ДИАЛОГИЧНИ ЛИТЕРАТУРНИ СБИРКИ

Харесваме литературните сбирки, защото получаваме повече знания. Научаваме повече
думи и изрази и искаме да се научим да четем. Например в моя клас има две момчета,
едното се казва Аюб, а другото — Кави, които се научиха да четат благодарение на
литературните сбирки. Защо?

Защото искаха

да разберат

какво

правим на

литературните сбирки и да участват в обсъжданията, а понеже не можеха да четат,
трябваше да положат усилия, затова се упражняваха и четяха редовно, докато, след
толкова много усилия, се научиха да четат. [Това беше възможно и] защото, когато
четяха книгите за литературните сбирки, те имаха с кого да четат у дома — с роднини
или приятели, които ги посещаваха и им помагаха с четенето.
Аня, 10-годишна ученичка, разказва в Европейския парламент за диалогичните литературни
сбирки.
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ДИАЛОГИЧНИ ЛИТЕРАТУРНИ СБИРКИ
КОНТЕКСТ
„Диалогични литературни сбирки“ (ДЛС) е една от Успешните образователни дейности (УОД),
определени в научноизследователския проект INCLUD-ED1. В INCLUD-ED са анализирани няколко
образователни стратегии, които допринасят за преодоляване на неравенствата и насърчават
социалното сближаване, както и такива, които пораждат социално изключване, като по-специално е
поставен акцент върху уязвимите и маргинализираните групи. УОД, които подпомагат
образованието на ученици в риск, включват универсални компоненти, доказано приложими в
много различни видове контекст, което води до успех в образованието. ДЛС се използват за
подобряване на образованието на деца и младежи в различен контекст в целия свят.
Несъмнено четенето е от голямо значение в днешното общество. Тъй като четенето е
основно умение за по-нататъшното учене, учениците, които не се справят, неизбежно ще
срещат сериозни проблеми в други дисциплини. И обратно, добрите умения по четене
улесняват достъпа до други области на учебната програма и като цяло намаляват риска от
повтаряне на класове и отпадане от училище. С други думи, затрудненията с четенето са
свързани с по-висока степен на неуспех, сегрегация, преждевременно напускане на
училище и неравенства в образованието. Това засяга по-специално различни малцинства,
като например имигранти или ученици от ромски произход, които много често са подложени на
сегрегация във формални и неформални процедури, в различни видове училищен контекст,
както и в рамките на училището, в което вече са приети.
Според данните от науките за ученето, и по-специално в областта на четенето, ДЛС спомага за
повишаване на количеството и качеството на взаимодействията на всички ученици чрез диалогичен
подход спрямо ученето. Съгласно теорията за диалогичното учене2 учащите се постигат дълбоко
разбиране за предмета, като участват в процес на лична и социална трансформация чрез диалози,
които са егалитарни, признават културната интелигентност на всеки човек и се основават на нея .
Диалогичното учене има за цел да трансформира, да подпомага инструменталното измерение на
диалога, основано е на солидарност, има ролята на източник на създаване на смисъл и
популяризира идеята, че различният произход е еднакво ценен.

ДЛС могат да се използват като независима практика, но се прилагат и в Училищата като
общности за учене, наред с други УОД, като например интерактивните групи и семейното
образование. Общности за учене е проект, основан на цялостна интервенция в училищата
чрез УОД, с цел да се преодолее преждевременното напускане на училище, и да се
подобрят слабите резултати в училище и социалното сближаване. Благодарение на
постигнатите в тези училища подобрения Европейската комисия и Съветът на Европа
препоръчаха Училищата като „общности за учене“ като един от подходите за намаляване
на преждевременното напускане на училище и подобряване на резултатите от обучението.3

Цялата представена тук информация е получена от резултатите от проекта INCLUD-ED.
Aubert, A., Flecha, A., García, C., Flecha, R., & Racionero, S. (2008 г.). Aprendizaje dialógico en la sociedad de
la información. Барселона: Hipatia; Flecha, R. (2000 г.). Споделяне на думи: Теория и практика на
диалогичното учене. Lanham, M.D: Rowman & Littlefield.
3 Съобщение от Европейската комисия (ЕК) (януари 2011 г.). Справяне с преждевременното напускане на
училище: Ключов принос към програмата „Европа 2020“.
1
2
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КАК СЕ ПРОВЕЖДАТ ДИАЛОГИЧНИ ЛИТЕРАТУРНИ СБИРКИ?
ДЛС е диалогично четене, основано на два принципа: четене на книга от класическата
литература (например Ромео и Жулиета, Одисея, Дон Кихот), а след това споделяне на
разбирането за смисъла, интерпретации и разсъждения посредством методологията на
диалогичното учене.
ДЛС се организират, както следва: Преди сбирката на групата класът избира класическа
книга от световната литература и определя броя страници, които трябва да бъдат прочетени
за нея; после всеки участник прочита текста у дома и избира абзац, който е харесал наймного или който най-силно е привлякъл вниманието му, за да сподели това на сбирката. По
време на сбирката водещият дава думата на всеки участник, който прочита на глас абзаца и
обяснява причините, поради които го е избрал; след това водещият дава думата на другите
участници, за да обсъдят този откъс. Същата процедура се повтаря с всеки абзац по време
на цялата сбирка.
ДЛС се провеждат с деца и с членове на семейството като част от семейното образование.
ДЛС спомагат да се подобрят езиковите умения и разширяват прекия контакт на децата с
регионалната култура, класическата култура на много народи, историята и използването на
собствения им опит. ДЛС скъсват с предубеждението, че учениците и семействата с нисък
социално-икономически статус не могат да се интересуват от класическа литература, и тук
могат да се посочат примери за ученици, които четат „Одисея“, разговарят и разсъждават
относно идеите в книгата по диалогичен начин, а грамотността и знанията им като цяло се
задълбочават.
На диалогичните литературни сбирки, използвани за образованието на семейството и
общността, се събират различни възрастни, за да четат и обсъждат книги, например
„Одисей“ на Джойс и „Домът на Бернарда Алба“ на Гарсия Лорка. Семейството и членовете
на общността, които участват в такива дейности, подпомагат собственото си обучение и това
на своите деца. Това е възможно благодарение на факта, че инструменталното учене е от
ключово значение и отговаря на потребностите и търсенето на участниците. В резултат на
това то повишава образователното равнище на участващите семейства и трансформира
взаимодействията в тях, като също подобрява придобитото от децата в училище.
Съдържанието на учебната програма на училищата, които организират ДЛС, е същото като
това в останалите училища, а учителите следва да поддържат определените от
правителството стандарти. ДЛС са насочени по-специално към съдържанието в учебната
програма, свързано с ограмотяване, литература и история. Други УОД също са
предназначени да разчупят отрицателния „ефект на Матю“, при който тези, които имат
повече затруднения, получават повече, тъй като осигуряват отлични постижения за всички,
особено съдържание на високо равнище за хората в по-неравностойно положение.
Учителите преминават първоначално обучение, по време на което получават цялата
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необходима научна подготовка за тази практика. Учителите организират ДЛС и решават кога
да ги използват. ДЛС могат да бъдат допълнителна дейност. Те не заместват други дейности,
като основните лекции например. Учителите са отговорни и за правилното прилагане на
ДЛС. Когато се използват като мярка за семейното образование или за допълване на
времето за учене, ДЛС могат да бъдат водени и от доброволец.
В училищата, в които се използват ДЛС, решенията относно необходимата на учениците
подкрепа се вземат при следване на обичайните процедури, но родителите, учителите,
доброволците и учениците участват в диалогичните процеси на оценка на знанията и постигане
на съгласие. Когато даден ученик се затруднява да чете или да подготви своето участие за
сбирката, в рамките на училището се организира подкрепа: учениците могат да подготвят
сбирката заедно с помощен учител или с по-компетентен връстник. Освен това със семейството
може да се договори детето да получава помощ от близките си, за да подготви четенето у
дома. Освен вътрешни процедури учителите и училищата, които прилагат ДЛС, използват
стандартни инструменти за оценка (напр. стандартизирани тестове); ДЛС следва да помага на
всички студенти да преминат успешно всякакъв тест, особено за грамотност.

Използването на ДЛС не създава допълнителни разходи нито за училищата, нито за
студентите, както и училищата не получават допълнително финансиране за тяхното
организиране. Тъй като за подобряване на обучението на всички ученици чрез ДЛС се
използват вече наличните в образователната общност ресурси (семейството, хората от
общността и самите ученици), ДЛС са устойчива във времето образователна дейност.

УДОВЛЕТВОРЕНИ ПОТРЕБНОСТИ/ПРЕОДОЛЕНИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА
■

Посещаемост и задържане в образованието

■

Намаляване на поведенческите проблеми

■

Мотивация за учене

■

Емоционално благополучие на децата, солидарност и приятелство

■

Учебни постижения

■

Мултикултурно съжителство

■

Подобряване на образователното равнище на семействата

■

Връзка „ученици — семейства — училище“

РАВНИЩЕ НА ИНТЕРВЕНЦИЯ
ДЛС са предназначени за всеки човек, посещаващ училищен център. В училището за
възрастни La Verneda – Sant Martí една общност за учене, създадена преди повече от 35
години в необлагодетелстван квартал на Барселона, е разработила ДЛС. Днес ДЛС се
въвеждат в училища от много нива и видове, включително в ясли, детски градини, основни
училища, гимназии и висши училища, както и в училищни центрове за възрастни (учене
през целия живот и/или образование за втори шанс), дори в затвори. Прилагащите ДЛС
училища могат да бъдат публични, частни, религиозни, нерелигиозни, намиращи се в бедни
квартали, в квартали на средната класа, както и в квартали на висшата класа. Макар че
участват всякакви ученици, ДЛС са особено полезни за ученици в неравностойно социално-
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икономическо положение, за малцинствени групи и за ученици със затруднения при
ученето или с увреждания.

ИНТЕНЗИВНОСТ НА ИНТЕРВЕНЦИЯТА
ДЛС се въвеждат постоянно през цялата учебна година, като участват всички ученици от класа
без изключение. Високото качество на текстовете и интерактивният процес на разбиране и
тълкуване дават възможност на учениците със слаби умения по четене да се справят много подобре в ДЛС, отколкото в други видове дейности, свързани с ограмотяване. Всеки учител
решава дали желае да провежда ДЛС ежеседмично, два пъти седмично, веднъж месечно или
по друг начин.

РЕЗУЛТАТИ
Някои от основните постижения4 на ДЛС са: 1) Подобряване на инструменталните умения на
учениците в дейности, свързани с езика; 2) Включване на общността в учебния процес и в
училището; 3) Подобряване на съвместния живот на учениците от различен произход; 4)
Насърчаване на разсъжденията и логическото мислене. Тези постижения са илюстрирани с
описания на случаи от конкретно училище.
Училище Mare de Déu de Montserrat (Тераса — Испания) е показателен случай за
постиженията в резултат на въвеждането на УОД (ДЛС и други). Тази Общност за учене се
намира в покрайнините на Тераса, където има висока концентрация на семейства с нисък
социално-икономически статус, високи равнища на безработица и бедност. Голям брой
ученици са от Мароко, Латинска Америка, а някои са роми. Това училище е преобразувано
в общност за учене и през 2001/2002 учебна година са въведени УОД. ДЛС се провеждат с
ученици и членовете на техните семейства. Резултатите от външните оценки сочат, че
процентът на учениците, които успешно преминават официалния изпит по умения за четене,
за пет години (2001—2006 г.) се е увеличил от 17 % до 85 %. Същевременно броят на
учениците имигранти е продължил да нараства и през 2011 г. те са повече от 70 % от общия
брой ученици.

Представените по-долу количествени данни са на училище, в което се прилагат няколко УОД, поради
което индивидуалният ефект от ДЛС не може да бъде изолиран. Колкото по-голям брой УОД се прилагат,
толкова по-голямо подобрение постигат училищата.
4
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Проценти на подобрение на основните умения за четене (2001—2006 г.). Източник: Проект INCLUD-ED.

Данните относно езиковите компетентности за следващата учебна година също показват
такава тенденция на подобрение:

Основни езикови компетентности (2-ри клас). Източник: Проект INCLUD-ED.

Макар че неуспехът в училище много често се свързва с прекалено силното присъствие на
ученици имигранти, случаят на това училище доказва, че успехът в образованието не зависи
от етническия състав в класната стая, а от използваните методи. Този случай показва как
използването на доказано успешни стратегии, основани на научни изследвания, като
например ДЛС, може да бъде от решаващо значение за подобряване на резултатите на
учениците.
Една много популярна ДЛС в училище Mare de Déu de Montserrat се организира от жени от
Мароко. Активното участие на членове на семейството и техният интерес към
образованието спомага да се развенчаят стереотипите, свързани с интереса на мигрантите
към образованието и постиженията им в тази област. Участието им в ДЛС допринася също
за успеха на техните деца в образованието, когато общуването относно четенето (от ДЛС на
децата и на възрастните ) бива пренасяно у дома:
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На вечеря вече говорим за книгите, които четем на сбирката. Разказвам на децата
и съпруга ми за някои от обсъжданията, които сме провели, както и за книгите,
които четем (майка от Мароко)5.
Четенето на произведения от световната литература подтиква участниците към задълбочени
разсъждения и обсъждания относно универсални и неостаряващи теми, като например
любов, война или приятелство, а учениците откриват връзка между историите и собствения
си живот.
На литературните сбирки обсъждаме какво ни се случва и го свързваме с книгите.
Възниквали са много важни обсъждания, като например: вeрността, любовта, също
върху чувствата, какво е да си „готин“, религиите, приятелството, смелостта,
благоразумието [...} изобщо, много важни въпроси. Вече прочетохме няколко книги и
сега започваме да сравняваме героите от една книга с тези от другите книги. Един
пример е Одисей от „Одисея“ и Дон Кихот от „Дон Кихот от Ла Манча“ . От
обсъждането стана ясно, че според някои Дон Кихот е по-смел от Одисей, докато
други бяха на обратното мнение. И така, заключението беше, че най-смелият е
този, който се изправя срещу предизвикателствата, независимо дали са плод на
въображението, или са реални. Друго сравнение, което направихме, беше между
„Одисея“ и „Дон Кихот“, а именно дали и двамата имат една и съща цел — и
двамата са мотивирани от любовта си към една жена. Това също е от
обсъжданията, които всички си спомняме. (10-годишно момиче, участвало в ДЛС)

Тези обсъждания оказват въздействие не само върху ученето, но и спомагат за подобряване
на съвместния живот и на разбирането сред участниците, пример за което е следният цитат:
Диалогичните литературни сбирки създават пространства на диалог, които беше
много по-трудно да бъдат популяризирани по-рано. Те пораждат отношения между
младите хора: младите хора поставят въпроси за книгите, за гледните точки,
изразени на сбирките, общуват със съученици, с които не са общували преди.
Виждат съучениците си по различен начин. Нещо повече, за техните роднини,
които присъстват на сбирките, е по-лесно да разберат какво става в училищата,
какво става между учениците. (Учител в гимназия)6

De Botton, L., Girbes, S., Ruiz, L., & Tellado, I. (2014). Участие на майки от Мароко в диалогични литературни
сбирки в каталонско градско начално училище: Засилване на образователните взаимодействия и подобряване на
ученето. Improving Schools (Подобряване на училищата), 17(3), 241-249. doi: 10.1177/1365480214556420. p.246.
6 Serrano, M., & Mirceva, J. (2010 г.). Диалогичното въображение в развитието на грамотността. Журнал по
психодидактика 15(2), 191-205. doi: ttp://dx.doi.org/10.1387/RevPsicodidact.820. p.201.
5
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Заради положителните резултати броят на училищата, които прилагат ДЛС, след 90-те
години на миналия век значително се е увеличил. В момента повече от 200 училища в
Европа прилагат ДЛС и повече от 300 — в Латинска Америка.
Разпространението на ДЛС в различни училища и държави е успех, но и предизвикателство,
а също крие и риск за съхраняването на принципите на тази УОД. По-специално, когато
училищата и специалистите прилагат ДЛС, използвайки подобни дейности, в които не
включват класически книги, те нарушават метода. Такива дейности следва да бъдат наричани
с друго име. В други случаи учители, които не са убедени, че е важно да се използва
класическа литература, се убеждават в противното, когато сравнят типа на отношенията и
ученето при разглеждане на такива книги с други произведения.
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