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Изясняването на същността на педагогическата цел е в пряка връзка с разглеждането й като
философска категория. Известно е, че целта най-напред е определена като философска
категория и след това се интерпретира в различните научни области като предметна цел (2, с.
30). Педагогическата цел е също предметна цел т.е.  конкретна  разновидност на  философската
цел. Това може да се илюстрира с различните формулировки на понятието цел в хуманитарните
науки, част, от които е и педагогиката:

- целта е мислен и желан резултат от някаква дейност ( 8, с. 3);
- целта е предугаждане в  съзнанието на резултата, към постигането на който са насочени

действията. Мислено предвиждане на още непостигнат, но преследван резултат на мисловната
или практическата, предметната дейност (8, с. 89);

- целта е идеално  предвиждане  на резултатите от дейността (5, с. 145);
- целта е  комплекс, съвкупност от свойства на личността или колектива, които  трябва да се

формират у обучаваните в  педагогическия процес (2, с. 30).
Общото в посочените формулировки на целта в хуманитарните науки се свежда до

съдържателната и функционална й определеност.
Съдържателната й определеност се  свързва със събитията (в  широк смисъл) в  човешкия

живот на идеално (мисловно) и  практическо, предметно  равнище, а функционалната й
определеност - с предназначението т.е.  функцията  на целта. Например като функционална
страна на целта се  посочва изпреварващото осъществяване  на дейността,  предвиждане  на
процеса и на резултата й, а като  съдържание  на целта се определят причините, поради които се
осъществява или  трябва да се осъществи дейността. Съществува и друга определеност на целта
- формална, която  може да се преоткрие във  всички опити за дефиниране на  категорията цел
на  равнище  идеална форма т.е. организацията на  съдържанието на целта е  винаги идеална.
Това ни дава основание за всяка дейност, включително и за педагогическата да търсим единство
между  функционалните, съдържателните и формалните й   характеристики. Това единство
може да се получи, ако при целеполагането се даде ясен отговор на въпросите: "Кой е целевият
обект?", "Кой е целевият предмет?" и " Какви  са специфичните  действия , чрез които да се
постигне резултата от дейността?"

Целевият обект е свързан с ролята на преките участници (на субектите) в дейността, т.е.
функциите на нейните извършители.

Целевият предмет представя очакваното изменение в целевия обект, вследствие от
осъществяването на дейността.

Целевите   действия  определят  облика  на процесуалния механизъм, посредством който
са  възможни  очакваните  изменения в  целевия  обект.

 Целевия обект и предмет могат да се установят във всяка цел на обучението по която и да е
учебна дисциплина. Например – по педагогика: "Усвояване на знания и формиране на умения у
студентите от І курс за осъществяване на педагогическо взаимодействие чрез използване на
интерактивни методи" целевият обект, целевият предмет и целевите действия са:

Целеви обект -

Целеви предмет -

Целеви действия -

Осъществяване на педагогическо взаимодействие

усвояване  на знания и формиране на умения за осъществяване на педагогическо
взаимодействие

използване на интерактивни методи



Ако целта е "Усвояване на знания за педагогическите подходи и формиране на умения у
студентите от ІІ курс да ги прилагат в различните организационни форми" целевите обект,
предмет и действия са:

Целеви обект -

Целеви предмет -

Целеви действия -

И ако целевия обект и предмет се съдържат в посочения пример за цел на обучението по
педагогика, в него липсват целевите действия. Това поражда въпроса: “Оперативна ли е така
формулираната цел?”

Отговорът на този въпрос задължава да се направи подробен анализ на целевите обект,
предмет и действия по отношение на резултата от педагогическото взаимодействие.

На базата на контент-анализ на целевия предмет двата примера може да се установи, че те
се свеждат до “усвояване на знания” и “формиране на умения”. От това може да се направи
заключението, че “измененията в ролята на преките участници (субектите на дейността)”,
техните „функции” са само такива. Или казано с други думи резултатите от педагогическото
взаимодействие се свеждат само до “усвояване на знания” и “формиране на умения”.

Като се има предвид обстоятелството, че „целите на образователния процес не се покриват
само с учебните резултати (усвояване на определено учебно съдържание), а включват
измененията в отношението, мотивацията, ценностната ориентация и т.н. на студента” (3. с.109)
целевият предмет трябва да включва роли за цялостното изменение и развитие на личността на
студента в условията на образователната дейност. Това означава също, че чрез целевият
предмет трябва да се визира динамиката в личностното развитие, разглеждана в когнитивен,
емоционално-афективен и психо-моторен аспект.

Въпросът за динамиката в личностното развитие, като резултат от образователния процес е
обект на изследване от много години и резултатите са забележителни. Направени са
рационални йерархични структури на целите, чрез които се представят познавателните и
поведенческите личностни изменения. Една такава йерархична структура на когнитивните цели
(таксономия) е създадена от Б.Блуум. Той предлага когнитивните цели да се разположат на
шест равнища: знания; разбиране; приложение; анализ; синтез; оценка.

педагогическите подходи в различните организационни форми

Усвояване  на знания и формиране на умения

съотнасяне на  усвоените  знания към  конкретни организационни форми;
определяне на тяхната целесъобразност в зависимост от характера на
организационната форма; определяне ролята на субектите в обучението при
използването на различни подходи; подбиране на педагогически подходи,
съответстващи на педагогическото ни намерение; демонстриране, упражняване  и
др.

Психомото
рен аспект

Когнитивен
аспект

Емоционално-
афективен
аспект

Фиг. 1. Аспекти на личностното развитие



Йерархичната структура на емоционално-афективните цели представя резултатите от
педагогическото взаимодействие на пет равнища: възприемане; реагиране; определяне на
ценността, важността на нещо; организация; характеристика.

Освен Б. Блуум и сътрудниците му в областта на таксономизирането на психомоторните
цели особен принос има Р.Дейв.(вж. по-подробно Бижков, Г. “Теория и методика на
дидактическите тестове” с.102). той предлага таксономия със следните пет степени: имитация;
манипулация; прецизиране; разчленяване; автоматизиране.

Не са малко и опитите за обединяване на посочените таксономии на целите. Особено
внимание заслужава предложената йерархична структура на целите от В.П.Безспалко. (вж. по-
подробно Бижков, Г. “Теория и методика на дидактическите тестове” с.109). В нея се излиза от
общата представа, че дидактическата цел в коя да е организационна форма може да се
характеризира с понятието “равнище на усвояване” като очаквано качество на поведението (в
широк смисъл) на студента след усвояване на съдържанието на обучението. Авторът представя
усвояването на четири равнища: алгоритмично узнаване; алгоритмична репродукция;
евристична дейност; творческа дейност.

Въпрос на личен избор е коя таксономия ще бъде използвана като основа за по-цялостно
представяне на целевия обект. Едно от изискванията, с което трябва да се съобразява
преподавателят при формулирането на оперативните цели е многопланово представяне на
“ролите”, “функциите” на студента в педагогическото взаимодействие, с оглед личностното му
развитие.

Анализът на целевия предмет в посочените по-горе примерни цели дава основание за
заключението, че се визира очакваното изменение, вследствие от осъществяването на
образователната дейност. В първият случай това е "Усвояване на знания и формиране на
умения у студентите от І курс за осъществяване на педагогическо взаимодействие чрез
използване на интерактивни методи", а във вторият – "Усвояване на знания за педагогическите
подходи и формиране на умения у студентите от ІІ курс да ги прилагат в различните
организационни форми”. Измененията от осъществените целеви роли се определят от учебните
програми по всяка учебна дисциплина. В тях са фиксирани очакваните резултати на ниво
учебна програма. Трудът на преподавателя се улеснява още повече и от разработените
квалификационни характеристики. Това означава, че в тези характеристики ще трябва да
намерят отражение както “очаквани резултати”, “основни понятия” и „контекст и дейности” по
всяка учебна тема от изучаваната учебната дисциплина, така също и измененията от
изучаването на всички учебни дисциплини. В квалификационната характеристика трябва да
намерят отражение измененията у студента в следствие от осъществените целеви роли в
академичното обучение – от една страна и от друга – съответствието на тези изменения спрямо
обществените потребности, социалната поръчка, изисквания на работодателите и др. под.). За
да се постигне това, още при формулирането на оперативните цели, целевият предмет трябва да
е елемент от фиксираните в квалификационните характеристики качества на завършилия
обучението си студент.

Достатъчно ли е в целта да бъдат правилно определени и отразени целевият обект и
целевият предмет, за да се счита, че тя има оперативен характер?

Така формулираните цели са много неясни и поради това трудно може да се определи дали
са осъществими в рамките на една организационна форма. От тях може да се получи
информация за общата насоченост на обучението по даден учебна дисциплина (в случая по
педагогика), но не може да се определи каква е готовността на студентите да преодоляват
познавателните затруднения, какво точно ще правят и какво качество се очаква от
осъществяваната от тях роля. Всичко това лесно може да се установи, ако в целта се визират
резултатите от конкретните дейности или действия на студентите, т.е целевите действия.

Както може да се забележи целевите действия в посочените примери са най-различни.
Подборът им е подчинен на намерението, от една страна - процесуално да се характеризира
единството между дейността на преподавателя и дейността на студентите и от друга - да се



осигури такова поведение (в широк смисъл), чрез което да проличи промяната в целевия
предмет. Казано с други думи студентите трябва да изпълнят такива действия, чрез
характеристиката, на които, да се даде отговор на въпроса настъпила ли е промяна по
отношение целевия предмет и ако е настъпила - в каква степен. Чрез целевите действия се
постига конкретност в педагогическата дейност, т.е. чрез тях се постига операционализиране на
самата цел. Тези  действия  са най-надеждният индикатор за определяне   характера на
очакваното  познавателно,  практическо  или   комплексно  поведение  на студентите.

При представянето на целта в анализираните примери по педагогика ясно могат да се
откроят целевият обект и целевият предмет. В тях обаче липсват целевите действия, а
посочихме, че именно те обуславят  конкретността и оперативността на целта. В какво се
състои проблемът?

Отговорът на този въпрос е свързан с разглеждането на целта като образ на резултата, към
който се стремим. В този образ могат да се диференцират множество страни, които са резултат
от извършването на конкретни действия. Това е основанието всяка цел да се декомпозира на
задачи. Те в по-голяма степен на конкретност представят образа на очаквания резултат. В
случая със сигурност може да се твърди, че студентът е усвоил знания и притежава умения за
осъществяване на педагогическо взаимодействие, ако може да „прави”. Точно умението на
студент да „прави, да извършва такива дейности или действия” му осигурява възможност да
прилага интерактивните методи в коя да е организационна форма. По качеството на
изпълнението на това „правене” или изпълнение на тези дейности и действия се съди за
степента на постигането на целта. Задачите в коя да е организационна форма не са нищо друго
освен декомпозирани цели до равнище конкретни дейности и действия.

Самото формулиране на целта задължава  целевите   действия  да се представят  така, че да
е ясен и  критерият  за успешност.

Не винаги при формулирането на целта е възможно точно да се определи критерият за
успешност. Въпреки това е наложително формулировката на целта да съдържа дума или
словосъчетание, с които да се подсказва критерият за успешност. Така  например в
разглежданите по-горе цели по  педагогика не е посочен точен  критерий  за успешност, но той
се подразбира - в  първия случай - умението е формирано в  достатъчна степен, ако студентът
може да " използва на интерактивни методи".

Целите детерминират характера на задачите, защото обособяването на която и да е задача
става в резултат на декомпозирането на целта. Целта и задачите са категории с еднаква
насоченост, но с различен обем на целевите действия. Това означава, че задачата е част от
цялото, наречено цел, порция от нея. В  този смисъл всяка задача  може да се нарече  конкретна
цел или подцел. В ежедневната си работа всеки преподавател формулира обща цел, която
декомпозира в няколко подцели - не повече от 4-5, поради ограничеността на учебното време.

Декомпозирането на целта в задачи е полезно за педагогическата дейност и от друга гледна
точка. Известно е, че образователното съдържание се поддава на по-голяма формализация,
което благоприятства процеса на целеполагането. Не така стои въпросът с формализирането на
възпитателните взаимодействия. Това предполага при формулирането на възпитателните цели
да се получи повторение на целевия обект и на целевия предмет, а вариативни да бъдат
целевите действия. Вариативността им е следствие не от волята, желанието или нежеланието на
преподавателя, а от бисубектната същност на възпитателните взаимодействия. В  резултат на
казаното  може да се посочи, че е възможно и естествено дадена възпитателна цел да се отнася
за по-голям период на педагогическите взаимодействия, а конкретните задачи от нея да се
отнасят за ежедневната работа. Конкретните възпитателни задачи винаги се свързват с процеса
на възпитаване у студентите на качества, отношение и поведение. Видно е, че за да се възпита
определено качество е необходимо много време и много и разнообразни възпитателни
взаимодействия. Това е причина при формулирането на възпитателните цели да се положат
усилия за изграждане на система от задачи (подцели), решаването, на които да доведе до
постигането на желания резултат.



Определени познавателни качества, отношение и поведение могат да бъдат резултат и от
самото обучение на студентите. Прието е обаче резултатите от обучението да се свеждат до
равнището на усвоените знания, формираните навици, умения и познавателни похвати.
Посочените по-горе цели са преди всичко образователни цели. Важно е да се отбележи, че те
могат да се отнасят за различни организационни форми.

Преподавателят би могъл да намери самостоятелно решение при целеполагането на
педагогическата си дейност, ако се съобрази с развиващият характер на обучението. Това
означава подчиняване на образователните действия на идеята за подпомагане личностното
развитие на студента. Подпомагането като процес е твърде неопределен и поради това
успехът от него трябва да се свързва с развитието на познавателните умения на студента. От
психологическа гледна точка изказът “познавателни умения” е неточен и преподавателят би
трябвало да има предвид подпомагане на психическите процеси и функции, разбирани като
форма за отражение на действителността, в това число мисленето, паметта, асоциациите,
представите, въображението, възприятията, усещанията, чувствата, волята и др.

За формулирането на развиващите цели важат същите изисквания, както и за
формулирането на образователните цели. Особеното се състои в ограничената възможност за
декомпозиране на целта. Например, ако целта е да се подпомогне преходът от нагледно-образно
и предметно действено мислене  към  абстрактно-логическо или понятийно мислене задачите
могат да са: подпомагане на студентите при: откриване на общите и различните страни в
познавателните  обекти; сравняване на   характеристики; абстрахиране от определени фактори;
анализиране на дадени процеси,  обекти или явления; запомняне на съществени страни,
игнориране на   характеристики  и т.н. Декомпозираните задачи  представляват цел, която
изисква по-нататъшно декомпозиране, докато се достигне операционално и постижимо за точно
определеното време  равнище  на подцелите.

След като се е запознал с нормативните цели за  образователния процес по определен
учебна дисциплина, по разделите в  него, преподавателят  може да  направи разпределение на
учебното  съдържание  на тематични единици, които да стоят в  основата на преподавателската
му работа. Определянето на целите на организационните форми по тези теми всъщност е
процес на определяне на педагогическата цел като подцел на образователния процес по всяка
учебна дисциплина. Най-важните принципи при определяне на целта е движението от простото
към сложното при усвояване на учебното съдържание и съобразяване с индивидуалния темп на
усвояването от студентите.

Много често учебното съдържание не може да се диференцира на тематични единици, както
е при обучението по педагогика, математика и др. От преподавателя се изисква на базата на
общата цел и на степента на овладяност (усвоеност)  на преподаденото учебно  съдържание  да
определи дидактическата същност и възможности на следващото учебно  съдържание.

      Би могло посочените задачи от своя страна да се декомпозират на подзадачи. Това е
оправдано само ако се установи, че студентите не могат да възприемат новото учебно
съдържание и е наложително да се изберат такива порции от него, че да се осъществи принципа
на достъпност. В други случаи декомпозирането е оправдано, ако се налага диагностика с
тестове и целите трябва да бъдат операционално представени. Обикновено преподавателят би
могъл да формулира педагогическата цел по посочения по-горе начин и това е напълно
достатъчно.
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