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На 09.05.2016 г. в зала 1 на Ректората се проведе традиционният за ка-
тедра „История на педагогиката и управление на образованието“ при Фа-
култета по педагогика на СУ „Св. Климент Охридски” Студентски теоре-
тичен семинар. Форумът, посветен на 30-годишнината от създаването на 
Факултета  по  педагогика,  представи  самостоятелни изследвания  на  сту-
денти от  двете  специалности на  факултета  – Педагогика  и Неформално 
образование.  Обособиха  се  пет  изследователски  полета,  обединени  от 
основната цел на форума – да даде поле за широко обсъждане на значими и 
актуални  проблеми  от  историята  и  управлението  на  формалното  и  не-
формално образование у нас и в чужбина.

Участниците в Семинара бяха поздравени от проф. дпн Сийка Костова 
– зам. декан на факултета, която високо оцени традицията на преподавате-
лите от катедрата да работят извънаудиторно за развитие на изследователс-
ките умения на студентите.

Първото изследователско поле бе посветено още и на 160-годишнина-
та от възникване на първите читалища и 105-годишнината от учредяването 
на Читалищния съюз. Кристиян Гонев и Мими Желева, първокурсници от 
специалност  Неформално образование, редовно обучение, се опитаха да 
реконструират посредством исторически извори развитието на читалищно-
то образование в Бобов дол и с. Волуяк. Историята на неформалното обра-
зование бе представена и от колегите им –  Симона Иванова и Росина Ра-
доева,  с  проучвания  относно  възникването  и  развитието  на  музейното 
образование в гр. Варна и гр. Габрово.

Второто изследователско поле бе  свързано с  учебно-възпитателната 
практика на  съвременно алтернативно училище и представено в проучва-
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нето на Елеонора Петрова,  третокурсничка от  специалност Неформално 
образование,  задочно  обучение,  на  тема  „Педагогическата  система  на 
Йезуитско училище „Ел Клот“ в Барселона.

Третото изследователско поле включи пет краеведски проучвания на 
първокурсници от специалност Педагогика, редовно обучение. Студентите 
Ирена Чатъшка, Виктория Георгиева, Вяра Цветанова, Фатме Моллаали и 
Ивета Мутафчийска запознаха последователно участниците във форума с 
образователната  история  на  градовете  Ловеч,  Димитровград,  Видин, 
Сърница и Карлово.

Четвъртото изследователско поле бе свързано с втория лъч на трииз-
мерното време  –  настоящето.  На  въпроса  „Как  се  управлява  ефективно 
съвременното  училище?“  аргументиран  отговор  даде  петокурсничката 
Елена Фичерова от специалност Педагогика,  задочно обучение, в своето 
теоретико-емпирично изследване по проблема.

Петото  изследователско  поле  –  философия  на  образованието,  се 
представи  от  научното  есе  на  второкурсничката  Моника  Маринова,  сп. 
Неформално  образование,  редовно  обучение.  Наука  и  художествени 
умения, въплътени в есето „Писмо в бутилка“, не просто аргументираха 
авторовото  схващане  за  свободата  в  образованието,  но  и  оказаха 
вдъхновяващо въздействие върху аудиторията. 

Студентският теоретичен семинар бе закрит от ръководителя на ка-
тедрата – доц. д.п.н. Пенка Цонева, със заявената увереност, че впечатлява-
щите  умения  на  студентите  изследователи  ще  се  множат  в  годините 
напред.

                                                                               доц. д.п.н. Пенка Цонева
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