни културни идентичности се основават на идеята за 

насърчаване на интеграцията и комуникацията помежду им, запазвайки културните 

особености на всяка от тях. 

Концепцията за мултикултурното образование включва различни измерения, 

свързани както с идеологическата, така и с методологическата постановка на 

образователния процес. Според тази концепция интеркултурното образование има за 

цел интеграцията на отделните етнически, религиозни или социално обособени групи, 

измерена чрез тяхната представеност в образователните институции и последващото им 

пълноценно интегриране в икономическия, социалния и културния живот в отделните 

социуми. Процесът включва конструиране на знанията, т.е. възможност за 

преодоляване на негативните културни нагласи. Част от него е оценката на ценностите, 

които са в основата на знанията, а редукцията на предразсъдъците и развитието на 

нетолерантност към всички форми на дискриминация са друга част от неговите цели. 

 

1.1. Интеркултурното взаимодействие – проблеми и перспективи 

Терминът интеркултурно взаимодействие акцентира върху динамиката на 

процесите на взаимодействие между различните културни, етнически, религиозни и 

езикови групи. Терминът се състои от две части: „интер” – предполага реални 

взаимоотношения, взаимозависимости (от англ. interaction) и „култура” – свързва се с 

определени ценности, задаващи своеобразието и идентичността (начин на живот, 

взаимоотношения между хората, разбиране за света, методи на взаимодействие, 

представи за време и пространство). Става дума за система от ценности и норми.  Тя  

експлицира особената и съществена човешка същност, която прави хората различни в 

начина им на живот и във възприемането им на света.  

Културата изпълнява две основни функции – социализира индивидите и създава 

лична и колективна идентичност. Културата моделира поведение, което е свободно 

само в рамките на културния модел. По този начин се осигурява интеграцията в 

определеното общество или група. От друга страна, в личната и колективна 

идентичност е заложен основният културен конфликт – диференциацията и 

противопоставянето.   

Глобализацията на обществото, интернационализирането на бизнеса, 

увеличаването на туристическия и емигрантския поток, студентския обмен, бурното 

развитие на масмедиите придават огромно значение на междукултурните контакти.  
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Мултикултурализмът, бидейки нова императивна ценност на нашето съвремие, 

изисква преодоляване на различията, нетърпимостта и конфликтите, полагане на общи 

усилия за превръщане на света в безопасна арена на междукултурното сътрудничество, 

градивен диалог и взаимна толерантност.  

Очевидният положителен резултат от процеса на глобализация е възможността 

представители на различни културни, етнически, религиозни и езикови групи да 

общуват ежедневно помежду си, благодарение преди всичко на развитието на 

информационните технологии.  

Своеобразието на прехода към информационно общество поставя медиите в 

центъра на обществения интерес и внимание. Интернет прави възможна появата на 

т.нар. „нови медии” – свързани с цифровизацията и създаване на нов начин на 

разпространение на информацията. Модерните технологии променят изцяло медийните 

форми и самата същност на медиите – от пасивно средство на комуникацията ги 

превръщат в активен и самостоятелен фактор за развитие на обществото. Една от най-

ярките идеи в тази посока е концепцията за дигиталната ера и социалното учене, 

превърнато в централен процес.  

 Развитието на информационните и комуникационните технологии предизвиква 

значителни промени в обществото. На първо място се извършва технологична 

(р)еволюция с появата на нови продукти и услуги, което води до възникване на нови 

индустриални ниши. Това естествено рефлектира върху състоянието на икономиката и 

производството и в още по-голяма степен върху живота на гражданите, т.е. – 

промените оказват влияние върху функционирането на обществото. 

 Интензивният характер на интеркултурните процеси променя комуникацията на 

фундаментално равнище – като практика и като поведение. Съвременните социо-

лингвистични и психо-лингвистични теории и изследвания аргументирано налагат 

интеркултурния дискурс като ключов при интерпретирането на социалните 

взаимодействия в глобалното общество.  

Новите информационни технологии играят важна роля в интеркултурното 

взаимодействие. Всяка виртуална личност получава възможност да създава 

интерперсонални отношения на всички равнища на интеркултурното общуване с 

представители на други култури и етноси в реално време. Социалните мрежи, 

обединяващи хора с близки интереси и сходни ценности или обща професионална 

дейност, притежават огромен потенциал за взаимодействие между членовете, както и 
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възможности за споделяне на информация във вид на текстови файлове, изображения, 

видео и др. 

В общ план в съвременните изследвания се налага като общоприето виждането, 

че комуникативната компетентност не може да се анализира извън пространството на 

междуличностните отношения. Нещо повече, в същността си тя е социална 

компетентност, тъй като комуникативните модели се появяват и съществуват, за да 

може посредством тях да се осъществи социално взаимодействие в определена 

социална мрежа. Без комуникация е трудно да се реализира взаимодействие в 

социалните мрежи, а социалните знаци са всъщност комуникативни конструкти. Но 

тези конструкти, бидейки социални, а не чисто езикови, се прилагат „в различен 

контекст и условия при различни ограничения”, в резултат на което използваните 

стратегии се модифицират съобразно конкретната комуникативна задача, а 

„постигането на контрол в осъществяването на тези дейности от страна на 

събеседниците води до развитие и промяна на компетентностите”.  

Интеркултурната комуникация, осъществявана посредством новите 

информационни технологии, е много сложно преплитане на реални и виртуални 

изображения. В голяма степен тя се привнася от реалните поведенчески норми на 

човека, но виртуалната личност широко експериментира с онези модели на поведение, 

които в реалния живот биха били съвършено неприемливи. В пространството на 

комуникацията посредством моделиране на своето виртуално „аз“ хората се опитват да 

създадат свои „силни позиции“ във виртуалното съобщество и да заемат в него 

съответно място. 

 

1.2.  Интеркултурната комуникация в контекста на социализацията 

Съвременният социум сам по себе си е интеркултурна среда, а висшето училище, 

обект на настоящата разработка, е специфично интеркултурно пространство, където се 

проявяват особено ярко двете на пръв поглед взаимоизключващи се тенденции на 

социализацията: от една страна, човек през цялото си съществуване усвоява различни 

социални роли и преминава през характерни циклични етапи на биологичното си 

развитие (детство, юношество, зряла възраст и т.н.) като утвърждава своята 

уникалност, а от друга – участва в множество социални групи (семейство, приятели, 

етнически общности, икономически и религиозни обединения и т.н.) като се 

идентифицира и съизмерва с останалите. 
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За да се осмисли релацията между процеса на социализация на личността (в 

частност в границите на едно образователно пространство) и предизвикателствата, пред 

които се изправя тази личност с цел постигане  на „хармония” в една интеркултурна 

среда, следва ясно да се дефинират понятията интеркултурна комуникация, 

интеркултурно образование, интеркултурно пространство и социализация.     

В интеркултурното образователно пространство се прилагат характерни 

образователни проекти и дидактически модели, насочени към специфични адресати. В 

тези дидактически модели се наблюдава преход от общите постановки към конкретни 

приложения на теорията за интеркултурното образование, като се обхващат не само 

училищния живот, но и спорта, изкуството и религията. В системата за висше 

образование се включват масмедиите, а в последните години – социалните и новите 

медийни платформи.  

В средата на XX век идеята за разработване  на образователни програми в дух на 

разбирателство, толерантност и дружелюбие към различния/другия се разглежда като 

надеждна перспектива за развитие на интеркултурно образователно пространство, 

което да дава възможност за развитие на човешката личност, за запазване на 

достойнството и зачитане на основните човешки права и свободи. Това интеркултурно 

образователно пространство предполага обмяна на ценности на базата на осмисляне и 

възприемане културата на другия. 

С тази идея през 1987 г. стартира програмата „Еразъм”, която бързо набира 

популярност. Заедно със секторните програми „Коменски”, „Леонардо да Винчи” и 

„Грюндвиг”, тя е част от най-голямата образователна платформа на Европейската 

комисия – „Учене през целия живот”. Тези програми в областта на висшето 

образование имат общи цели, чрез тях се финансират сходни дейности, подчинени на 

усъвършенстването на комуникативните технологии, преосмислят се някои класически 

теории за социализацията, интеркултурната комуникация и интеркултурния тренинг. 

По официални данни в програмния период (2007 г. – 2013 г.) студентите, участвали в 

мобилността, са над 1,5 млн., а броят на преподавателите надхвърля 140 000. 

Практиката доказва, че най-добри възможности за развиване на интеркултурно 

образователно пространство, обучение и формиране на интеркултурна компетентност 

за социализация предоставят реалните контакти между представители на различни 

институции, в това число студенти, специализанти и преподаватели от различни 

страни. Най-важното условие за обогатяване на знанията и обмяната на опит в чужбина 

е владеенето на чужди езици. Ето защо в последните години особено внимание се 
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обръща на езиковото обучение. Това дава шансове и на по-голям брой студенти да 

участват в европейски програми и проекти, да комуникират с колеги от други страни, 

да развият не само своите личностни качества и професионални умения, но и да 

формират способности, които да им позволят да анализират процесите от различна 

перспектива. 

Успешната социализация в рамките на образователното пространство е водещата 

идея, с която новия проект на ЕС в областта на образованието, обучението, младежта и 

спорта стартира през 2014 г. Програмата „Еразъм +“ има за цел подобряване на 

уменията и пригодността за заетост, както и модернизиране на образованието, 

обучението и работата с младежта. Тази седемгодишна програма (2014 г. – 2020 г.) 

предвижда бюджет от 14,7 млрд евро (увеличение с 40% в сравнение с настоящото 

равнище на разходите), което отразява ангажимента на ЕС за инвестиране в тези 

области.  

 Социализацията в контекста на интеркултурното образователно пространство е 

водеща и при другите програми за мобилности в сферата на висшето образование – 

Мелвана, Фараби, Фулбрайт, CEEPUS – Централноевропейска програма за академичен 

обмен и др. 

 Образователната система в глобален план е изправена пред предизвикателството 

да включи в своя дневен ред работата с различни малцинствени групи, затова и 

настоящият текст прави опит да анализира и дефинира необходимостта от обективно 

нови подходи към проблемите на социализацията в мултикултурната образователна 

среда. Проблематиката е от изключителна важност, тъй като, особено през последните 

няколко години, различните интеграционни опити търпят пълен крах. Този крах, 

според Алвин Тофлър, се дължи на несъразмерното отношение между използваните 

образователни парадигми и скоростта на промените в социума. 

Процесът на обучение предизвиква специфична, вътрешна дейност на общуване 

със себе си. Това подчертава и подсилва значението и незаменимостта на личността 

като субект на различните видове активности. 

Отварянето и разширяването на културните граници и културния обмен ги 

провокира да се противопоставят чрез различни форми на утвърждаване и 

демонстриране на чувството на гордост от тяхната национална и културна идентичност 

и яростно отхвърляне на други култури, тяхното разпространение и приемане. 

Свидетели сме на много етнически конфликтни и екстремистки действия, укрепване на 



 

 
12 

националистическите чувства, съживяване на регионално фундаменталистките 

движения. 

При тези обстоятелства, има нужда по-внимателно да се проучи и анализира 

въпросът за интеркултурната комуникация и компетенциите, които е нужно да се 

усвоят, за да се гарантира успешно и ползотворно взаимодействие между различните 

културни, етнически, религиозни и езикови общества. 

 

1.3. Интеркултурна комуникация и проблеми на образователната среда  

Днес, в социалните и хуманитарните науки, терминът комуникация е един от най-

широко употребяваните. Смята се, че неговото значение е интуитивно ясно и не 

подлежи на тълкуване чрез научна дефиниция. Произходът му е латински. 

Съществителното communicatio („споделяне”, „съобщаване”, „разделяне”, „предаване”) 

е производно от глагола communico, който означава „правя общ”, „съединявам”; 

„споделям”, „съобщавам”, „беседвам”; „присъединявам”, „съединявам”; „общувам”, 

„имам работа с някого (с нещо)”; „имам връзка с някого (с нещо)”.  

Интеркултурната комуникация има за цел да преодолее стереотипните граници и 

„да хвърли мост между културите”, като предпази хората от междуличностни прояви на 

дискриминация и репресия. Съвремието разглежда образователната среда като 

свободна от стереотипи и предразсъдъци, вдъхновена от целта да формира млади хора, 

отхвърлящи всички форми на дискриминация в междуличностните отношения и в 

образователния процес.  

Важна отличителна характеристика на културното разнообразие в 

образователната среда (и в частност в сферата на висшето образование) е огромният 

набор от малцинствени групи, които са принудени да съжителстват на територията на 

дадена страна и да се обучават в образователните й институции. Затова се засилва 

значението на ефективните интеркултурни взаимоотношения и комуникацията между 

отделните индивиди.  

Успешната комуникация с представители на чужди култури е невъзможна без 

разбирането на спецификите на съответната култура и без практически умения в 

интеркултурното общуване. Поради тази причина в бакалавърските и магистърските 

програми се залага все повече на дисциплини, насочени към интеркултурната 

комуникация, гражданското образование и предотвратяването на конфликти, породени 

от изградени стереотипи спрямо дадена общност или група.  
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Интеркултурната комуникация в образователната среда предполага процес, 

насочен към формиране на интеркултурна компетентност, която осигурява коректност 

и взаимно уважение в общуването и взаимодействията. Интеркултурната 

компетентност е ключова и дава възможност на основата на усвоени знания за други 

култури, способност за саморефлексия и уважение към другите да се осъществи 

ефективно и ефикасно общуване и да се постигнат целите, които са поставени от 

участниците в интеркултурния диалог в рамките на образователната среда. Подходът, 

който се прилага за изграждане на интеркултурната компетентност в образователната 

среда, се определя като интеркултурен релативизъм. Този подход предполага отказ от 

т.нар. синдром на културно превъзходство и признаване равностойността на всички 

култури.  

Една от важните задачи на образователната среда е насърчаването на 

уважението към културното разнообразие. Затова е необходим достъп до образование 

на всички равнища и осигуряване на качествено образование чрез насърчаване 

интеркултурната комуникация в контекста на културното наследство, езиковото 

многообразие и социалната кохезия. Тези мерки се оказват не толкова трудно 

изпълними, особено в нашето съвремие – съвремие на развитие и масово използване на 

информационните технологии. Споделянето на добрите практики става все по-лесно и 

достъпно. Бъдещето развитие на интеркултурната комуникация в образователната 

среда се очертава да бъде в следните насоки:  

- развитие на дидактически принципи на толерантност и уважение, базирани 

на съвременни компютърни технологии;  

- създаване на електронни средства на обучение на по-високо ниво, които да 

спомогнат за  по-ефективното формиране на уменията и навиците на младите 

хора от различни етнически групи;  

- развитие на технологиите, прилагани в учебните планове, които да 

подпомогнат стремежа към самоусъвършенстване и навиците за системно 

мислене.  

Комуникацията в образователната среда е значително разнообразна по същност 

и характер. Това многообразие намира своето отражение в различни видове и форми на 

комуникация:  

 междуличностни 

 вътрешногрупови  

 междукултурни.  
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Интеркултурността на различните й равнища – национално, етническо, 

социално, фамилно, политическо, религиозно, полово, поколенческо, професионално, 

личностно – е свързана с възможностите, които образователната среда (в диалог с 

останалите среди) осигуряват на учащите за идентификация, чак след това за 

комуникация и общуване между различните самоидентифицирали се и 

взаимноидентифицирали се култури.  

 

ГЛАВА ВТОРА. НАЦИОНАЛНАТА И ЕТНИЧЕСКАТА 

КУЛТУРА В УСЛОВИЯТА НА ГЛОБАЛИЗАЦИЯ 

 

2.1. Етническа и културна идентичност в образователната среда 

Проблемът за идентичността – културна и етническа – е един от най-

дискутираните през последните години. И ако доскоро историята на човечеството е 

била история на отделните държави, народи и култури, днес тя осезаемо се превръща в 

обща глобална история. 

В образователната среда културата има две основни функции – да социализира 

индивидите и да създава лична и колективна идентичност. Поведението се моделира от 

културата. То е напълно свободно, но само в рамките на културния модел. По този 

начин даден индивид се интегрира в съответното общество.  

Изграждайки мнение за околните, хората се стремят да разкрият причините за 

вариращото поведение, наблюдавано у обкръжаващите ги. От позициите на социалното 

познание стереотипите се разглеждат и като преувеличена форма на типизиране или по 

скоро като споделени представи за качества и поведение на определена група хора. 

Стереотипите имат когнитивен аспект, т.е. някакво знание, което може да е вярно 

или да не е вярно. Едно от основните съждения за стереотипите е, че в повечето случаи 

те са фундаментално погрешни, защото подценяват вътрегруповото различие и 

надценяват междугруповото, т.е. налице е абстрахиране от конкретна ситуация. В 

стереотипите винаги има и емоционален аспект, който се изразява в одобрение, 

респективно в неодобрение. 

Стереотипите са важни интегративни елементи за групите. Те имат прагматичен 

аспект относно възприемането поведението на другия.  

От друга страна, изключително важно е да се работи върху формирането на 

интеркултурните компетентности, тъй като те гарантират оцеляването на отделните 
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идентичности във все по-разнообразна и всепоглъщаща среда. Тези компетентности не 

са нови. Те са съществували през годините, тъй като хората винаги са живели в повече 

или по-малко мултикултурни общества, т.е. носят в себе си „родовата компетентност” – 

вещина, умения, знания, опитност, осведоменост, придобита от родителите и средата. 

Голямото предизвикателство, пред което се изправя образователната среда, особено в 

последните години, е да увеличи интеркултурните умения – преподаватели и студенти 

трябва да установят „родовата компетентност”, да се съобразят с етническата и 

културна идентичност и да я обогатят, като предоставят възможности за 

взаимодействия в различни контекстови ситуации.  

Идентичността е динамична, а не статична категория, следователно за нейното 

отстояване е нужна откритост и готовност за сътрудничество и обмен. Нагласата за 

безспирна промяна дава възможност на отделния индивид да се адаптира и 

социализира в обществото. Уместно е да се отбележи факта, че културата и 

мултикултурния диалог са в основата на това човек да се научи да живее в хармония с 

другостта. Междукултурният диалог има не само много важно измерение в политиките 

на Европейската общност, но е и фактор с нарастващо значение във външните 

отношения на Общността с трети страни.  

 

2.2. Особености на взаимодействието между представителите на различни 

култури в образователната среда 

Човек живее в социална, културна, образователна и материална среди, които имат 

надиндивидуални правила и изисквания, налагани на отделния индивид. Културата е 

„интерактивно свързана съвкупност от общи характеристики, които влияят върху 

взаимодействията на групите в образователната среда”. (Хофстеде 2001: 110) 

Същността й се състои в това, че традиционните идеи и свързаните с тях ценности 

влияят върху поведението и начините на взаимодействие на представителите на 

различните култури в образователната среда. Културата е единство на материалното и 

менталното в образователната среда.  

Университетската среда включва както материалната база и условията на 

обучение, така и социалния компонент. Там, където има подходяща материална база, се 

създават предпоставки за добри практики по отношение на приемането на различния. 

Социалната среда и преди всичко взаимоотношенията с колегите са фактор, който може 

да въздейства върху установяването на успешна и ефективна комуникация с 

представителите на различни етнически, религиозни и езикови групи. В рамките на 
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образователното пространство действат феномените на социалното влияние и 

подражание, както и желанието на студентите да бъдат приети и одобрени от колегите. 

В този смисъл съществуващите норми и модели на поведение в дадена страна и 

възгледите определят аспектите на ефективното междукултурно взаимодействие.  

В това отношение организационната политика на университетите е мощна 

предпоставка за повишаване на удовлетвореността от различните области на живота и 

за въвеждане на норми и ценности, които ограничават нездравословните практики като 

агресия, липса на толерантност и неразбиране на различния. Несъмнено съществуват и 

възгледи, че проблематизирането на взаимодействието между представителите на 

различни култури в образователната среда днес вече не е актуално, че анализирането 

му във време на глобализация, мобилност, информационна и комуникационна свобода, 

на международни обединения, гражданско общество и прочие е нещо безпредметно 

след като всички са, или поне се опитват  да бъдат, част от глобалното човечество.  

Проблемът обаче е не само актуален, но и доста деликатен. От една страна, именно във 

време на глобализация, взаимно опознаване и взаимодействие на различните в 

културно отношение общности етносът и етническата идентичност, стават 

проблематични. В постмодерното общество връзките между хората са по-

повърхностни, краткотрайни, ситуативни. Етническите общности, особено в големия 

град, са по скоро въображаеми, съществуващи единствено в съзнанието и 

самосъзнанието. Това, разбира се, не означава, че идентичността непременно отслабва 

или изчезва. 

Необходимо е да се отбележи, че през последните години висшите училища от 

цял свят поставят като основна своя образователна цел интернационализацията в 

сферата на висшето образование и нуждата от разработването програми за придобиване 

на междукултурни и глобални компетенции от страна на студентите чрез възможности 

за периоди на обучение в чужбина или чрез осъществяване на междукултурен и 

социокултурен диалог с чуждестранни студенти в рамките даден университет домакин. 

(Шартнер 2015: 74)  

Обусловеността в мултикултурната университетска среда се характеризира с 

координирани усилия на съответните институции за включване на студентите, 

(индивидуално или групово), в процеса на взимане на информирано решение за 

признаване на културното различие, с което се сблъскват и по този начин да улеснят 

комуникацията с Другия и да дадат тласък за промяна в личностните си нагласи и тези 

на обществото. (Спитери 2016:  46) 
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2.3. Специфика на интеркултурното взаимодействие в педагогическата 

работа  

Педагогическата работата в мултикултурна и в мултиетническа среда е поставена 

пред сериозно изпитание през последните години. От едната страна, бързо развиващите 

се глобализационни процеси и все по-нарастващата необходимост от прилагане на 

интеркултурно образование и възпитание, а от другата – непознаването, неразбирането 

и агресията между отделните етнически групи, което се пренася като модел на 

поведение в образователната среда. Отдавна е отминало времето, когато основната (а 

дори и единствената) функция на педагогическата работа бе даването на знания. 

Съвременното образователно пространство е мястото, където научава приемането на 

“другия”, на културните различия, на разбирането и уважаването. Педагогическата 

комуникация се разглежда като специфична форма на взаимодействие между 

участниците в междукултурната комуникация в контекста на образователна среда.  

В спецификата на интеркултурното взаимодействие в педагогическата работа се 

включват формите на организация, методите и средствата на обучение, мотивацията, 

както и механизмите за измерване на постигнатите резултати в образователния процес.  

Основните принципи на сътрудничество се определят както следва: 

1. Паралелни интеракции – многостранно взаимодействие между учащите.  

2. Лична отговорност – всеки учащ е необходимо да свърши определена работа и е 

отговорен за това.  

3. Конструктивна взаимозависимост – създаване на такава организация, при която 

развитието на един член предполага развитие на другите, а успехът на групата е успех 

на всеки един член в нея.  

4. Равно участие – разпределение на задачите според способностите.  

Взаимоотношенията в образователната среда са формални и неформални.  

Формалните отразяват начина, по който са организирани официалните и делови 

отношения, независимо какво е удовлетворението на членовете. Неформалната 

структура изразява взаимните симпатии и антипатии, привличанията и отблъскванията, 

които са на основата на личните предпочитания. Личните взаимоотношения се 

отличават с голяма динамика и играят важна роля в развитието на отделната личност. 

Неформалната структура на взаимоотношенията може да окаже голямо влияние върху 

формалната структура.  

Педагогическата работа в мултикултурна среда изисква интерактивен 

образователен процес – голямо разнообразие от процедури и средства, които да 
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превърнат обучаващите се от пасивни наблюдатели и консуматори в активни 

участници при усвояване на знание. Интерактивността означава партньорски 

взаимоотношения и диалог между различните представители в групата. Използването 

на интерактивни обучителни образци подпомага преодоляването на бариерите в 

общуването, стимулира мисленето, генерирането и обменянето на идеи. Всеки 

участник в образователния процес може да се изяви със собствен принос. Интеракцията 

изгражда толерантност в общуването и предполага умение да се изслуша, възприеме, 

обсъди друго виждане или мнение, различно от собственото. 

На сегашния етап от развитието на висшето образование в глобален аспект се 

изисква завършилите да могат да общуват на различни езици, да имат усъвършенствани 

умения за вербална и невербална комуникация. Езиковата компетентност е 

фундаментална за индивидуалното утвърждаване в демократичните и плуралистични 

общества. Съхраняването на езиковото разнообразие е решаващо за оцеляването  на 

малцинствените култури. В концепцията за ключовите компетентности за учене през 

целия живот първите две от тях (комуникация на майчин и на чужд език) са пряко 

свързани с въпросите на езиковото разнообразие, но не ги отразяват в тяхната пълнота.  

В обобщение – педагогическа комуникация в мултикултурна образователна среда 

е специфична форма на взаимодействие между субектите на междукултурния диалог на 

преподавател и студенти. Тя се основава на специалните комуникативни умения на 

преподавателите, зависи от педагогическите умения и е насочена към образованието, 

възпитанието и развитието на студентите в мултикултурна образователна среда. 

 

2.4. Интеркултурни проекти и взаимодействия в образователната среда 

През последните години в почти всички страни се наблюдават засилени 

миграционни процеси, които увеличават етническото, културно, езиково и социално 

разнообразие. Този факт се дължи на въоръжени конфликти и войни, икономически 

затруднения и бедност, международната търговия, задоволяване на потребностите на 

пазара на труда, търсене на по-добри възможности за работа или е породен от 

надеждата за по-добър живот и т. н. Затова се засилва значението на ефективните 

интеркултурни взаимоотношения и комуникацията между хората, както в национален, 

така и в международен аспект. 

Мобилността в образованието и науката от други части на света към европейското 

пространство е нараснала съществено (днес държавите членки на ЕС привличат около 

30% от студентските мобилности в световен план). Тази тенденция обаче е трудно 
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осъществима в България. Доколкото има входяща образователна мобилност, тя не е 

продукт на национална политика и междудържавни споразумения. Тя е плод най-вече 

на индивидуалната инициатива на чуждестранните студенти. Трудностите в работата за 

насърчаване на трансграничната академична мобилност са преди всичко финансови и 

езикови, но са свързани и с неправилното прилагане на Системата за натрупване и 

трансфер на кредити. Затруднена е и вътрешната мобилност както в самите висши 

училища, така и между тях. Недостатъчен е броят на привлечените чуждестранни 

преподаватели и изследователи в университетите. Тази форма на сътрудничество 

улеснява мнозинството студенти, които сега са възпрепятствани да участват във 

формите на външна мобилност, да се запознаят с международни иновативни практики; 

да направи висшите училища по-ефективни и да подобри качеството на предлаганото 

от тях обучение. 

Образователната среда е мястото, където европейските и световни ценности биват 

възродени, осветени, осъзнати и инкорпорирани в личността като собствени. 

Стремежът за създаване на европейско образователно пространство изисква да се 

направи анализ на достойнствата и слабите страни и да се разработи специфичен 

европейски подход, при който да се изгражда новия европейски образователен модел 

така, че да се цени разнообразието и от него да се извлече максимална сила и полза.  

Интернационализацията се превръща в приоритет в стратегиите на много 

институции за висше образование. Тази концепция включва огромно разнообразие от 

институционални политики и дейности, които, за да са успешни и устойчиви, би 

трябвало да произтичат от институционалната визия и мисия на съответната 

институция. Терминът “интернационализация” се използва поради нарасналия интерес 

към внедряване на международно измерение във висшето образование. На много места 

интернационализацията се ограничава само в рамките на студентската, 

преподавателската и административната мобилност. Постепенно се формира 

разбирането, че концепцията включва цялата университетска система – развитието на 

нови учебни програми, специфична езикова и културна подготовка за студенти и 

персонал, както и цялостна промяна на парадигмата на мисията на институцията.  

В доклад относно ролята на междукултурния диалог, културното многообразие и 

образованието за популяризирането на основните ценности на ЕС, приет от 

Европейския парламент през 2015 г., се подчертава значението на изграждането на 

здрави мостове между културата и образованието с цел развиване на компетентности и 

„предаваеми умения, повишаване на висококачествените и сигурни работни места в 
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съответствие с Програмата за достоен труд и постигане на по-високо равнище на 

социалното приобщаване и развитие на активното гражданско участие…”. (Уорд 2015:  

17) 

Докладът подкрепя мобилността на младите хора и учителите, както и всички 

форми на сътрудничество между училищата и университетите. Например – общи 

образователни платформи, съвместни учебни програми и проекти за насърчаване на 

разбирането и оценяването на културното многообразие и предоставяне на социални, 

граждански и междукултурни знания и умения. Подчертава се, че включването на 

целенасочени посещения на образователни институции в различни държави членки и 

транснационалната мобилност на учащите е също така инструмент за поставяне на 

основите на европейските култури, изкуства, езици и ценности.  

Успешни международни програми за студентска мобилност и мобилност на 

преподаватели и научни работници до 2013 г. бяха „Еразъм", „Еразмус Мундус", 

„Мария Кюри". От 2014 г. стартира образователната програма, изградена на 

интегративен принцип, „Еразъм+" и програмата за иновации „Хоризонт 2020". 

Европейският съюз определя държавите членки и висшите учебни заведения като 

отговорни за реформиране на собствените им системи за висше образование, с оглед на 

посочените области и приоритети. Съюзът се ангажира със сериозно финансиране на 

тези приоритети чрез програмите „Еразъм+"112, „Хоризонт 2020". 

Новата европейска програма за образование, обучение, младежки дейности и 

спорт „Еразъм+“ стартира през 2014 г. и се базира на интегриран подход, който 

гарантира ефективно взаимодействие между всички сектори в областта на 

образованието, обучението,  младежта и спорта. Тя подкрепя дейности в сферата на: 

училищното образование, висшето образование, професионалното образование и 

обучение, образованието за възрастни, младежки дейности. Новата програма има за цел 

да изгради стабилни партньорства между образованието и бизнеса за насърчаване на 

иновациите и конкурентоспособността, като същевременно насърчава заетостта, със 

специален акцент върху борбата с младежката безработица. Програма „Еразъм+“ има за 

цел подобряване на уменията и пригодността за заетост, както и модернизиране на 

образованието, обучението и работата с младежта. Тази седемгодишна програма има 

бюджет от 14,7 млрд. евро — увеличение с 40% в сравнение с настоящото равнище на 

разходите, което отразява ангажимента на ЕС за инвестиране в тези области. „Еразъм+“ 

дава възможност на над 4 милиона европейци да учат, да се обучават, да придобият 

трудов опит и да работят като доброволци в чужбина. 
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По „Еразъм+“ се подкрепят транснационални партньорства между институции и 

организации, работещи в областта на образованието, обучението и младежта, с цел 

стимулиране на сътрудничеството и изграждане на връзки между сектора на 

образованието и трудовия сектор, за да се преодолее липсата на умения, която се усеща 

в Европа. 

Подпомагат се и националните усилия за модернизиране на системите в областта 

на образованието, обучението, младежта и спорта. Образоването в XXI век не е само 

национален проблем. То е грижа и на международната общност, подобно на 

екологията, здравето на хората и тяхното изхранване.  

Мисията на образователната среда е да подготвя личности в съответствие със 

социалните потребности, с други думи – чрез образованието е необходимо да се 

осигуряват възможности за усвояване на необходимия опит (знания, умения, 

компетентности, ценности и пр.), гарантиращи успешно включване в обществото. Това 

означава, че по своята същност образователната среда е ориентирана към изграждане 

на определени умения за живот. Предизвикателствата на съвременния противоречив и 

динамичен свят в засилва обществените очаквания към образованието, което се 

разглежда като значим фактор за разрешаване на множество проблеми, стоящи пред 

човечеството – от глобализацията до междуличностните отношения  

Много интересна е студентската мобилност „навън" и „навътре" в дадена страна. 

Например за Франция, Германия и Великобритания е характерна мобилност повече 

„навътре", отколкото „навън". Обратна е ситуацията в Хърватия, Македония, Грузия, 

Молдова и Словакия. Само четири малки страни — Андора, Кипър, Исландия и 

Люксембург, отчитат висок процент и на двата вида мобилност. България е в групата на 

страните с мобилност между 6-10%. 

Причините за ниската мобилност на студентите са много и различни за всяка 

страна. Основните са: проблем с финансирането и недостатъчни средства; незнаене на 

работния език; липса на подходяща учебна програма; липса на учебна програма, която 

се води на официален за Европейската общност език; опасение, че кредитите от взетите 

изпити няма да се признаят; липса на потребност от мобилност. Оказва се, че нуждата 

от придобиване и развитие на интеркултурните компетентности е необходимо, но 

недостатъчно условие за хората да се включат успешно в интеркултурния диалог с 

представителите на другите култури. Логичното обяснение се открива в посочените 

препятствия. Именно поради тази причина много хора са лишени от участие в 

интеркултурен диалог – не поради липса на интеркултурна компетентност, а поради 
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факта, че са в социално и икономическо неравностойно положение, което ефективно ги 

изключва от диалога. Затова е необходимо от властите да се предприемат мерки за 

равен достъп до социални услуги и образование, за да не бъдат изключвани  студенти и 

млади хора от интеркултурния диалог.   

 

ГЛАВА ТРЕТА. ИНТЕРКУЛТУРНИ КОМПЕТЕНТНОСТИ 

И ОСОБЕНОСТИ НА КОМУНИКАЦИЯТА В СФЕРАТА НА 

ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ – УСЛОВИЯ, ПРОБЛЕМИ, 

РЕСУРСИ 

 

Въз основа на теоретичните постановки, разгледани в предишните две глави, в 

третата е представено поетапно описание на емпиричното изследване относно 

изграждането и развитието на интеркултурните (комуникативни) компетентности на 

студентите от Шуменския университет „Епископ Константин Преславски”, 

осъществили мобилност по програма Еразъм в чуждестранен университет. Настоящата 

глава е структурирана в два раздела. Първият раздел описва методологията на 

емпиричното изследване, включваща план на изследването, обосновка на проучването, 

експериментална процедура за измерване на интеркултурните компетентности и 

организация на експерименталната работа. 

Вторият раздел очертава условията, проблемите и ресурсите за осъществяване на 

мобилност сред студентите на Шуменския университет като предпоставка за развитие и 

усвояване на интеркултурни умения от тяхна страна в контекста на успешно 

реализирана комуникация в сферата на висшето образование.  

 

3.1. Методология на емпиричното изследване 

Съвременните реалии диктуват необходимост от промяна, чиито параметри са 

задавани от интеграционните процеси в Европа, от глобализацията не само в 

политически, социокултурен, но и в образователен план. Налага се необходимост от 

нова образователна парадигма, от създаване на европространство с високо качество на 

образователния процес. Основното противоречие в образователната система днес е 

между бързите темпове на нарастване на знанията в съвременния свят и ограничените 

възможности на човека за тяхното усвояване.  
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Методите и методологията на изследването са пряко свързани с конкретното 

научно търсене. Поставената цел и задачи на изследването, както и формулираната 

хипотеза, определят следните основни методи, приложени в проучването: теоретичен 

анализ, контент анализ, изучаване и обобщаване на практики за събиране и обработване 

на информация, емпирично изследване, изучаване на документи, наблюдение и анкетен 

метод. 

Методът на личното наблюдение е използван за придобиване на непосредствена 

представа за състоянието на отделните аспекти на социализацията, интеркултурното 

взаимодействие и интеркултурния дискурс.  

С метода на анкетата е събирана емпирична информация за нуждите на 

изследването. За целта е възприета като подходяща пряката анкета с еднотипен 

въпросник, даващ възможност за сравнимост на получените от допитването резултати.   

За реализирането на изследователската цел се използва качествен 

изследователски метод за регистриране на емпирична социологическа информация – 

анализ на документи. Според Дженифър Мейсън документите дават възможност да се 

получи относително пълно и достоверно представяне за обективната ситуация и 

обективните отношения в обществото. (Мейсън 2002: 53)  

В настоящата дисертация са използвани два начина за работа с документите, 

посочени от  Стивън Стийл и Джейми Прайс: 

 качествен анализ на документа – първо се анализира съдържанието на 

документа и се търси необходимата информация, отсява се и се записва само 

нужната информация; 

 количествено-качествен анализ – при него след качествения анализ се 

отсява информацията като се анализира нейното количествено измерение. 

(Стийл и Прайз 2004: 115) 

Анализът на документи е вторичен метод за набиране на данни в 

социологическата практика. При него се анализират, преобразуват и обработват 

официални и неофициални документи от гледна точка на определен аспект. В 

настоящото изследване е приложен класическият начин на реализиране анализа на 

документите. 

Методологията на проведеното педагогическо изследване включва традиционните 

четири етапа: 

 етап на подготовка - избор и формулиране на въпросите, по които ще се 

прави изследването 
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 подготовка за събиране на данни 

 събиране на данни 

 анализ и оценка на данните 

Контингентът на изследването са студенти в ОКС Бакалавър и ОКС Магистър 

от различни специалности, на възраст от 20 до 35 години,  осъществили мобилност през 

последните шест учебни години: 2012/2013 г., 2013/2014 г., 2014/2015 г., 2015/2016 г., 

2016/2017 г. и 2017/2018 г. Анкетирани са 134 студенти от специалностите Английска 

филология, Турска филология, Руска филология, Германистика, Приложна 

лингвистика, Българска филология, ПУНУП, Връзки с обществеността, Биология и 

химия, Медицинска химия, Туризъм и Педагогика на обучението по изобразително 

изкуство, както и магистри, обучавани в следните магистърски програми: Лингвистика 

и превод, Езиково обслужване на туризма и бизнеса, Археология, Управление и 

опазване на екосистемите, Административна и организационна сигурност, 

Комуникационни и информационни системи, Геоматика, Софтуерни технологии, 

Икономика, Логопедия,  Графика и графична комуникация и Иновационни технологии в 

предучилищното и начално образование. Спазено е правилото на доброволност при 

участието в анкета и изследователско задължение за абсолютна конфиденциалност. 

След теоретичен анализ на специалностите, учебните програми и учебните 

планове на бакалаври и магистри от ШУ „Епископ Константин Преславски”, 

осъществили мобилност в чуждестранен университет, е изработена анкета за оценка на 

интеркултурната компетентност. Анкетата се състои от 20 въпроса, подбрани на база 

изучаваните понятия и проблеми, които касаят интеграцията, интеркултурното 

образование, толерантността и емаптията. Изследването е проведено чрез 

индивидуално предлагане на въпросите.  

 

3.1.1. Разработване на план за педагогическото изследване 

За реализирането на изследователската цел – да се проучат условията, проблемите 

и ресурсите в сферата на висшето образование при изграждането на интеркултурни 

компетентности и анализиране на особеностите на комуникацията, се използва 

традиционен изследователски метод, теоретически и практически обоснован в 

съвременната научна литература. Проучването относно ефективността на 

образователната среда, насочено към развиване на междукултурна компетентност, 

включва участието на контролна група. В нашето изследване е решено фокус-групата 
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да бъдат студенти от Шуменския университет, осъществили мобилност в чуждестранен 

университет по програмите Еразъм и Еразъм+. 

  Както е известно, най-важното условие за обективността на методологичния 

експеримент е да се детерминарат и изолират факторите и обстоятелствата, които биха 

повлияли върху резултатите от анкетирането. Експериментът се основава именно на 

"задълбочено проучване на изменението на изследваното явление с възможно 

изравняване на всички други значими фактори". (Миролюбов 2012: 14) За 

изграждането на методологията на експеримента, е определен подход, който да 

установи нивото на формиране на междукултурна компетентност. Планът на 

настоящото проучване предвижда прилагането на качествени и количествени методи. 

Освен това, както се установи в теоретичната част, съвместното прилагане на 

качествени и количествени методи дава възможност да се обследва внимателно и 

задълбочено интеркултурната компетентност, формирана в резултат на успешната 

комуникация в сферата на висшето образование.  

Избраните методи формират едно неразделно интегрирано цяло, подчинено на 

хипотезата, целите и задачите на педагогическото изследване. Прилагането 

едновременно на няколко метода на оценка правят възможно сравняването на 

получените данни за нивото на формиране на междукултурната компетентност на 

студенти, осъществили мобилности в чужбина. 

В началото е приложен методът на наблюдение, който предполага спазването на 

редица изисквания: наблюдението е строго и специфично ограничено; наблюдението се 

извършва в съответствие с конкретно поставените задачи в педагогическото 

изследване; наблюдението е напълно обвързано с получаване и точно фиксиране на 

резултатите; наблюдението се извършва при контролирани условия; наблюдението е с 

планиран и системен характер.  

За да се избегнат неточни интерпретации, наблюденията са обогатени с данни, 

получени и с други методи. Прилагането в допълнение на метода на самонаблюдение 

(анкетиране) например позволява да се събере информация, която не може да се 

извлече при прякото наблюдение. При анализа на данните от самонаблюдението те са 

сравнени с данните от наблюдението, което позволява да се преодолеят грешките на 

субективизма. 
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3.1.2. Реализиране на педагогическото изследване  

Разработеният модел включва три измерения: метод на оценка (качествени и 

количествени методи); предмет на оценката (оценката на индивида за своето поведение 

и оценката на другия за поведението на индивида); и обект на оценка (когнитивни и 

поведенчески структурни компоненти на интеркултурната компетентност). 

Количествените методи се характеризират с използването на структуриран и 

измерим материал. Данните, получени чрез количествени методи, имат числен израз и 

се нуждаят от статистическа обработка. Качествените методи не се нуждаят от 

статистическа обработка, те помагат да се интерпретират експерименталните данни, за 

да се установят причинно-следствените връзки. Използваният от автора количествен 

подход за измерване на интеркултурната компетентност, въплътен в инструментите за 

самооценка и качеството, се осъществява чрез наблюдение, метод за анализ и техника 

за подбор на съответните модели на поведение. Уместно е да се отбележи, че 

качествените методи позволяват да се вземат под внимание не само формалните 

резултати от отчитането на интеркултурните умения, но и поведението на студента в 

конкретна ситуация, стимулираща интеркултурното общуване.  

Предвид темата на дисертацията е важно да се спомене едно от последните 

изследвания, които показват, че днешните студенти оценяват степента си на формиране 

на интеркултурни компетентности като значително по-висока от вече дипломираните 

си колеги, въпреки липсата на образование и професионален опит. (Хъдълсън 2011: 4) 

Поради тази причина методите за самооценка могат да бъдат ценен източник на 

информация за нивото на самочувствие на анкетираните в ситуации на междукултурна 

комуникация, но реалните умения се оценяват чрез прилагане на метода на 

наблюдение, използващ стандартизиран списък с параметри на компетентното 

поведение или различни форми на обсъждане. 

Както бе упоменато в теоретичната част на тезата, всеобщ признат модел на 

интеркултурна компетентност не съществува. От предложените подходи за моделиране 

на концепция най-често цитираната е тази, която отличава три основни компонента в 

структурата си: когнитивен (познавателен), емоционален (нагласи, чувства, мотивации) 

и поведенчески (поведение). 

В областта на междукултурната дидактика експертите са съгласни, че от 

методологическа гледна точка е невъзможно в едно изследване да се измери 

динамиката на промените във всички компоненти на междукултурната компетентност, 

съдържащи се в съществуващите модели. С оглед на нейния сложен и разнообразен 
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характер се препоръчва да се даде приоритет само на няколко аспекта на тези умения, 

ръководени от целите на конкретното педагогическо изследване. (Деърдорф, 2009: 481) 

Дискутираните в теоретичната част на дисертационни труд модели на интеркултурни 

умения позволяват идентифицирането на структурните компоненти, около които се 

формира педагогическото изследване: интеркултурно съзнание, емпатия и рефлексия.   

 

 

           Фиг. 1 

 

 

 

Това, че даден инструментариум е използван успешно в редица педагогически 

изследвания, не означава, че този същия инструментариум ще работи ефективно и в 

настоящото изследване. Затова е направен опит да се приложат методи на оценка на 

придобитите интеркултурни умения, съответстващи на нивото на студентите от 

Шуменския университет. Там, където е необходимо, са използвани въпроси, които 

изискват обосноваване на собствен отговор. В този случай от студентите се очаква да 

разполагат с достатъчно знания, за да направят избор или да напишат коментар.  

Разбира се, не означава, че грешният или непълен отговор може да бъде в 

резултат на лошо академично представяне. Напротив, основен фактор е опитът, 

придобит в интеркултурна образователна среда. Информацията, събрана чрез затворен 

тип въпроси, позволява да се сортират данните и да се търсят зависимости вътре в тях. 

Благодарение на затворената структура на въпросите, се улеснява прилагането на 

мощен аналитичен механизъм, който извежда на преден план тенденциите от събраните 

данни.  
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3.1.3. Съдържание на педагогическото изследване 

Основната информация е осигурена от предложения въпросник, който се състои 

от три взаимно свързани конструкта: 

 първият конструкт представя целта, изследователската процедура и 

очертава профила на анкетираните относно участието им в студентска 

мобилност; 

 вторият конструкт съдържа въпроси за проучване на знанията, 

отношението и нагласите на студентите към представителите на различни 

етноси и култури; 

 третият конструкт е практически, в него са заложени две цели: споделяне 

на личен опит и проучване мнението на студентите относно 

необходимостта от интеркултурно образование и дали би била полезна 

подобна учебна дисциплина. 

Анализът е ориентиран по посока на три базисни критерия: 

– опознаване на общия профил на културните специфики на 

студентите от Шуменския университет; 

– разбор на отношението им към културата на другите етнически 

групи; 

– проверка на нагласите за общуване и взаимодействие. 

Информацията по критериите се оценява в тристепенна скала: 

– знания – липсващи, частични, пълни; 

– отношение – положително, отрицателно, безразлично; 

– нагласа – положителна, отрицателна, неопределена.  

 

3.1.4. Организация и провеждане на педагогическото изследване 

Субективният характер на изследвания проблем налага внимателна обработка и 

анализ на резултатите без категорични изводи. В настоящото изследване не се прави 

пълен и задълбочен корелационен анализ, тъй като целта е единствено да се установи 

наличието на връзки и степента им на взаимодействие. Интерпретацията и 

обобщенията засягат само изследваната извадка. Организацията на изследването е 

насочена към възможността да се включат възможно по-голям брой анкетирани. Важно 

условие е тяхното доброволно включване. Това изискване не е случайно. Известно е, че 

интеркултурните компетентности се развиват по-успешно, ако доброволческото начало 

е факт.  
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Както подсказват отговорите на някои въпроси, интеркултурното обучение е 

неефективно сред осъществилите мобилност студенти на Шуменския университет, 

докато самите те не осъзнаят важността от изучаване на културните, социалните и 

етническите различия. Зависимостта на динамиката на развитието на междукултурната 

компетентност от мотивацията на студентите се отбелязва от редица изследователи. 

(Джонсън 2006: 536) 

Фиг. 2  

 
 

 

3.1.5. Резултати от емпиричното изследване 

Получената информация налага извода, че сред студентите се усеща тревога от 

различията в бита, начина на живот и мислене между тях и колегите им от 

европейските университети до самия момент на пряка комуникация. Респондентите 

приемат, че съществуващото разминаване се дължи на социално-икономически, а не на 

културно-етнически и социалнопсихологически причини.  

`           Фиг. 3 
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Фиг. 4 

 

 

          

   

 

 

Фиг. 5 

 

 
 

 

 

 

Студентите имат частични знания за културите на колегите си от университетите-

партньори, получени предимно от социалните мрежи или традиционно предавана 

информация. 
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Фиг. 6 

 

 

 

 

Прави впечатление, че всички изследвани лица имат категорична позиция спрямо 

отношението към тях, относно предубедеността си към другите дават противоречиви. 

 

 

 

 

           Фиг. 7 

 

 

 

 

 



 

 
32 

 

 

Фиг. 8 

 
 

 

Социалната реализация е проблем на всеки етнос, на всяка общност, на всяко 

семейство и на всеки гражданин. Студентите отчитат, че всички имат равни права, 

следователно и равни задължения, което изисква от всеки да даде своя принос за 

изграждането на равноправие и справедливост (социално-икономическа и културно-

етническа). 

 

Фиг. 9 

 

 

От академична гледна точка интерес представлява мнението на студентите за 

включване на специална учебна дисциплина за интеркултурно образование в 
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подготовката им като бъдещи специалисти. Голяма част от студентите (46,3 %) смятат, 

че такава дисциплина е необходима за бъдещата им реализация. Категоричен отказ 

заявяват 0,7 %. Снизходително приемливо отношение показват 9 %. 

 

Фиг. 10 

 

Фиг. 11 

 

 

 

Получените данни потвърждават нарастването на нивото на интеркултурно 

съзнание на студентите от Шуменския университет. Резултатите от анкетата показват, 

че осъществилите мобилност студенти осъзнават съществуването на културни 

различия, но успешната комуникация преодолява възникналите пречки. 

Ефективният компонент на междукултурната компетентност е оценен чрез 

измерване на нивото на емпатия. Анализът показва високо ниво на емпатия сред 

анкетираните. Студентите признават, че понякога им е трудно да проявят разбиране 
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към различната култура. Както се вижда от графиката, интеркултурното съзнание на 

студентите е на необходимото ниво, но прави впечатление и високият процент на тези, 

които не приемат различните на емоционално ниво. 

Друг интересен факт е, че близо 35,8 % от анкетираните студенти декларират, че 

са получили нови знания по време на мобилността си, а 15,6 % са получили нови 

практически умения в интеркултурна образователна среда.  Резултатите показват, че 

висок процент от анкетираните са надградили своите предишни познания и са 

усъвършенствали уменията за тяхното практическо приложение.  

 

Фиг. 12 

 

 

3.1.6. Анализ на емпиричните данни 

Научната интерпретация на резултатите, получени в хода на изследването, се 

определя като основен структурен компонент на методологичния експеримент. 

(Ляховицки 1969: 25)  

Начална хипотеза на автора е, че интеркултурните компетенции и 

интернационализацията са средоточието, в което културната и образователната 

политика се пресичат и сублимират в едно цяло, като едновременно носят 

характеристиките на своите части, но и имат самостойно значение и влияние. Чрез 

образованието културните ценности, важни за съвременния европеец, могат да се 

въведат и утвърдят в съзнанието на младите хора.  

Теоретичният модел на изследването и събраната и анализирана до този момент 

литература относно проблемите на глобализиращия се свят и факторите, влияещи 

върху развиването на интеркултурни умения, показват, че в условията на глобална 

криза в Шуменския университет се осъществяват дейности, свързани с реализирането 
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на Програмата на ЕС в областта на образованието, обучението, младежта и спорта. 

Този факт обуславя и актуалността на настоящото изследване, което на база теоретичен 

анализ, представя актуалните проблеми, свързани с казуса “глобализация – 

мултикултурализъм” и анализира отношението на младите хора в сферата на висшето 

образование към тази корелация.  

Анализът на емпиричните данни позволява да се направят няколко констатации: 

 налице е дефицит от ползвана информация относно културните специфики и 

реално съществуващите отрицателни стереотипи и предразсъдъци към 

другостта; 

 съществува тенденция към дистанциране от фактическите предразсъдъци и 

дискриминационни практики, които се приемат като явления “извън нас”; 

 отчита се необходимост от интеркултурно образование на студентите от 

Шуменския университет. 

 

3.2. Етични аспекти и ограничения 

Важно е да се отбележи, че в настоящата разработка възможностите за използване 

на измервателни методи са ограничени. Изборът се обуслови от периметъра на 

диагностициране на нивото на формиране на интеркултурните компетентности сред 

респондентите, ограничен до параметъра на тяхната оведоменост и ниво на 

емоционална зрялост.  

Факт е, че идеалният вариант за всеки експеримент е използването на инструмент 

за оценяване, специално разработен за целите на проучването. В рамките на 

настоящото изследване това не се осъществи поради редица причини. Първо, бяха 

установени и приложени съществуващи методи за оценка на необходимите 

компоненти, които като цяло съответстваха на конкретните изследователски цели. На 

второ място, разработването на висококачествен авторски измервателен 

инструментариум изисква много време и богат научен опит, който не попада в обхвата 

на докторската дисертация. 

Необходимо е да се отбележи, че целта да се изследва нивото на формиране и 

развитие на интеркултурната компетентност в контекста на образователната среда ни 

накара да спазваме стриктно принципа на културния релативизъм, според който няма 

"правилен" или "добър" стандарт на културно обусловено поведение. Както отбелязва 

Юрген Рот “всеки опит да се класифицира поведението в рамките на дадена култура 

като правилно или погрешно ще принуди учащия да се върне към етноцентрични 
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позиции”. (Рот 2001: 29) Съпоставянето на данните не следва да се характеризира с 

категориите „лоши” или „добри”, а с препоръчваните от методолозите: „различни”, 

„любопитни и разбираеми” и т.н. Не бива да се забравя, че интеркултурната 

компетентност е личностна характеристика, тясно свързана с идентичността. Освен 

това, уменията могат да се определят като стойност, която студентите по свое 

усмотрение могат да поставят на по-високо или по-ниско ниво в класацията на 

приоритетните си ценности.  

 

3.3. Студентската мобилност като предпоставка за развитие и усвояване на 

интеркултурни комптентности сред студентите на Шуменския университет в 

контекста на успешно реализирана комуникация в сферата на висшето 

образование - условия, проблеми и ресурси  

Отговорите от анкетата показват, че студентите от Шуменския университетет, 

осъществили мобилност, са развили в голяма степен емоционални, рационални и 

когнитивни умения и способности да оценяват, демонстрират поведенческа гъвкавост и 

да установяват комуникация в чужда образователна среда.  

 Резултатите от емпиричното изследване показват, че желанието им да се 

обучават по тази програма се обуславя от следните съображения: 

 запознаване с чужда страна; 

 нови приятелства със студенти от чужбина; 

 възможност за запознаване с чужда култура и обичаи; 

 обогатяване на знанията и опита по избраната специалност; 

 възможност за по-голяма самостоятелност; 

 усъвършенстване на чужди езици; 

 сравняване на различни образователни системи; 

 усъвършенстване на собствената личност; 

 промяна в начина на живот. 

Международното сътрудничество в Шуменския университет е ориентирано към 

престижни университети-партньори с утвърдени факултети и специалности. В 

Шуменския университет програма Еразъм функционира от учебната 2000/2001 г., като 

една от формите за осъществяване на академична мобилност, непосредствено след 

включването на България като страна в Програмата. От стартирането на работата по 

 Секторна програма „Еразъм” през 2002 година (предшественика на програма 
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Еразъм+) до юни 2018 г. общият брой на студентите на Шуменския университет, 

възползвали се от програмата, е близо 200.  

Анализът за дейността на Шуменския университет по програма Еразъм+ показва, 

че: 

 ШУ е сред университетите с относително висок процент на краткосрочна 

изходяща мобилност по програма Еразъм+  за студенти с цел обучение и 

практика; 

 има обособен Еразъм отдел със сътрудници, специализирани в различните 

дейности по Програмата; 

 наличен е списък на дисциплини с анотации на английски език за входящи 

студенти;  

 катедрените и факултетни координатори организират селекцията на изходящата 

мобилност на студенти и следят тяхната реализация; 

 установена е процедура за признаването на успешно издържани изпити по време 

на мобилност чрез факултетните комисии по трансфер на кредити;  

 ШУ има много партньори – около 150 Еразъм+ споразумения.  

 сключени са договори по Еразъм+ със стратегическите партньори - с които има 

двустранни договори и обмен преди Еразъм)   

 интернационализацията е интегрирана на ниво факултети – всеки Еразъм+ 

договор е сключен по инициатива на отделен преподавател, съгласувал 

предложението си със съответния факултетен координатор;   

 част от преподавателите владеят английски език и могат да водят дисциплини на 

английски език при необходимост;  

 Еразъм отделът на ШУ има профил във Facebook, където подържа връзка с 

бивши и настоящи Еразъм студенти – входящи и изходящи. 

Въпреки добрите намерения, все още съществуват ограничения и трудности, пред 

които е изправен Шуменският университет и те естествено влияят върху степента на 

развитие на същностните елементи интеркултурната компетентност сред студентите на 

Университета: 

 няма отделни задължителни или избираеми предмети на английски език, към 

които да бъдат насочени входящите Еразъм+ студенти; 
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 обучението на входящите Еразъм+ студенти е в голяма степен с 

индивидуални консултации, защото са единици; 

 все още има студенти, за които езиковата бариера е основна и непреодолима 

пречка за осъществяване на мобилност; 

 няма включена задължителна практика в чужд университет в края на 

обучението, както е в много европейски университети.  

 недостатъчното финансиране ограничава развитието на мобилностите сред 

студентите.  

Овладяването на познания и най-вече умения за комуникация, управление и 

подкрепяне на разнообразието е съществена част от педагогическия инструментариум 

на модерния студент, учещ и работещ в условията на глобализацията и бързата промяна 

на техники и технологии; ценности, очаквания и отношения към образованието. 

Глобалната информационна мрежа и използването на технологиите, включително 

и социалните мрежи, дават нови възможности за организиране на обучението и 

практическата подготовка на студентите. Тази нова реалност предоставя различен 

подход към обучаваните и самото обучение, използвайки виртуалното пространство 

като една нова „семинарна зала“, в която професионалните компетентности се развиват 

посредством интерактивни електронни средства. 

 

Фиг. 13 
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Концепията на Хагел, че в дигиталната ера социалното учене се превръща в 

централен процес и се прилага все по-често в научните разработки относно 

съвременните методи за усвояване на компетенции. (Хагел 2008: 96)  

Браун описва нови характеристики на ученето. Той посочва, че нашето разбиране 

на определено съдържание е социално изградено чрез разговори и комуникация за това 

съдържание, както и чрез взаимодействието с други хора. Резултатът е отместване на 

фокуса от това, какво научаваме, когато използваме информационни технологии, върху 

това, как го научаваме. Друга характеристика на социалното учене, набелязана от 

Браун, се крие в благоприятните възможности и условия, предлагани от платформите с 

отворен код, за свързване на растящ брой учащи и за участие в процеса на създаване и 

използване на съдържание. (Браун 2009: 63) 

Чуждостта следователно се гради върху взаимност. Тя съществува чрез 

противопоставянето „ние” и „другите” – всяко споменаване на „чуждото” съдържа 

(имплицитно) изказване за „родното”. Малцина осъзнават обаче, че съобщават нещо за 

себе си, когато нарекат някого „чужд”. Защото усещането за чуждост възниква едва при 

(обикновено несъзнателната) съпоставка със собственото поведение и при 

установяването на несъответствие. Ако се промени базата за съпоставка, ще се промени 

и чувството за чуждост. Знанието за относителността на това чувство е много важно в 

процеса на интеркултурно обучение: обучаваните могат да използват всяка констатация 

на другост, за да проверят своя регистър от очаквания и съотнасяния, които обикновено 

се осъществяват „автоматично”. 

Отношението между родното и чуждото позволява да се разбере защо общуването 

с чуждостта може да бъде емоционално натоварено: то предполага наличието на 

готовност да поставиш под въпрос себе си и своя привичен свят. Чуждият поглед 

причинява болка: самото допускане на чуждия поглед отвън изисква преодоляване на 

собствената личност и емоционален самоконтрол. Именно по тази причина 

организираното обучение по интеркултурна компетентност представлява за повечето 

възрастни обучаеми психическо натоварване и стрес. Преподавателите в 

интеркултурната сфера трябва да се отнасят към това обстоятелство с необходимата 

етичност. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
Извършеното проучване разкрива характеристиките и динамиката на развитие 

на всеки структурен компонент от междукултурната компетентност (когнитивно и 

поведенчески), като емпиричните данни са подкрепени с теоретични изводи за 

причините за наблюдаваните промени в поведението на личността. 

В заключение следва да се отбележи, че усвояването на актуални, тематични и 

практични знания, свързани с мултикутурното образователно пространство, гарантира 

лесна и бърза адаптивност към новата среда и ефикасно решаване на възникнали 

проблеми.  

Резултатите от дисертационното изследване служат за основа на следните 

изводи: 

1. Интеркултурната компетентност на студентите, т.е. способността 

на личността да демонстрира ефективност и ефикасност в 

комуникацията с другите, се развива успешно в мултикултурна 

образователна среда. 

2. Успешната комуникация и развитието на интеркултурните 

компетентности се обуславя от изучаването на чужд език по 

утвърдена методология. 

3. Бъдещите изследвания в областта на междукултурната дидактика 

следва да бъдат насочени към цялостното изучаване на културната 

идентичност на студентите, което според редица автори се 

позовава на структурните компоненти на междукултурната 

компетентност. 

Направените основни изводи дават основание да се твърди, че формулираната 

работна хипотеза е теоретически обоснована и подлежи на бъдещи експериментални 

изследвания. Тя е валидизирана от сумираните резултати от проведените наблюдения и 

от интегрираните обобщения. 
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В  дисертационният  труд  могат  да  се  откроят  следните  приноси  от научно-

приложен характер: 

 

1. Направен е задълбочен анализ на теоретичните постановки относно същността 

на понятията интеркултурност, интеркултурна комуникация, мултикултурност и 

интернационализация в контекста на мултикултурната образователна среда. 

2. Разкрита е същността и е обогатена теорията за интеркултурните компетенции, 

необходими за справяне с проблемите в глобализиращия се свят. 

3. Изследвана е социалната, емоционалната и образователната грамотност на 

студенти – бакалаври и магистри, осъществили мобилност по програмите Еразъм и 

Еразъм+. 

4. Доказано е, че усвояването на актуални, тематични и практични знания, 

касаещи мултикутурната образователна среда, гарантира лесна и бърза адаптивност 

към новата среда и ефикасно решаване на възникнали проблеми. 

5. Очертани са основни характеристики на идентичността – етническа и културна, 

оказващи влияние върху осъществяването на успешна комуникация между 

представители на различни групи в рамките на образователната среда. 

6. В практически план е проучено и анализирано нивото на формиране на 

междукултурна компетентност на студенти от Шуменския университет, участвали в 

мобилност по програмите Еразъм и Еразъм+ чрез изследване на проблемите, свързани 

с интеграцията, етническата, национална и културна идентичности. 

7. Установено е съществуването на особености и непротиворечиви 

взаимоотношения в организационната култура на университетската среда, в която се 

обучават студентите от различни етнически, национални и религиозни групи. 
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