стр. 1 от 4
Становище относно
Проекта за стратегия за развитие на висшето образование
в Република България за периода 2021-2030 година

Проектът за стратегия издига претенцията, че застъпва единството между науката,
образованието, технологията, икономиката и пазара в контекста на европейските и
глобалните стандарти. В него се настоява, че образованието у нас трябва да се съобразява с
тези стандарти, а образователните процеси и дейности да удовлетворяват пазарните и
икономически потребности, тъй като това би довело до обществено благоденствие.
Обществената отговорност на висшето образование у нас обаче в никакъв случай не
може да се редуцира само до пазарно-икономическото развитие на Република България, а
трябва да приоритизира на първо място научните, културните и същински обществените
потребности на нашата страна, в контекста на Европейския съюз и ценностите на културния
и социалния плурализъм. Всичко това е твърде слабо застъпено в проекта за стратегия.
Документът се основава на Анализ на средата, в който правилно са идентифицирани
някои важни предизвикателства пред висшето образование в България, свързани с научните
изследвания, подкрепата за (младите) изследователи (2В.11, 12), и до все по-голямата
несигурност на работните места днес (2Б.1).
При все това, проектът страда от съществени пропуски в идентифицираните
предизвикателства, и още по-важно – от съществени недостатъци на ниво методология и
концепция.
1. Пропуски в идентифицираните предизвикателства
Сред водещите предизвикателства, възникващи от фактори, външни за системата на
висшето образование в Р. България, следва да се посочат:
{ново 2Б.1.} Стагнация на нивата на държавно финансиране на образованието и науката в Р.
България. За последните години това е по-малко от 0.7% от БВП (данни на Евростат), по който
показател България консистентно се нарежда на предпоследно място в ЕС.
Това предизвикателство има дълбока и трайна значимост за огромна част от слабостите
на и опасностите пред българското висше образование. В проекта за стратегия то просто е
маркирано между другото на отделни места (стр. 17; 29, повторено на 44). Заложеният резултат
по цел 3, увеличено финансиране, по същество не е цел, а мярка, а размерът му е крайно
недостатъчен за постигането на реални резултати.
{ново 2Б.2.} Продължаващ спад в общото качество на средното образование в Р. България, и
едновременно с това – нарастване на образователните неравенства сред учениците.
Това предизвикателство има за резултат недобрата подготовка на кандидат-студентите,
както и хетерогенния състав на постъпващите студенти (предизвикателство 2В.8, т. 6, стр. 29).
Недостатъчното финансиране е сред водещите фактори за предизвикателствата пред
научните изследвания и подкрепата за изследователите. Ниското ниво и образователните
неравенства в средното образование са сред водещите фактори за редизвикателствата с
качеството на подготвяните във висшите училища специалисти.
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2. Недостатъци на ниво методология
Този документ, който третира изключително важна материя и апелира наред с друго за
повишаване ролята на науката за решаване на обществени проблеми (стр. 20), не е подкрепен с
научни доказателства и статистически данни. Наблюдават се множество спорни констатации,
които обаче са от ключова значимост за обосновката на предлаганите мерки и търсените цели.
Важен пример тук са предполагаемите потребности на съвременното поколение
(наричано „дигитално“), от които се извличат съществени заключения за характера на
образованието, необходимо днес. Изказаните тук и на други ключови места констатации не са
подкрепени с никакви научни свидетелства. Срещат се и твърдения, граничещи с абсурдното,
като например: „За представителите на поколение Z и α действителният и виртуалният свят
представляват една и съща реалност“ (стр. 22).
3.

Недостатъци на ниво концепция

3.1. Проектът за стратегия неглижира фундаменталните научни изследвания и
съответно – преподаването на фундаментална наука, за сметка на едно твърде тясно
разбиране за практическа приложимост.
Фундаменталните изследвания са съществени както сами за себе си, така и като основа
за същински визионерски иновации в областта на практиката. Стесняването основно до
приложения означава прилагане на познание, което вече е било разработено другаде. Това
поставя българското образование в неконкурентна позиция.
Също така, проектът за стратегия не отчита съществените специфики на
природоматематическите, техническите, обществените и хуманитарните науки, всяка от които
изисква различен подход, както на фундаментално, така и на приложно ниво.
Привилегироването на тясното разбиране за практическа приложимост е особено тревожно що
се касае до обществените и хуманитарните науки. Но то би било също така пагубно и за
природоматематическите, и за техническите науки в тяхната развойна част.
Всичко това създава неблагоприятни условия за изпълнението на една от важните
задачи, заложени в проекта за стратегия, а именно – разрешаването на актуалните обществени
проблеми на базата на научното познание. Това може стане само при стратегия,
приоритизираща фундаменталните изследвания и предлагаща диференциран подход към
научните области според присъщата им специфика, което единствено би създало предпоставки
за синергия между тях.
3.2. Ако действително е налице „Промяна в ролята, целите и функциите на висшето
образование“ (2Б.6), то тя трябва да бъде изведена на едно от челните места сред
предизвикателствата.
Но както е разписана в проекта, тази предполагаема промяна е необоснована и
потенциално вредна. Задачата на една иновативна стратегия е да формулира мерки не за
засилването на подобна тенденция, а за преодоляване на негативните й последици.
Свеждането на образованието до формиране на компетенции (вж. Дейност 1.1., стр. 51)
подменя характера и смисъла на научното знание. То също така създава предпоставка за понекачествен учебен процес, формира тясно профилирани специалисти и най-важно – на свой
ред влошава предпоставките за фундаментални научни изследвания (вж. горе).
Проектът за стратегия правилно посочва трудно предвидимата динамика на работните
места, както и растящите неравенства в глобален план (стр. 19). Дори само с оглед на тази
ситуация, изключително важно е специалистите, подготвяни от висшите училища, да
разполагат със солидна основа от фундаментални знания, за да могат креативно да се
адаптират към постоянно променящата се среда – и на свой ред активно да я променят.
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3.3. Проектът за стратегия приписва на висшите училища пасивна позиция, а не
акцентира върху активната им роля като генератори на знание.
Така например, твърди се, че преподавателите трябва да се усъвършенстват, но това се
разбира не като креативно самоусъвършенстване, а като приближаване към съществуващи
стандарти – за да задоволят, от една страна, предполагаемите образователни потребности на
обучаващите се, а от друга, да са в състояние да изпълняват функциите си по отношение на
външни за образованието стопански субекти.
Особено впечатление прави това във връзка с ролята, която проектът за стратегия като
цяло приписва на пазара на труда. Да произвежда кадри за бизнеса не е задача, присъща за
държавното висше образование. Особено при днешната крайно променлива динамика на
пазарните потребности, обществената отговорност на иновативното висше образование е не
пасивно да ги следва, а да генерира ново знание, което да предвожда тяхното движение.
Нещо повече, редица от предложените мерки крият риска да се деформират до
пренасяне на тежестта по обучението на служители, предназначени за частни икономически
субекти, върху институции, финансирани с публични средства, каквито са държавните висши
училища. Подобни мерки са тези по дейност 7.2 (стр. 62-3), като по-голямото участие на
бизнеса в определянето на учебните програми, практическите стажове, дуалното обучение и
т.н.
С особена острота тази опасност е засвидетелствана във формулировката на Резултат
2.7. (стр. 69): „Висок дял на практическо обучение, насочено от ясно заявени потребности на
бизнеса и предварително договорени работни места“ (срв. стр. 13).
3.4. Проектът за стратегия се отнася към дигитализацията на висшето
образование твърде едностранчиво. Предполага се, че в една развиваща се
технологична инфраструктура водещо за постигането на образователните цели е
съобразяването със стандартите на тази среда. Както всяко друго технологично
нововъведение, дигитализацията открива множество възможности, но също така
крие и своите рискове.
Досегашните изследвания в чужбина и у нас на опита на студенти и а с дигиталното
образование сочат в най-добрия случай за амбивалентна нагласа спрямо него. Водеща сред
причините за неудовлетвореност и на двете страни е, че дигиталното образование често
включва онлайн методи, които далеч не и позволяват пълноценна комуникация между
участниците в образователния процес.
Нещо повече, изследванията в областта сочат, че дигиталното образование може да
създаде предпоставки за по-висока степен на образователно неравенство заради неравните
умения и неравния достъп до технически средства и интернет свързаност, както сред учащите,
така и сред преподавателите. Това важи с още по-голяма сила в страна като България, в която,
както е посочено в проекта за стратегия, нивото на дигитализация е сравнително ниско (стр.
21-22).
Не на последно място, дигиталното образование създава предпоставки за повишаване
(вместо заявеното намаляване, стр. 23) на разходите, заради потребността от закупуване на
техника и софтуер, както и от заплащане на услугите по поддръжка и постоянен ъпгрейд.
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В заключение, взети заедно, горните четири изключително съществени концептуални
слабости на проекта за стратегия, а именно:
4.1. пренебрегването на фундаменталните научни изследвания за сметка на тясно
разбраната приложимост,
4.2. свеждането на образованието до формиране на компетенции,
4.3. подчиняването на образованието и науката на несвойствени за тях цели, както и
4.4. недостатъчно осмислената дигитализация
биха способствали както за нарастване на образователните неравенства вътре в страната,
така и за понижаване на нивото на образованието в България спрямо това в страните,
продължаващи да развиват класически форми на висше образование и не подчиняващи науката
на тясно икономически цели или на едностранчиви разбирания за комплексните процеси на
технологичния напредък, както и на инвестиращите значително по-големи финансови средства
за обезпечаване на потребностите на висшето образование.
Едностранчивата дигитализация на образованието и свеждането на неговия процес до
средство за удовлетворяване на потребностите на производството и пазара ограничават,
редуцират и възпрепятстват не просто неговата реалност и присъщите ѝ форми, но и самия
човек, който е автор и участник в него и като личност, и като член на обществото.
4.

С оглед на посочените съществени недостатъци в самата концепция на проекта за
стратегия за висшето образование в Република България, изразяваме своето отрицателно
становище по него.
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