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ИНОВАЦИИ В ОБУЧЕНИЕТО – ВЪЗМОЖНОСТИ И ПРОБЛЕМИ 

Проф. д-р Руслан Пенчев, Международно висше бизнес училище, Ботевград 

Резюме Иновациите в обучението изискват споделено разбиране за  базовите определения 

и дефиниции в тази интердисциплинарна област на интензивни изследвания и практически 

приложения. Усилията за дефиниране на основните работни хипотези и насоки на 

изследвания по необходимост включват широк кръг от специалисти, практици и 

заинтересуваните от крайния резултат от иновациите в обучението. В доклада се разглежда 

съвременното състояние на иновациите в обучението, като се обръща особено внимание на 

проблемите при  въвеждането на иновациите в институционален контекст, свързани с 

ангажираността на организацията, с организационната промяна и постигане на съществен 

напредък. 

Ключови думи: иновации, обучение, образование 

 

LEARNING INNOVATION – POSSIBILITIES AND PROBLEMS 

Prof. Dr. Ruslan Penchev,  International Business School 

Abstract 

Building the domain of learning innovation requires a common understanding of basic definitions.  

The definitional effort of work hypothesises for learning innovation should emerge from the set of 

specialists, researchers, practitioners and stakeholders studying the research and activities within 

this interdisciplinary area. 

In this paper the current status of learning innovation is discussed, with a special emphasis on the 

idea of learning innovation within an institutiоnal commitment, organizational change and the goal 

to make substantial advancement. 

Keywords: innovation, learning, education 

 

Увод 

Образованието е същественият елемент за всяко общество, което иска да оцелява и да се 

развива. То трябва не само да е достъпно, устойчиво и качествено, но трябва непрекъснато 

да еволюира, за да посрещне предизвикателствата на бързо променящия се и глобализиращ 

се свят. Тази еволюция трябва да е системна, непротиворечива и да осигурява потенциал за 

развитие. Това изисква от университетските преподаватели, администратори, изследователи 

и разработващите политики да въвеждат иновации, както в теорията и практика на 

преподаването и ученето, така и във всички аспекти на организация на образованието с цел 

качествена подготовка на студентите за работната среда и живота. 

Понастоящем необходимостта от обучителни иновации е изключително актуална. Широко 

споделено е разбирането, че социално икономическото развитие и благосъстоянието на 

държавите е в изключителна степен завидсимо от качеството на образованието. 

„Движението към „общество на знанието“, трансформирането на информацията и медиите 

и промяната към интелигентна специализация изискват развити нива на знание и качествено 
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нови умения. Днес от образователните системи се изисква ефикасности и ефективност, с 

други думи да се постигнот целите при оптимално използване на наличните ресурси“ 

(Cornali, 2012, p. 255). 

Според Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (OECD) „натискът за 

постигане на балансираност и усъвършенстване на обучителните резултати на студентите е 

нараства в световен мащаб“ (Vieluf et al., 2012, p. 3). 

Известния предприемач Danny Crichton, в своя блог „Следващата вълна на обучителните 

иновации“, формулира проблема така:“ На много малко области са възлагани толкова много 

надежди и в същото време са така разочароващи, както областта на иновациите в 

образованието. Образованието е може би единствената най-важна функция на нашето 

общество, която все още е най-малко разбрана, въпреки усилията за финансиране. Защо едни 

студенти продължават да посещават курсове в редовното обучение и защо други се записват 

в онлайн курсове? Как ние насочваме студентите към адекватното знание, което им е 

необходимо? В ерата на интернет образованието е в точката на комплексна революция. 

Много трудно днес може да се намери извинение защо не се намира  разлика между начина 

как учим днес и този отпреди двадесет години“ (Crichton, 2015). 

Друг поглед върху дефицита на иновации в образованието се формулира като  „устойчиво 

влошаване на продуктивността вследствие на комбинацията от статични или влошаващи се  

обучителните резултати и същевременно рязко повишаване цените на образователните 

услуги“ (Wildavsky et al., 2012, p. 3). 

 

Иновации в обучението 

Иновациите и тяхното приложение в образованието и обучението са обект на интензивни 

изследвания и обширни дискусии. Това напоследък води до известна „умора“ и концепцията 

за иновациите твърде често губи  от преекспонирането на проблемите. Обсъждането на 

иновациите често се използва като инструмент за „укор“ към организации, за които се 

твърди, че са „закостенели“ и че трябва „драматично да променят организационна структура 

и процеси“ за да оцелеят. 

Възможно ли е иновациите да се разглеждат по скоро  в контекста на усъвършенстване на 

обучението? В този смисъл задачата има институционален и организационен обхват.  

Всяко висше училище, което подхожда отговорно към въпроса за иновациите, трябва да 

ориентира инвестициите си към съществена промяна в системата за учене на студентите. 

Ангажираността към иновациите в обучението може да има различни форми. Възможно е 

да се инвестира в център за образователни технологии за подпомагане и обучение на 

преподавателите, или пък  да се ангажират специалисти за проектиране на онлайн и 

мултимедийни курсове, които да работят в екипи с преподавателите. 

Фокусирането върху обучителните иновации може да включва и обновяване и развитие на 

материалната среда, така че да се осигури гъвкава отворена среда за активно обучение, както 

и нови подходи при използване на библиотечните ресурси при разработване на курсовете, 

преподаването и обновяването на учебния материал. Във всяко висше училище има 

многобройни различни примери, които е трудно да се изброят. Общото за всяка инициатива  

е, че тя се разбират като стратегическа за институцията, и че се реализира в мащаб, който 
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изисква институционална (организационна) поддръжка. При това не винаги крайните 

резултати са очевидни и лесно предсказуеми. 

Усилията по въвеждане на обучителни иновации по същество са проекти  с изследователски 

компонент. Те изискват адекватна преценка за мащабите и етапите на въвеждане в 

институцията и развитие от пилотни проекти към рутинна оперативна дейност. 

Областта на онлайн обучението предлага различни примери в тази насока. Може да се каже, 

че при съвременното развитие и практика на отвореното и гъвкаво обучение една нова 

онлайн програма за обучение сама по себе си не е иновативна. За една образователна 

институция иновация е по-скоро решаването на проблема, как да се пренесе експертизата от 

уроци, методи, техники и ресурси от онлайн курсовете, в курсовете на редовното обучение.  

В този смисъл и отворените масови онлайн курсове (МООС) не са иновативни. Това, което 

може да се определи като иновативно, е как да се използва опита от тези курсове за 

усъвършенстване на традиционните онлайн курсове и курсовете от редовното обучение.  

Усилията по въвеждане на  обучителните иновации са свързани с определена степен на риск. 

Този тип проекти изискват дългосрочно ангажиране на част от  институцията с 

експерименти, учене и адаптиране. Ако се ангажираме с мащабни промени, свързани с 

обучителните резултати на студентите, е възможно определени решения да не водят в 

желаната посока. Част от тези проекти трябва да се извадят от общата програма, за да се 

освободят ресурси за нови. 

Може да се твърди, че общността на ангажираните с въвеждане на обучителни иновации се 

отличава общността на ангажираните предимно с практиката на обучение. Основното 

различие е във фокусиране към институцията,  като ниво на анализ по отношение на 

въвеждането на иновации, а не към индивидуалния обучаем. 

Обучителните иновации се нуждаят от система за измерване на резултатите и то по-скоро 

по отношение на обобщения ефект на постижения на ниво програма, или професионално 

направление, вместо по постиженията на индивидуалните студенти. Някои резултати могат 

да бъдат оценени количествено, докато други са трудно измерими чрез числа и статистики. 

 

Някои проблеми при въвеждането на иновации в обучението 

Предизвикателството е, че ангажираните в сферата на образованието и тези извън нея могат 

да дефинират обучителните иновации по различен начин. 

В работен порядък могат да се формулират три твърдения: 

o обучителните иновации могат да предложат потенциал за непрекъснато 

усъвършенстване; 

o Резултатите от от тях не могат да се предскажат строго и рискът от неуспех е 

значителен; 

o Изискват допълнителни инвестиции, особено в началните етапи; 

Основната теза на първото твърдение е че, е необходимо да се фокусираме върху 

възможностите за постепенно усъвършенстване на обучителните иновации. Целта е да се 

усъвършенства процеса на учене на студентите чрез относително малки, но измерими 

стъпки по отношение на педагогика, нова учебна среда, нови обучителни средства, 
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инструменти за отчитане и анализ на напредъка в обучението, обучението, развитието на 

преподавателите и т.н. 

Вторият основен момент е свързан с риска. Понякога е трудно да се прецени доколко 

усилията и мерките могат да навредят вместо да доведат до напредък.  Висшето образование 

не е интернет индустрия (от типа  «dot-com“). Работи се с реални хора – студентите, техните 

семейства и обществото в локалния контекст. Ефектът от неправилни действия може да е 

пагубен за участниците в образователния процес. 

Като се има предвид колко е труден процесът по осигуряване на дори малки стъпки  по 

иновации в образованието, с основание може да се зададе въпроса: искаме ли да 

инвестираме време и средства в проект с голям риск от провал? Понастоящем всяка 

образователна институция е поставена в трудна ситуация поради демографски проблеми, 

нови конкуренти и редуцирано публично финансиране. Започването на мащабни проекти в 

областта на обучението и преподаването може да се окаже лукс, който не всеки може да си 

позволи.  

Идеята за иновации в обучението по същество е израз, или резултат от сътрудничеството на 

обучителя (преподавателя) и висшето училище. Задачата за нови креативни решения в 

образователния процес надхвърля ресурсните възможности на отделния преподавател. 

Обучителните иновации изискват инвестиции в средата (физическа и дигитална) за 

обучение. Преподавателите трябва да работят в екипи от различни специалисти, като 

дизайнери на мултимедийно съдържание, специалисти от областта на теория на тестовете в 

онлайн среда и други предоставени от специализирани структури (например център за 

образователни технологии, център за дистанционно обучение и др.). Без устойчив модел на 

финансиране, обвързан с институционалната мисия и постигане на конкурентни 

предимства, обучителните иновации нямат шанс.  

 

Ключови въпроси при въвеждане на обучителни иновации в институцията 

Основните, но не единствени въпроси, на които трябва да се отговори при въвеждане на 

обучителни иновации са: 

o Дали инвестициите в развитието не води до по-голям брой отпаднали студенти? 

o Свързват ли се методите на преподаване с изследванията за процеса на учене? 

o Как преподавателите са включени в системно изследване и оценка на ефективността 

на инвестициите в иновации на учебния процес? 

o Дали институцията е способна да предлага образование за целеви групи, за които 

преди това са осигурявани частични възможности? 

o Постигнати ли са едни и същи нива на високо качество на образование за различните 

форми на обучение? 

o Убедени ли са преподавателите, че техните усилия за развитие на учебния процес се 

оценяват и им се осигуряват необходимите ресурси? 

o Има ли области в преподаването и ученето, в които училището има водеща позиция? 

o Прилага ли се схема за оценяване на предварителния опит? 

o Каква е политиката на институцията за насочване на финансови ресурси към модел 

на преподаване и учене с уникален характер и „запазена марка“, водещ до 

конкурентно предимство? 
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o Какви стъпки трябва да се предприемат, за да се осигури на преподавателите 

възможност да вземат решения на база системно осигуряване на данни от 

проучванията за обучителния процес?  

 

Заключение 

В основата на всеки институционален подход за обучителни иновации е необходимостта от 

финансова устойчивост на всяка инициатива.  

Осигуряването на ресурси за пилотни проекти обикновено е по – лесно от внедряването на 

новите практики в оперативната дейност на институцията 

Разбирането за обучителни иновации поставя преподавателите в центъра на усилията за 

постигането им.  

Модел на образование, който не включва инвестиране в преподавателите за развитие на 

обучителни иновации  обрича на неуспех институцията. Студентите ще се ориентират към 

други институции, които  просто предлагат по - добри финансови възможности 

 

Литература 

Baer, L. and McCormick, J. (2012), “Building the capacity for change through innovation”, in 

Hoffman, A. and Spangehl, S. (Eds), Innovation in Higher Education: Igniting the Spark for 

Success, American Council on Education, Rowman&Litttlefield Publishers Inc., Lanham, MD, pp. 

165-181. [Google Scholar] 

Brewer, D. and Tierney, W. (2012), “Barriers to innovation in the US education”, in Wildavsky, 

B., Kelly, A. and Carey, K. (Eds), Reinventing Higher Education: The Promise of Innovation, 

Harvard Education Press, Cambridge, MA, pp. 11-40. [Google Scholar] 

Brunner, J. (1996), The Culture of Education, Harvard University Press, Cambridge, MA. [Google 

Scholar] 

Christensen, C. and Eyring, H. (2011), The Innovative University: Changing the DNA of Higher 

Education from the Inside out, Jossey-Bass, San Francisco, CA. [Google Scholar] 

Cornali, F. (2012), “Effectiveness and efficiency of educational measures”, Evaluation Practices, 

Indicators and Rhetoric, Vol. 2 No. 3, pp. 255-260 

Crichton, D. (2015), “Searching for the next wave of education innovation”, TechCrunch, available 

at: https://techcrunch.com/2015/06/27/education-next-wave/ 

De Leόn, L. (2013), “Managing technological innovation and issues of licensing in higher 

education”, in Ran, B. (Ed.), The Dark Side of Technological Innovation, Information Age 

Publishing, Charlotte, NC, pp. 347-371 

Evans, R. and Leppmann, P. (1970), Resistance to Innovation in Higher Education, Jossey-Bass 

Publishers Inc., San Francisco, CA 

Fullan, M. (2010), All Systems Go: The Change Imperative for Whole System Reform, Corwin, 

Newbury Park, CA. 

Groom, J. and Lamb, B. (2014), “Reclaiming innovation”, EDUCAUSE Review, Vol. 49 No. 3 

http://scholar.google.com/scholar_lookup?hl=en&publication_year=2012&author=L.+Baer&author=J.+McCormick&title=Building+the+capacity+for+change+through+innovation
http://scholar.google.com/scholar_lookup?hl=en&publication_year=2012&author=D.+Brewer&author=W.+Tierney&title=Barriers+to+innovation+in+the+US+education
http://scholar.google.com/scholar_lookup?hl=en&publication_year=1996&author=J.+Brunner&title=The+Culture+of+Education
http://scholar.google.com/scholar_lookup?hl=en&publication_year=1996&author=J.+Brunner&title=The+Culture+of+Education
http://scholar.google.com/scholar_lookup?hl=en&publication_year=2011&author=C.+Christensen&author=H.+Eyring&title=The+Innovative+University%3A+Changing+the+DNA+of+Higher+Education+from+the+Inside+out


14 

Hargreaves, A., Lieberman, A., Fullan, M. and Hopkins, D. (Eds) (2010), Second International 

Handbook of Educational Change, Springer, New York, NY 

Heick, T. (2016), “12 Barriers to innovation in education”, TeachThought. available at: 

www.teachthought.com/the-future-of-learning/disruption-innovation/12-barriers-innovation-

education/ 

Hoffman, A. and Holzhuter, J. (2012), “The evolution of higher education: innovation as natural 

selection”, in Hoffman, A. and Spangehl, S. (Eds), Innovation in Higher Education: Igniting the 

Spark for Success, American Council on Education, Rowman & Litttlefield Publishers Inc., 

Lanham, MD, pp. 3-15. 

Jiang, L. (2015), “Why education innovation is the most important thing you could pursue”, Getting 

Smart, available at: http://gettingsmart.com/2015/04/why-education-innovation-is-the-most-

important-thing-you-could-pursue/ 

Levasseur, A. (2012), “Does our current education system support innovation?”, MindShift, July 

17, available at: ww2.kqed.org/mindshift/2012/07/17/does-our-current-education-system-support-

innovation/  

Marcus, J. (2012), “Old school: four-hundred years of resistance to change”, in Wildavsky, B., 

Kelly, A. and Carey, K. (Eds), Reinventing Higher Education: The Promise of Innovation, Harvard 

Education Press, Cambridge, MA, pp. 41-72. 

Niemi, H., Multisilta, J., Lipponen, L. and Vivitsou, M. (Eds) (2014), Finnish Innovations and 

Technologies in Schools: A Guide Towards New Ecosystems of Learning, Sense Publishers, 

University of Helsinki, Rotterdam 

OECD (2014), Measuring Innovation in Education: A New Perspective, OECD Publishing, Paris 

Robinson, K. (2015), Creative Schools: The Grassroots Revolution that’s Transforming Education, 

Viking Press, New York, NY 

Shelton, J. (2011), “Education innovation: what it is and why we need more of it”, Education Week, 

Sputnik post, September 28 

Spangehl, S. and Hoffman, A. (2012), “Perspectives on innovation”, in Hoffman, A. and Spangehl, 

S. (Eds), Innovation in Higher Education: Igniting the Spark for Success, American Council on 

Education, Rowman & Litttlefield Publishers Inc., Lanham, MD, pp. 17-26. 

UNESCO (2013), “ITL – Innovative teaching and learning research: a global look at pedagogies 

for 21st century skills”, ICT in Education, UNESCO, Bangkok 

Vieluf, S., Kaplan, D., Klieme, E. and Bayer, S. (2012), Teaching Practices and Pedagogical 

Innovation: Evidence from TALIS, OECD Publishing, Paris 

Wildavsky, B., Kelly, A. and Carey, K. (Eds) (2012), Reinventing Higher Education: The Promise 

of Innovation, Harvard Education Press, Cambridge, MA.  

 

 

  

http://www.teachthought.com/the-future-of-learning/disruption-innovation/12-barriers-innovation-education/
http://www.teachthought.com/the-future-of-learning/disruption-innovation/12-barriers-innovation-education/
http://gettingsmart.com/2015/04/why-education-innovation-is-the-most-important-thing-you-could-pursue/
http://gettingsmart.com/2015/04/why-education-innovation-is-the-most-important-thing-you-could-pursue/


15 

 

ПРОУЧВАНЕ НА СЪВРЕМЕННОТО КОМУНИКАТИВНО ЕЗИКОВО ОБУЧЕНИЕ В 

ОПИТА НА СТУДЕНТИ ПО ИКОНОМИКА В МВБУ 

Проф. д.п.н. Тодор Шопов, Международно висше бизнес училище, Ботевград 

Ирен Ненова, Международно висше бизнес училище, Ботевград 

Геновева Атанасова, Международно висше бизнес училище, Ботевград 

Резюме: Научноизследователският проект цели да се открият закономерности в обучението 

по втори език, свързани с прилагания педагогически стил. Изследват се особености в 

областта на езиците, отнасящи се към теорията и практиката на комуникативното 

преподаване и учене в опита на студентите в МВБУ. 

Ключови думи. Съвременно комуникативно обучение по втори език, скала на Ликерт, 

педагогически характеристики.  

 

A STUDY OF MODERN COMMUNICATIVE LANGUAGE TEACHING AS 

EXPERIENCED BY STUDENTS OF ECONOMICS AT IBS 

Todor Shopov, International Business School, Botevgrad 

Genoveva Atanasova, International Business School, Botevgrad 

Iren Nenova, International Business School, Botevgrad 

Abstract. The research project aims to find regularities and patterns in second language teaching 

and learning related to the pedagogic style used. Salient features of language pedagogy, referring 

to the theory and practice of communicative language teaching and learning as experienced by 

students of economics at IBS, are explored.  

Keywords. Communicative Language Teaching, Likert scale, pedagogic characteristics. 

 

Увод  

Основите на съвременната педагогика по втори език са поставени върху теория и практика 

от областта на науки като социолингвистика, психолингвистика, езикознание и др. Налични 

са различни теории по методика на обучението и конкретни описания с оценки на учебни 

методи и педагогически практики. Като имаме предвид специализираната литература и 

нашата опитност, можем да направим претенцията, че емпирични данни могат да са от полза 

за осигуряване на качество на обучението. Настоящият научноизследователски проект цели 

да установи конкретни характеристики на актуалната работа в областта на езиците по 

емпиричен начин и да допринесе за осигуряване на качество на обучението. 

 

Изследователски проект  

Изследователският въпрос е: Какви са характеристиките на съвременното комуникативно 

обучение по втори език, съгласно с реалния опит на учещи у нас? Проучването се основава 

на допускането, че емпиричните данни за езиковото обучение, получени от реалните 
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участници в учебния процес, са валидна основа за описание на съответния учебен метод. 

Ориентацията е към процеса на преподаване и учене на втори език (не към 

психолингвистическия продукт владеене на втория език). Подходът е от типа "емик", при 

което не се определя предварително никакъв теоретичен модел. Съответните 

характеристики на обучението се извличат от събраните данни, така както са дадени от 

респондентите.  

Получената информация е предназначена за прилагане в осигуряването на качество на 

преподаването и ученето на втори език.  

Цел на стратегическия план е да се открият закономерности в обучението по втори език, 

свързани с педагогическия стил, прилаган в действителност. Общото очакване е 

педагогиката в прилагания учебен метод да съответства на главното течение в съвременното 

езиково обучение (т.нар. комуникативен подход).  

Обект на изследването са студенти по икономика в МВБУ. Характеристики на обекта са 

особености в областта на езиците, отнасящи се към теорията и практиката на преподаването 

и ученето в опита на студентите в МВБУ. Респонденти са всичко 27 студенти от МВБУ по 

специалността "бизнес-администрация", редовно обучение, през 2018-2019 академична 

година (това са всички студенти от тази специалност през 2018-2019 година). От цялата 

проучена група бяха отхвърлени около 30% от получените въпросници с допуснати грешки 

(с нередовни или липсващи отговори) и бяха приети всичко 17 въпросници, попълнени от 

респонденти.  

Като обща ориентация на изследователския дизайн ще посочим някои основни 

характеристики на съвременното комуникативно езиково обучение, познати от 

литературата в областта на езиците (например ОЕРР). Следните 10 черти на 

комуникативното езиково обучение са типични в съвременните анализи по педагогика на 

езика. В нашия конкретен случай те са адаптация на модела на Джак Ричардс (Richards 

2016). Ще повторим, че тук те се дават само като илюстрация на едно общо и абстрактно 

описание на комуникативния подход.  

o Ученето е ефективно, когато учащите взаимодействат в смислено общуване; 

o Комуникативните учебни задачи създават добри възможности за взаимодействие 

между учещите (договаряне на значение, обогатяване на езикови ресурси, развиване 

на речево поведение); 

o Смислено общуване се създава чрез задачи, които позволяват целенасочена, 

творческа и самостоятелна работа; 

o Общуването е холистичен процес, който включва включване на повече от един вид 

речево поведение (интегрирани речеви умения); 

o Ученето се подпомага от комуникация, позволяваща индуктивно откриване на 

подлежащи езикови правила; 

o Ученето е процес на натрупване чрез опит и грешка; 

o Учещите имат различни стратегии на учене и напредват в различно темпо; 

o Учещите имат различна мотивация и различни потребности; 

o Ролята на учителя е да създаде добри възможности за учене на всички; 

o Класът е общност, поощряваща сътрудничество и споделяне.  

Друго теоретично описание със системен характер е четири-мерният модел за анализ на 

учебни методи (Шопов 2013, 169), описващ следните 4 педагогически принципи, 
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осигуряващи добри възможности за учене на всички (те са свързани с теориите на 

лингвистическия прагматизъм, психологическия когнитивизъм, социологическото 

сътрудничество, педагогическия конструктивизъм):  

o Обучението е насочено към усвояване на функциите на изучавания език за постигане 

на определени комуникативни способности; 

o Обучението се осъществява чрез усвояване и формиране на знания, умения, 

разбиране и отношение към езика; 

o Обучението се осъществява, като учещите се намират в режим на сътрудничество 

помежду си; 

o Обучението се осъществява, като на учещите се дава възможност да открият за себе 

си и сами да конструират необходимите им езикови знания, интелектуални и 

емоционални отношения и учения за комуникативни речеви дейности. 

Както посочихме, горните теоретични описания са дадени като илюстрация на общи и 

абстрактни описания на учебния метод, наречен "комуникативно езиково обучение". 

Изследователският метод не почива на предварително определени характеристики на 

комуникативното езиково обучение такова, каквото е в опита на респондентите (студенти 

по икономика).  

 

Изследователски метод 

Методът е от типа "анкета" – ВИО в писмен вид (Шопов 2017). Приложен е авторски 

въпросник, разработен за настоящото изследване (Приложение А). Въпросите се отнасят за 

основни особености на комуникативното езиково обучение в практиката на училищата у 

нас. Структурирани са като айтъми на Ликерт (Likert 1932) с 5 алтернативни отговора, 

защото колкото по-голяма е вариацията на отговорите, толкова по-добре се разбират 

нюансите на мненията в установената "обратна връзка". Надеждността на въпросника е 

установена в работно изследване, направено за целта на настоящия проект със студенти от 

СДК "Учител по английски език" в СУ "Св. Климент Охридски", Факултет по класически и 

нови филологии, 2018-2019 академична година (приложение Б, табл. 1). Стойността на 

"алфа на Кронбах" (α = 0,497) е в долната граница на допустимост. В същото работно 

изследване средната стойност 69,928; стандартното отклонение на стойностите е 7,676. В 

оригиналното изследване в настоящия проект стойността на надеждността е α = 0,961, което 

показва висока надеждност на резултатите.  

Въпросникът включва всичко 34 твърдения с възможни мнения относно актуалния учебен 

метод по втори език, разположени в 15 ликертови скали. Данните са табулирани и изчислени 

със софтуер MS Excel.  

Традиционно, ликертовата скала се приема за ординална, при което информация за 

разпределението на стойностите (разположението върху измерителната скала) се дава от 

т.нар. "мерки на централната тенденция". Последните са изразени чрез описателните 

статистики "мода" (Mo – стойността с най-голяма честота в разпределението) и "медиана" 

(Me – стойността в средата на статистическия ред). Стойностите (отговорите на 

респондентите) са представени графично чрез хистограма (диаграма-стълбове). Мерките на 

централната тенденция описват типичното, най-характерното за разпределението, т.е. 

показват преобладаващото мнение на респондентите относно актуалния учебен метод по 

втори език.  
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Чрез критерия χ2 („хи квадрат”) на Пирсън анализът показва вероятността за поучаване на 

съответните данни при отговаряне на въпрос от въпросника (вероятността за получените 

резултати). За всеки въпрос в проучването получените данни са комбинирани в 2 номинални 

категории "приемам" (сума от заявено "пълно съгласие" и "съгласие") и "отхвърлям" (сума 

от заявено "несъгласие" и "силно несъгласие"). Конкретните изчисления с функцията 

"CHISQ.TEST" на Excel показват вероятността за получаване на такива резултати по 

случайност е минимална (чрез сравняване на получените отговори с възможните случайни 

отговори). Напр. във фиг. 1 е показани резултатът от анализа на десети въпрос (6b) – дали 

фокусът на обучението е насочен към предаване на значение (χ2 = 0.032).  

 

Фигура 1: Стойност на очакванията за въпрос 10 (6b) от въпросника 

 

 

Данни и обсъждане 

Отговорите на респондентите бяха кодирани с цифрите от 1 до 5, както следва: пълно 

съгласие (5) – съгласие (4) – неутрално (3) – несъгласие (2) – силно несъгласие (1). Данните 

от 34 въпроса от въпросника са обобщени в фиг. 1A и фиг. 1B.  

Отговорите "пълно съгласие" и "съгласие" показват наличие на съответните признаци на 

реалната педагогика на езика. Те съдържат следните 25 твърдения (въпросите от въпросника 

са номерирани от 1 до 34): въпроси 2-8, 11-23, 25, 27, 29, 32, 34 (приложение А). Въпросите 

с отговори в границите от "неутрално мнение" (без мнение) до "силно несъгласие" показват 

отрицателни нагласи (те не показват система от определени характеристики на реалния 

учебен метод по втори език). 
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Фигура 1A: Данни относно признаци на учебен метод по втори език (мода) 

 

 

Фигура 2B: Данни относно признаци на учебен метод по втори език (медиана) 
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Ще обобщим показаните признаци на учебния метод по втори език, съгласно с проучените 

студентски мнения, в следните 12 категории:  

o Ролите на учителя и ученика са както следва: учителят е съветник, а ученикът е 

равнопоставен сътрудник; 

o Обучението (по отношение на планиране на уроци, избор и изпълнение на учебни 

дейности и оценяване на учебни постижения) е ориентирано както към учителя, така 

и към ученика; 

o Дава се приоритет на всички разновидности на речевото поведение (както на четене, 

така и на писане, говорене, слушане); 

o Фокусът е насочен както към езикова форма, така и към предаване на значение в 

комуникативни актове; 

o Учебните дейности съдържат както граматически упражнения, така и комуникативни 

задачи; 

o Преобладават учебни дейности както с учебник (учебна тетрадка), така и с 

автентични учебни материали; 

o Преобладават структури на участие на учещите както с индивидуална работа, така и 

с работа в малки групи; 

o Преобладава обучение с работа в класната стая; 

o Преобладава сътрудничество между учител и ученик; 

o Обучението осигурява индивидуално различие между учениците; 

o В обучението се усвоява културна компетентност и разбиране; 

o Обучението включва специална тема "учене през целия живот".  

Видно е, че всички характеристики са в съответствие с ОЕРР (напр. точки 1, 11 или 12). Това 

e стъпка за осигуряване на качество и определя добрите учебни резултати. Разглеждани като 

система, обаче, те съдържат и признаци на конвенционална педагогика (напр. точи 2 или 9). 

Това е особеност, която се нуждае от проучване е обясняване, защото ориентацията на 

съвременното комуникативно езиково обучение, ориентирано към условията на 21 век, 

изключва съответните приоритети като неефективни и неефикасни. Предварителното ни 

обяснение е, че учещите имат конвенционални образователни очаквания (естествено 

практиката на езиковото обучение е съобразена с това). 

 

Заключение 

Настоящото проучване показва конкретни признаци на учебен метод, прилаган в практиката 

по втори език в МВБУ. Отговорът на поставения изследователски въпрос "Какви са 

характеристиките на съвременното комуникативно обучение по втори език, съгласно с 

реалния опит на учещи у нас?" се състои в съставената система от 12 характеристики на 

учебния метод по мнение на студенти по бизнес-администрация от МВБУ, дадена по-горе. 

Резултатите определят подхода като конвенционално "комуникативно езиково обучение". 

Установеният баланс между педагогически принципи и съвместяването на различни 

приоритети може да се дължи на специфична постметодическа педагогика, прилагана в 

конкретната учебна практика. Друго естествено условие е съществуващите образователни 

очаквания (очевидно е, че учещите са склонни да приемат положения от конвенционалната 

методика наред със съвременната комуникативна ориентация на педагогиката на езика). В 
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обучението по втори език това обстоятелство е съществено и съобразяването с него в МВБУ 

показва реален професионализъм.  
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Приложение А 

Въпросник относно признаци на качествено езиково обучение  

Моля за Вашето мнение относно признаци на качествено езиково обучение, степенувано 

като във фразите: 

пълно съгласие – съгласие – неутрално – несъгласие – силно несъгласие (подчертайте 

вярното).  

Пример: "5. Дава се приоритет на четене: пълно съгласие – съгласие – неутрално – 

несъгласие - силно несъгласие" (изразено е съгласие с твърдението).  

1. Роли на учителя и ученика: 

Учителят е овластен ръководител, а ученикът е изпълнител: пълно съгласие-съгласие-

неутрално-несъгласие-силно несъгласие. 

file:///C:/Users/Todor/Desktop/ielts_rr_volume13_report4%20(1).pdf
https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=266510
https://researchbasics.education.uconn.edu/excel-spreadsheet-to-calculate-instrument-reliability-estimates/
https://researchbasics.education.uconn.edu/excel-spreadsheet-to-calculate-instrument-reliability-estimates/
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Учителят е съветник, а ученикът е равнопоставен сътрудник: пълно съгласие-съгласие-

неутрално-несъгласие-силно несъгласие. 

2. Обучението е ориентирано към учителя по отношение на: 

Урочен план: пълно съгласие-съгласие-неутрално-несъгласие-силно несъгласие. 

Избор и изпълнение на учебни дейности: пълно съгласие-съгласие-неутрално-несъгласие-

силно несъгласие. 

Оценяване: пълно съгласие-съгласие-неутрално-несъгласие-силно несъгласие. 

3. Обучението е ориентирано към ученика по отношение на: 

Урочен план: пълно съгласие-съгласие-неутрално-несъгласие-силно несъгласие. 

Избор и изпълнение на учебни дейности: пълно съгласие-съгласие-неутрално-несъгласие-

силно несъгласие. 

Оценяване: пълно съгласие-съгласие-неутрално-несъгласие-силно несъгласие. 

4. Преобладава английски език в речта на: 

Учител: пълно съгласие-съгласие-неутрално-несъгласие-силно несъгласие. 

Ученици: пълно съгласие-съгласие-неутрално-несъгласие-силно несъгласие. 

5. Дава се приоритет на: 

Четене: пълно съгласие-съгласие-неутрално-несъгласие-силно несъгласие. 

Писане: пълно съгласие-съгласие-неутрално-несъгласие-силно несъгласие. 

Говорене: пълно съгласие-съгласие-неутрално-несъгласие-силно несъгласие. 

Слушане: пълно съгласие-съгласие-неутрално-несъгласие-силно несъгласие. 

6. Фокусът е насочен към: 

Езикова форма: пълно съгласие-съгласие-неутрално- несъгласие-силно несъгласие. 

Предаване на значение: пълно съгласие-съгласие-неутрално-несъгласие-силно несъгласие. 

7. В обучението преобладават: 

Граматически упражнения: пълно съгласие-съгласие-неутрално- несъгласие-силно 

несъгласие. 

Комуникативни задачи: пълно съгласие-съгласие-неутрално- несъгласие-силно несъгласие. 

8. Преобладават учебни дейности с: 

Учебник (учебна тетрадка): пълно съгласие-съгласие-неутрално- несъгласие-силно 

несъгласие. 

Учебни задачи, дадени от учителя: пълно съгласие-съгласие-неутрално- несъгласие-силно 

несъгласие. 

9. Преобладават учебни дейности с: 

Индивидуална работа: пълно съгласие-съгласие-неутрално- несъгласие-силно несъгласие. 
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Работа в малки групи: пълно съгласие-съгласие-неутрално- несъгласие-силно несъгласие. 

10. Преобладават учебни дейности с: 

Учебник: пълно съгласие-съгласие-неутрално- несъгласие-силно несъгласие. 

Автентични материали: пълно съгласие-съгласие-неутрално- несъгласие-силно несъгласие. 

11. Преобладава обучение с: 

Преподаване и учене в класната стая: пълно съгласие-съгласие-неутрално- несъгласие-

силно несъгласие. 

Учебна работа с Интернет и неформално учене извън класната стая: пълно съгласие-

съгласие-неутрално-несъгласие-силно несъгласие. 

12. В обучението преобладава сътрудничество между: 

Учител-ученик: пълно съгласие-съгласие-неутрално-несъгласие-силно несъгласие. 

Ученик-ученик: пълно съгласие-съгласие-неутрално-несъгласие-силно несъгласие. 

13. Обучението осигурява: 

Индивидуална разлика между учениците: пълно съгласие-съгласие-неутрално-несъгласие-

силно несъгласие. 

Състезателна среда между учениците: пълно съгласие-съгласие-неутрално-несъгласие-

силно несъгласие. 

14. В обучението се усвоява: 

Ефикасно общуване на повече от един език: пълно съгласие-съгласие-неутрално-

несъгласие-силно несъгласие. 

Културна компетентност и разбиране: пълно съгласие-съгласие-неутрално-несъгласие-

силно несъгласие. 

15. Обучението включва специални теми: 

"учене как се учи": пълно съгласие-съгласие-неутрално-несъгласие-силно несъгласие. 

"учене през целия живот": пълно съгласие-съгласие-неутрално-несъгласие-силно 

несъгласие. 
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Приложение Б 

Таблица 1: Работно изследване на въпросника относно признаци на качествено езиково 

обучение 
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МУЛТИДИСЦИПЛИНАРЕН ПОДХОД ПРИ ПРЕПОДАВАНЕ НА ПРИРОДНИТЕ 

НАУКИ С ЕЛЕМЕНТИ НА ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО 

Невен Боянов, Докторант, Великотърновски университет; Основател „Тинузавър“ 

Резюме: Докладът представя наблюдения и резултати от няколкогодишна работа с ученици 

и студенти в България и преподаване на физика, математика и информатика - както във 

формалното так и в  неформалното образование. Използваните подходи имат силна 

практическа насоченост, включват работа в екип и елементи на предприемачество. 
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EXPLOITING ICT IN EDUCATION: CREATIVE – CRITICAL THINKING AND ICT 

Dimitrios Galanos, PhD Candidate, University of Sofia 

Abstract: The traditional school provides skills that meet the demands of another type of society. 

Today, a new type of training is needed that can support the student in developing higher level 

knowledge and skills. As such, critical thinking and creative ability are mentioned. Extensive use 

of technology in teaching can contribute to this. At the same time, a controversy began on the 

feasibility and necessity of ICT engagement at school. The debate extends to politics, society and 

the economy. However, the problem is found in the way ICT engagement can help with teaching 

and learning, as defined by modern pedagogical theories. Few studies have dealt with this issue. 

The aim of the thesis is to link the development of higher forms of thinking with ICT. 

Keywords: learning theories, ICT, learning, creative ability, critical thinking 

 

1. Objectives and principles of "learning" in the Information Society 

The rapidly changing, subversive processes of technology and science now run every field of 

human activity. Knowledge and information are proclaimed as forces of social transformation and 

wealth generation, signaling the beginning of a new type of society. Life, work and learning during 

the Age of Information require today's students and tomorrow's adult knowledge and skills to be 

very different from traditional ones, in order to be able to interpret the modern composite world. It 

is now necessary for traditional teaching to give way to new learning approaches based on 

knowledge building through participation, discovery, communication and collaboration. 

Assessing the pedagogical value of an instrument requires, in principle, the understanding and 

appreciation of the principles governing learning (Alessi, S., & Trollip, S., 2005). Most modern 

writers agree that under the term "learning," we mean a deliberate, organized and pre-planned 

process that leads to a permanent change in abilities, in behavior, skills, and performance of the 

individual, and is the result of gaining experience and of interacting with the world (Newby T., 

Stepich D., Lehman J., Russell J., 2006). 

The field of pedagogical use of ICT is determined by a number of factors, the most important of 

which are the following: 

 The dominant pedagogical theory for teaching and learning 

 The technological development and the possibilities of the medium itself 

 The needs for learning and personal development, as they are shaped, by the 

demands of the time 

The 20th century is dominated by two teaching approaches, directed instruction1 and student-

centered / cooperative instruction. The first is based on behaviorism and the theory of information 

processing, and the second is based on constructivist and social learning theories. The second is 

based on the views of Dewey, Piaget and Vygotsky and focuses on building the knowledge from 

                                                           
1 The theory of didactic design focuses on didactic efficiency with the primary aim of transmitting teaching content 

with clarity, efficiency and composition (Collins, A., 2006). In this context, the computer is involved in teaching, as a 

substitute or assistant of the teacher by serving individualized work (Solomonidou 1999 .Solomonidou 2001). 
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the student himself. It considers that learning requires active participation of students through 

discovery learning (Piaget 1967. Bruner 1966 - cognitive constructivism), authentic social 

environments that give the pupil interaction possibilities (Brown 1989 . Collins 1977 - Situated 

Constructivism), cross-thematic environments, (Glasersfeld 1995- radical constuctivism) and 

constructing concepts based on the use of language and participation in socio-cultural events 

(Vygotsky 1978, 1993 - social constuctivism). 

International surveys, as well as the critical reading of evaluations such as PISA, show that the 

main reasons for learning poverty are as follows:  

"Inertial Knowledge" is the knowledge the student can express but not apply to his daily life. The 

main reasons for this are fragmentation, inadequate linking of knowledge and not linking it to 

everyday problems (Glasser, R.,1991 . DeCorte, E., Greer, B., &Versachaffel, L. 1996 ).   

The lack of critical thinking, which according to Matsangouras 1994, is due to the lack of 

generalizations and the lack of development of problem-solving strategies Vosniadou, 2006, s.22-

30 speaks of misunderstandings, simplifications and stereotypical knowledge 

The non-active participation of students due to the lack of interest in dealing with vague objects, 

far from their everyday experiences 

Scardamalia, M., & Bereiter, C., 2004 focuses on a lack of understanding, mentioning 

simplifications, lack of reflection, depreciation, simplified meaningless work, and the poor 

connection of the curriculum to pupils' experiences. 

Collins, 2006 approaches the subject through the objectives set in the cost-benefit analysis and 

proposes the dilemmas memorization - thoughtfulness, constitutive skills - integrated work, breadth 

- depth of knowledge, uniformity - diverse knowledge, cognition - physical fidelity of picture 

(Vosniadou, 2006, p.32 -37). The above, in the end, point to the twin creativity - critical thinking2. 

Resnick, 1987, refers to the passage from "knowing that" to "knowing how and why" and the 

development of "thinking skills" (critical thinking, logical thinking3, creative thinking and meta-

cognition).  

Learning theories, almost as a whole, refer directly or indirectly to forms, preconditions, strategies 

and teaching techniques for the development of creative-critical thinking. Intuitive Learn, 

Morphological Psychology and Problem Solving Psychology (Köhler W.) argues that learning 

from the solution of a problematic situation is sudden (flare), has a permanent character and is 

based on the processing of real data through internal processes. Tolman W., in seine "kognitive 

Lerntheorie", supports the necessity for learning to always be deliberate and goal-oriented or to 

solve a real need. Ausubel, the rapporteur of "receptive learning theory" refers to the need to 

associate, relate and categorize knowledge to achieve meaningful learning. Constructive 

theoreticians like Piaget say that invention is a basic prerequisite for understanding. Learning is 

                                                           
2 Critical thinking is the process of assessing the authenticity, accuracy and value of knowledge and arguments. Its 

functions are performed through basic skills, such as the distinction between established facts and value claims, the 

identification of reliable sources and the separation of information as towards the desired goal (Beyer, 1995). It refers 

to the transformation of ideas, to the activation of many reasoning possibilities, to the synthesis and restructuring of 

the available data, and to the production of inventive, innovative, accessible and original cognitive products (Trillian, 

1997). Tzimogiannis states that creative and critical thinking are two closely related modes of thinking that do not 

work one independently of each other. The first one refers to the creation of ideas, knowledge or objects, while the 

second in to their evaluation. 
3 Induction,  diduction, incomplete induction  
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understood as a continuous change in mental structures, through cognitive conflicts, that take place 

in learning environments that favor an active participation of the student in the solution of original 

problematic situations. Bruner (discovery learning) talks about cognitive strategies, readiness and 

cognitive skills that lead to learning organized around problem-solving processes. These processes 

are the discovery, transformation and evaluation of knowledge (Bassetas 2002). In social 

constuctivism (Vygotsky), social interaction determines the development of knowledge and the full 

development of the Zone of Proximal development. Atkinson & Shiffrin social-scholastic 

pedagogues emphasize the depth and quality of processing, claiming that information is held back 

for a long time only if it is related to other information and, through it, makes sense (Raptis, Rapti, 

2001). Gardner's multiple intelligence theory emphasizes the role of culture and interaction in the 

development of the individual. Rogers, the main representative of the 'humanitarian approach to 

knowledge', supports the student's all-round development through discovery and creative approach 

to problems. An integral part of the process is human interaction through "development teams". 

Confluent education focuses on originality and creativity. In the same sense, the flow of "open 

class" gives priority to the development of critical thinking and the availability for lifelong learning. 

Theodoropoulou 2004, outlining the characteristics of the criticizing, creative person, says he 

should have a passion for identifying questions and goals, solve problems, possess communicative 

and self-critical ability, meta-cognitive skill, ability to create a consensus spirit, fertile conflict, 

acceptance of diversity and cognitive autonomy. Wegerif, 2002 adds the skills to evaluate the 

information, ideas and work of himself and others, and to gain confidence in his decisions and 

judgments. 

          Wegerif, 2002 analyzes the required skills in: 

 Ability to process information: search, find, evaluate, compare, and discover 

relationships. 

 Reasoning skills: assessment of the situation, development of arguments, exact use 

of reason, discovery of a solution, based on evidence. 

 Inquiry skills: Clearly defining the problem, designing its solution strategy, 

predicting and controlling outcomes and consequences. 

 Innovation skills: Creative use of imagination, creation and expansion of ideas, 

creation of hypotheses, search for innovations. 

 Assessment skills: information, ideas and work of one's own and others, and self-

confidence for decisions and judgments 

Can today's school meet these requirements? Adorno 1951 speaks of a deaf school and Arendt 1991 

"... for an educational and pedagogical act in the Aristotelian sense that will not leave behind an 

end product." 

 

2. Development of creative - critical thinking 

Lingard et al., 2005, 2006, referring to the characteristics of productive teaching tactics4, outlines 

guidelines for the development of the CCT in four fields: 

                                                           
4 The work of Lingard and his associates had a reference point in the Sociology of Education. Its main objective was 

to study the relationship of school with educational opportunity and inequality. Utilizing the theoretical analyzes and 
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i) Mental field 

 Developing a critical attitude towards the reasons for the formulation of knowledge 

 Ability to analyze - synthesize and formulate hypotheses and find alternative 

strategies and develop meta-cognitive tactics to solve a problematic situation. Meta-

cognition is considered by many researchers of high level mental activity (Hartman, 2001) 

of equal importance to knowledge (Lundberg & Olofsson 1993 . Mayer 1998 . Shin 1998). 

 Active engagement of students in problematic situations. Cognitive learning 

principles such as attention, coding (Clark & Paivio, 1991), memory through information 

retrieval and skill training (Fleming & Levie, 1978), increasing understanding through 

knowledge of application conditions, increasing curiosity (Lepper & Chabay, 1985) cannot 

be realized without the active participation of pupils (Piaget, J. 1978 . Scardamalia, M. & 

Bereiter, C. 1991). 

 Deep understanding of the curriculum by building knowledge, using scientific tools 

and methods. An in-depth understanding of matter involves examining a problematic 

situation with a reference to everyday life through multiple activities and multiple 

frameworks in authentic, collaborative environments and then communicating and 

implementing what was learned at school in everyday life. This helps promote critical 

thinking (Collins, Brown & Newman 1989). 

 Ability to communicate in different social situations. Interaction is particularly 

important as an expression of active learning. Cooperative learning (Vygotsky, 1978 . 

Rogoff, B, 1990 . Slavin, 1990) increases encouragement, cultivates metacognition (Schraw 

1998) and social skills (Qin, Johnson & Johnson 1995 . McInerney, McInerney & Marsh 

1997), while disadvantages arise only for some students (Mevarech, 1993). 

ii) Linking knowledge. 

 The knowledge provided must be relevant to the pupil's experiences and be related 

to real problems. According to Collins, unexpected5 and entertaining learning helps in 

active participation through increased interest. In order to understand the purpose and 

usefulness of school activities, learning based on specific situations is required. The 

reflection of the complexity of the world assists in the transfer of knowledge6 (Clark & 

Voogel 1985 . Garavaglia 1996) and the generalization capability (Brown, Collins & 

Duguid, 1989). 

 Activities are offered in the form of a problem and the results are published. 

 Interdisciplinary approach to knowledge. 

iii) The environment of the class 

                                                           
findings of the Sociology of Education, she addresses pedagogy as whole, including its technical, value and moral 

aspects. 
5 It is the knowledge that occurs incidentally as a follow-up of learning that targets something else. The website of a 

travel agency, for example, is primarily aimed at finding tourist destinations, but it can be used in the Geography 

lesson. 
6 The transfer of knowledge refers to whether the acquired knowledge is being exploited in another situation. Gagne, 

1954, distinguishes between proximal switching for use in similar environments and distant switching for use in 

different environments. 
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iv) Respect for diversity 

 Emphasis on cultural differences and peculiarities and talents of the student. It is 

known that people learn in different ways and pace and different things. Alessi & Trollip, 

2005 talk about different personalities, Vosniadou 2006 for individual competencies, 

Collins, 2006 for varied specialization and Gardner, 1993 for multiple dimensions of human 

intelligence. 

In the same field, Matsangouras refers to the development of abilities to collect, organize, analyze 

and overcome data to help informative, organizational, analytical and productive learning. 

2.1.    Develop critical creative thinking in school. 

The school environment is an important prerequisite for the release of creative skills. It should be 

pleasant, appealing to the student, relieve him of stress, and above all respect the individuality and 

talent of everyone. The didactic preconditions that help develop creative - critical thinking are: 

Anchored teaching, in which "anchors" are provided, that is information that helps the student to 

recall and use existing knowledge. 

Random Access Teaching, in which a subject from a different view is presented so that the student 

understands the scope of knowledge. 

Cognitive apprenticeship, in which the lesson learned, is applied to real situations, following 

decreasing guidance. 

Collaborative writing, which helps develop the skills of collaboration, decision making, expression 

of ideas and arguments 

Problem Solving. It is important to formulate authentic, student-friendly, ill-structured problems 

such as in everyday life, which promotes collaboration and self-directed learning. 

Problem Based Learning: It is the most comprehensive teaching method of empowering creative - 

critical thinking. Students are faced with an ill structured problem and are forced to seek causes, 

solve problems, formulate, exclude or accept hypotheses, argue, assume responsibilities, and 

compare their knowledge. 

Every teaching approach should take into account the reinforcement of creative - divergent 

thinking, which is lost during the school years. School has to pursue and exploit the creative error, 

to provide instructions for applying logical - critical processes and to encourage students to 

familiarize themselves with these processes. 

 

3. The contribution of ICTs to the implementation of modern teaching strategies. 

Activities such as modeling, simulation, synthesis, and the opportunities it offers to communicate 

and extract information can change the form of teaching and learning, towards knowledge building 

and collaborative teaching. These changes concern not only specific components but the whole 

learning environment (Saronec 1991 . Bronfenbrenner 1977a . Tardif, 1999 . BECTA, 2004 . Brush 

& Saye 2009) 

The contribution of ICT to the implementation of teaching strategies takes place at three levels: 

 in terms of content 
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 with regard to the processing - organization of the data - information for the 

processing of a subject, 

 in innovative teaching practices (Daglidelis et all, 2010). 

The pedagogical use of ICT in open learning environments has beneficial effects on the cognitive, 

social and cultural, aesthetic and personal development of pupils (Noss, R., & Heules, C., 1996 . 

Poole, 1997 . Hill et all 1998). Their main contribution is mainly found in how to manage the 

dynamic characteristics of information. Considering that learning is a deliberate, constructive, 

active process, carried out through action and reflection processes, in learning environments rich 

in information, experiences and motivation, we can understand the contribution of ICT to building 

creative - critical thinking. In particular, in terms of learning, ICT integration acts as an incentive 

(Vosniadou, 2006), increasing enthusiasm (Silfen R. & Howes A.C. 1984) through attractiveness. 

Some features of ICT, such as the possibility of multimedia presentation, innovation, proximity to 

life and the enormous potential of the internet, are considered to be the main reasons for the 

attractive nature of ICTs (Selinger, M. 1997). The potential of ICT for gaming learning increases 

attractiveness and at the same time contributes to learning forms of self-control, increasing social 

and moral maturity through voluntary discipline in the rules of the game. 

The visualization and multimedia presentation of the curriculum enhances the creation of cognitive 

images7, increases attractiveness, facilitates the recall of previous knowledge, enhances the 

correlation of new information with pre-existing and promotes representative literacy8 through 

information display in a different way (Newby et al , 2006), thus enhancing understanding, 

memorizing and attachment (Bransford JD in Vosniadou, S 2006). 

The possibilities for continuous feedback and personalization of work, offered by ICT, encourage 

Intentional Learning and reduce the tendency for acquired deficiency (Salomon 1984). In 

Intentional Learning, the student learns at his own will and shapes knowledge as an individual, as 

a result of deliberate socio-learning activity. This increases interest and willingness to learn. It 

involves the learner in knowledge discovery processes, resulting in deeper understanding, 

development of cognitive and meta-cognitive skills, and development of problem-solving 

strategies. In this way, knowledge-building conditions are created, by mobilizing attention and 

perception, by the learner himself. A better understanding of basic concepts is achieved in almost 

all cognitive subjects and this leads to the development of cognitive skills, (Croock et al, 2010). 

Through search processes, he develops communication skills and understands the complexity of 

the world. This is largely achieved by increasing focus, attention, stimulation, participation through 

self-activity, experimentation and interaction (Anastasiadis et all, 2010).  

The use of complex, authentic learning environments creates a need for higher problem solving 

skills, which in turn leads to active participation, increased concentration, and methodical, 

scientific and critical thinking. In the problem-solving process, smart ICT tools offer considerable 

help, offering opportunities for discussion, particularly useful at the stage of imminent development 

(Raptis & Rapti, 2004). The possibilities for learning through communication with groups and 

experts (mediated growth) helps people starting out as mere readers reaching mature learning and 

expertise stages. 

                                                           
7 They are aspects of mental models that have a similar structure to the entities they represent. They are closely linked 

to the mendal model. 
8 Representative literacy defines the ability to form cognitive models through reading a text. 
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Pupil enters a "vicious cycle" of learning, where each cycle drives him to a higher level. On the 

contrary, the phenomenon of acquired inadequacy refers to the situation in which the pupil 

underestimates his strengths and resigns from the learning effort, believing that he cannot meet its 

needs. 

One of the most important advantages of ICT engagement in education is the indisputable facility 

that the student provides for the transition to the "next phase of the upcoming development zone," 

of Vygotsky, through open-cooperative learning environments (Johnson & Lehman, 2004 in 

Newby et al., 2004). 

ICT seems to respond fully to the demands of constructivism to support authentic learning 

environments (Raptis & Rapti, 2004). ICT applications such as simulation, video projector, 

modeling, internet, portable communication devices and e-mail help guide the student into higher 

levels of understanding and learning from the real world so that learning makes sense ( Newby et 

al., 2009). For the first time, learning has a different dimension and perspective, very different from 

that offered by the traditional class. 

 

4. Pedagogical use of the computer 

4.1. Computer as cognitive - mind tool 

Cognitive-mind tools mean learning environments that support cognitive functions, working as a 

student's intellectual collaborators to help him to represent his knowledge (Jonassen, 2000) and to 

activate his critical thinking. It also facilitates students in acquiring higher-order skills (Korres & 

Kyriazis, 2010) and their involvement in high cognitive processes. As such, they are the most 

important, most direct and important way of pedagogical use of ICT. According to Dimou et al, 

1995; Jonassen, 2000; Mikropoulos, 2008, ICT as cognitive - mind tools support to: 

 the construction of knowledge (representation, organization and categorization). 

 search and exploration of knowledge (dynamic information). 

 learning through actions (simulations, modeling). 

 cognitive conflict (simulation, virtual experiment). 

 learning through interaction and reflection. 

 reducing cognitive burden. 

The general aim of pedagogical use of ICT is to obtain a critical and responsive ability of the pupil 

to respond to any new - unpredictable situation. Utilization of the computer in the teaching process 

as c.m. tool is usually done through autonomous individual activities or groups of activities, 

integrated into open learning frameworks and software that provides freedom of use, inclusion, and 

content. Jonassen, 2000 categorizes this software as follows: 

Use as a Dynamic Modeling Tool 

They are tools that allow the representation and management of dynamically related concepts and 

contexts. Knowledge building is achieved through the variety of information presentation, the 

cross-thematic approach, and above all through the emergence of the causal relationship of things 

or concepts. Such software is: 
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The Simulations, which aim to understand phenomena, processes and systems through their virtual 

representation, where physical presence or physical representation of them is impossible. 

Interactive Simulations (z.B Interactive Physik) allow the student to design and perform virtual 

experiments, visualize the implications of his / her thoughts, identify contradictions and become 

aware of his / her misconceptions. Virtual reality environments allow high simulation’s fidelity 

even non-existing worlds, with a well-known description or specification. In Simulation, 

understanding is achieved through the observation of behaviour, which is produced based on a 

"hidden" embedded model, while in modelling the student deals with himself by inventing and 

constructing the model and thus the behaviour9. In this way the student is actively involved in 

authentic, interactive concept building processes, interpreting reality experimentally, based on real 

terms and not with abstract concepts. Through discovery learning processes and explorative tools 

the student discovers principles and develops intellectual and technical skills. In this way, it is 

possible to create a framework of cognitive conflict, which is a prerequisite for the reconstruction 

of the cognitive formations. Then through the expressive tools the student has the opportunity to 

express his ideas (Komis 2004). This category also includes Logo language10 and microworlds11. 

Through experimentation procedures, process programming, error-tracking and correction 

processes and development of integrated scenarios (Michaelides 2008) the student constructs or 

realizes mechanisms of thought, he makes plans conceived by himself, develops cognitive and 

metacognitive skills of the highest level - decay, building, generalization - (Komis, 2004), through 

the translation of his ideas into the symbolic programming language. In addition, the student is 

encouraged to use alternative approaches to problem solving. He learns to think on two levels. At 

the same time, he demystifies the technology, strengthens his self-control and gradually changes 

the overall culture of the class (Mikropoulos 2008). 

Under the influence of the theories of constructivism and constructionism and the pedagogical 

stream of Logo, appears the pedagogical robotics. The complexity of such projects allows the 

interdisciplinary approach of knowledge, linking technological knowledge (physics, mathematics, 

computing) to aesthetics, music, literature, and other types of knowledge. Student engagement with 

pedagogical robotics promotes interdisciplinarity and interdiscience, helps to develop cooperative, 

problem-solving skills (Baron & Denis 1994), to the deeper understanding of the subject, to the 

anticipation of actions and decisions, and finally to the intuitive realization of complex 

relationships (Komis 2004). 

Spreadsheets, based on Gardner's12 Multiple Intelligence theory, are powerful data visualization 

environments, model mathematical concepts and help the multi-sensory approach to knowledge. 

                                                           
9 The ultimate goal in both cases is to model phenomena and visualize abstract concepts. However, studies have shown 

that models that produce simulations contain a degree of subjectivity, as they are based on ideas of the students 

themselves, while simulations may lead to oversimplification and potentially reinforce students' semi-intuitive ideas 

instead of leading them to scientific knowledge (Dimitrakopoulou, 2002). 
10 They are based on principles of the theory of discovery learning (Bruner) and constructionism (Pappert). Based on 

the principles of these theories, variants of the basic language logo were created such as microworlds, multilogo, 

hyperlogo. 
11 Microcosms are considered by many researchers to be the most important educational software of open type. This 

category includes software of Geometry (Gabri, Geometer's Sketchpad), Modeling (Modellus), Physics (Interactive 

Physik) and others. 
12 Gardner's theory is part of multifactorial theories about the nature of human intelligence. According to these theories, 

intelligence is the resultant of many mental capacities, which are distinct, independent and at the same time 

complementary to each other. According to the same writer, the types of intelligence are: Linguistic, Logic-

Mathematical, Intra-Personal, Interpersonal, Spatial, Naturalistic, Kinesthetic, Music. 
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At the didactic level, they can be used as a tool for problem-solving, problem solving (Baker & 

Sugen, 2003) as a tool for calculating and analyzing, simulating and controlling hypotheses 

(Mikropoulos, 2008) or creating quantitative calculation models (Komis 2004). In this way, they 

are utilized in decision making, in the development of data organization skills, in designing and 

defining criteria, in error detection, in comparison and size classification, in data analysis and 

discussion, in mathematical modelling and representation (Karasavvidis et al 2003) and as a tool 

for collecting information and organizing research in the classroom13. 

Use as knowledge construction tool. 

The name comes from Joanassen 2000, while Daglidelis et al, 2010 refers to tools of personal 

expression, creativity and imagination. They are based on principles of constructionism - Pappert14 

and refer to tools for creating multimedia - over-the-medium applications, which allow the student 

to turn from a simple consumer of knowledge to an active user and a developer of educational 

material. Learning through material creation is the cornerstone of theory. Jonassen et al., 1998b 

note that he learns not the user of the learning material but its manufacturer. It is understood that 

such an approach requires an overall revision of the teaching process and transition in "open-ended" 

teaching practices, which encourage and empower the learner to build an understanding of the 

learning content (Newby et al., 2006). The computer is an ideal tool for creating virtual or physical 

works. For the first time in the history of education, the student and the teacher are given the 

opportunity to work together, present, analyze and compose knowledge to feed the imagination 

and through it to create and learn by playing. 

In addition to the use of programming, this purpose serves the development of interactive 

multimedia or hypermedia by the student, a process particularly popular in the classroom. The 

student has to collect the material, organize it and convert it into a multimedia - hypermetrical 

application, taking into account the needs of its classmates. Through such processes the student is 

mobilized (Chen & McGrath, 2003), "forced" to actively engage in the learning process, to study 

in depth the learning contents, to think reasonably and transcendently, to solve problems and to 

escape from the linear, one-dimensional, passive learning. Tracing the student in different, often 

completely different, learning fields, (Komis, 2004) develops binary thinking (teacher-producer 

and student-consumer).  

Within the classroom there are many possibilities for developing a variety of applications with the 

help of author tools. Students can deal with: 

 hypermedia projects, which can include dynamic text, hypertext, photo, audio, and video. 

The student can work with software such as Photo Story, Movie Maker, KidPix, and authoring 

tools such as the sophisticated Microworlds, Hypercard, ToolBook and Hyperstyle. These 

interdisciplinary work plans are available for web posting via Web Pages, Voice Threads, Qlip 

Boards, Page Flakes, Prezi and Glogster15. 

                                                           
13 More about the educational uses of Spreedsheets in the classroom at: http://epublications.bond.edu.au/ejsie/ 
14 According to the theory of constructionism, knowledge is constructed through the active participation of the student 

during the manufacture-production of a product, which becomes the means for the acquisition of knowledge. 
15 Voice Thread is a totally web-based application that allows you to place collections of media at the center of an 

asynchronous conversation. QlipBoard is a application that allows users to make videos from pictures, voices, 

screenshots and then can be easily shared. It allows to insert a document, photo or PDF file and make notes with  their 

voice or text. Page flakes allows to create your own homepage for the web made up of widgets and news feeds relating 

to things you are interested in. 

http://epublications.bond.edu.au/ejsie/
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 Multimediale projects are an attempt at text, audio, virtual and symbolic presentation of 

information. The synthesis of such multimedia applications is a much more complex process 

than text creation. Unfortunately, most authoring tools available on the market are quite 

demanding, mainly because of their complexity. These tools are not suitable for teaching 

purposes, mainly due to the long learning time of their use. Today, however, there are several 

simple images, audio and video editing software that offer automated functions. This software 

can be used by primary school students and especially by those of the big classes. Such software 

is Hypermedia and the Greek "Pegasus"16. 

Through the use of multimodal author tools the student can construct, deepen, post and debug his 

knowledge. The multiple representations in the construction of knowledge reveal its obscure sides. 

In addition, it develops research, material collection, metacognitive skills, and organizational and 

presentation skills (Komis 2004). 

 Digitale storytelling Stories are the basic principle of mind. Most of our knowledge, 

experiences and ideas are organized as stories (Turner, 1998). Digital storytelling takes the 

traditional form of stories and through a tool palette mixes the author's voice with pictures, 

graphic and music, allowing any kind of intervention. (Porter, 2004a). What makes it unique is 

that it requires the student to engage with data and information and to design by putting his 

personal touch (Porter, 2004b). Through such activities, creativity, ingenuity and understanding 

are developed. As the student narrates, deepens within the learning object, exercises multiple 

intelligence and develops higher-level skills17, as he has the ability to go beyond history and to 

introduce personal thoughts and knowledge. Such learning processes promote Visual, technical 

and Media Literacy (Porter, 2004a). With the use of relatively simple tools and with the creative 

imagination of the parties involved, it is possible to produce and publish high quality material18. 

For the organization of the material and procedures can be used by students, especially those from 

the larger classes, storyboarding and flowcharting. 

Many authors do not include in the cognitive tools various productive software, such as word 

processors and painting software (Mikropoulos 2008). Especially text writing software, with its 

capabilities for review and redesign, makes text writing a step-by-step and discovering process 

(Raptis & Rapti 2001). Research has shown that students using word processors produce larger 

texts and spend more time correcting them. The possibility of revising the text helps to better 

organize ideas and fuller argumentation. Painting-design software can be used in the classroom to 

cultivate visual literacy, creative expression and emotional intelligence of students. However, in 

this case also the principle is that every teaching tool should be evaluated in terms of the didactical 

framework it forms part of.  

Technological progress, particularly in recent years, has allowed the simplification and integration 

of all these tools into electronic pallets, which offer the capability to produce quality multimedia 

and hyper-media applications, even by elementary school pupils. 

          Use as an interpretation tool 

                                                           
16 Hypermedia applications have much to do with multimedia presentations. Their essential difference is that the former 

allow for user interaction, while the latter do not. More and more the two spaces are now unified. 
17 HOTS- Higher Order Thinking Skills. 
18 More about their educational uses on the website: http://digitalstorytelling.coe.uh.edu/ 

http://digitalstorytelling.coe.uh.edu/
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The search for Information on the Internet now dominates all other traditional sources of 

knowledge. (Bilal & Watson, 1998).   However, finding information in the complex online 

environment, of countless, often unfortunately organized sources, is problematic for the uninitiated 

user. The vast amount of information associated with the visual complexity of web pages and 

technical difficulties (Gwizdka & Spence, 2007) can cause split-attention and cognitive overshoot, 

especially for small elementary school pupils. Numerous scientific studies show that the use of 

search tools, such as search engines, is particularly beneficial for learning (Schmutz et al, 2009). 

In the targeted search for information, which has clearly cognitive features, perception and 

knowledge is busy on multiple levels (Ingwersen, 1996). However, the process of finding 

information through such tools requires the organization of a series of logical actions, which require 

reflection and promote skills of organization, association, synthesis, deduction and critical selection 

of information. Such skills have positive learning outcomes in a variety of cognitive subjects 

(Ruthven et al, 2005). During teaching, it can be organized a search of information in a playful 

way, in information sources such as Directories, Encyclopaedias, Databases, Graphics, and 

Scavenger Hunt und WebQuests.  Due to the fact that these tools contribute to cognitive discharge 

and assist in the development of cognitive functions of pupils, could be described as cognitive 

tools. 

Visualizations are also considered as basic cognitive tools. The term visualization traditionally 

refers to the creation of cognitive models. With the spread of ICT, visualization has taken on a new 

dimension and is understood as an abstraction process that does not primarily use the image but its 

mental scheme. Visualizations include simulation based on Bandura's Social-Learning Theory, 

which mimics the behaviour of the system it represents and allows understanding of its features 

and functions. In the didactic act it is used as a cognitive tool for verifying a model19 the emergence 

of its characteristics and the revelation of hierarchical relations between concepts, which are 

transformed from an unclear set into a structural group. The student, through his engagement in 

research learning processes, "is forced" to thoroughly analyze his ideas and interpret his 

observations. Through processes of transformation of internal mental models into graphically or 

symbolically represented models (Web & Hassel, 1988), vague and unclear ideas take shape and 

become "specific images"20 (Johnson 1987). Through experimentation, students are aware of the 

difference between subjective opinion and scientific truth. According to Mikropoulos, 2008, the 

pupil's active engagement in the construction of models is of particular cognitive value. In this 

process, beyond the above-mentioned benefits, collateral processes such as discussion and 

cooperation are triggered. These processes affect the classroom overall, bringing changes in roles, 

in the teaching example, in the overall social context (Koutra, Holmberg & Midoro, 2001). Komis 

2004 identifies three ways of using simulations during teaching: a) as a means of supporting the 

course, b) for verifying a model, and c) using the pupil. 

Modeling is a representation - in an ideal way - of a phenomenon or function of the physical world, 

in order to predict their behaviour. Their additive value in the learning process lies in the fact that 

students, when trying to solve a problem, are faced with authentic, interactive situations and learn 

to think by models rather than by symbols. Through them they develop symbolic skills and the 

ability to create mental representations, resulting in a better understanding of the learning contents 

and not their sterile memorization (Dimitriou 2005). 

                                                           
19 Modeling is the process of revealing the underlying model of a simulation through exploratory learning processes. 
20 These are nude images, which have intense visual elements of natural references and utility models. 
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          Use as conversation tool 

Both asynchronous and simultaneous computer communication provide amazing possibilities to 

apply values of socio-cultural teaching theories to teaching. To date, these capabilities have been 

extremely limited. The cognitive value of asynchronous communication lies mainly in the 

flexibility of time and space it provides. Teachers and students can communicate with each other 

outside school and school time. The time and space of education are dissipated in an unprecedented 

way. From this possibility there are benefits, such as that the teacher has the time to individualize, 

focusing more on the actual needs of his pupils (Tao & Boulware, 2002) while on the other hand 

the student having overcome the communication barrier, works more autonomously by taking 

advantage of security of asynchronous communication. At the same time, by feeling the security 

of the discreet control by the educator, and also in direct contact with the material, in a more 

personal way, he puts more and more targeted questions. Tools such as e-mail, mailing list, and 

Bulletin Board encourage reflection, constructive thinking, help with assessment and decision-

making, and the development of analytical thinking and metacognitive skills (Harasim, 1990). At 

the same time, scientific reasoning, critical thinking (Chronaki & Bourdakis, 2003) is being 

developed and knowledge is gained through social negotiation (Barab & Duffy, 2000). 

In recent years, pedagogical interest has shifted more and more from individual learning to 

collective learning21, creating conditions for catalytic changes in the use of ICT. Concurrent 

communication, done through chat tools, multi-purpose MUD's, MOO's, WOO's, 

videoconferencing, and social media, or even mobile applications, provides unprecedented 

possibilities for collaborative social knowledge negotiation. It is precisely this added value of using 

simultaneous communication as a cognitive tool in education. The barrier-free direct continuous 

interaction between pupils and their teachers encourages exchange of views, reflection, which leads 

to better learning outcomes (Oliver et al, 1998). 

The most important contribution of using the computer as conversation mind tools is the 

perspective that gives individuals or groups to join or form learning communities. Learning 

communities are perhaps a very advanced tool for small elementary school pupils. Both these and 

all other communication tools can be turned very easily into fields of offending behaviour. There 

are many examples of bad use of all these sites. The proper use of the students should not be 

considered neither obvious nor easy. It requires long, intensive and exemplary student education, 

and particularly curricula, school textbooks and work plans that encourage cooperative learning. 

At the same time, it requires the discreet control of these spaces to ensure their educational use. 

The most important added value of learning communities in education results from their use by 

teachers themselves. They become places for sharing experiences, sharing knowledge, presenting 

innovations, spreading new ideas, showing alternative methods, and expressing fruitful thoughts. 

That is how they can become the area of continuous material and moral support for the teacher. 

Use as a semantic organization tool 

In a complex world, such as today, a primarily qualitative approach to problems is required (Mellar, 

et al 1994). This involves knowledge in every aspect of human activity, something that was not 

absolutely necessary in older societies. Consequently, the modern man should be able to use 

                                                           
21 Learning theories, such as that of Vygotsky, Leontief, Luria, and theories of situated cognition and distributed 

cognition, especially since the 1990s, have shifted interest in learning from the individual level to that of social 

interaction and the negotiation of learning content among the subjects they learn or teach (Count 2004). 
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knowledge in order to handle any situation-procedural knowledge. This should not be taken for 

granted, even if knowledge has been acquired. Its use presupposes the knowledge of the 

relationships and the way knowledge is connected around the subject-declarative knowledge. The 

computer with its technological capabilities is an ideal solution for showing the complexity and 

overcoming the oversimplifications, which lead to confusion and fragmentary use of knowledge. 

The concept mapping22 (Novak & Gowing, 1984), based on Ausubel's theories, are major cognitive 

tools. In the didactic act they are used to represent declarative concepts by revealing relations of 

non-linearly organized concepts. The use of such tools in the teaching process helps to reveal 

hierarchical, categorical and causal relationships of concepts (Jonassen 2000) and ways in which 

representations constitute complex conceptual structures. Through the virtual representation of the 

relations of concepts, brain capabilities are unlocked (Buzan, 1995), facilitating understanding, 

deepening and generation of knowledge. Student engagement with the creation of conceptual charts 

encourages critical thinking and reflection on content, fostering cooperative activity, using 

metacognitive tactics and revealing unseen weaknesses of the student. It can also be used as a tool 

for initial assessment of students for the detection of prior knowledge (Daglidelis et al., 2010) and 

secondarily as a supervisory tool for teaching support. 

Data bases, as data modelling environments (Fesakis, Dimitropoulou 2008), are also powerful 

cognitive tools. Their educational exploitation may, under appropriate circumstances, include a 

variety of objectives (Maor & Taylor, 1995), such as the development of information literacy 

(Sevastidou & Lympouridou, 2006), as well as advanced reasoning and conceptual goals. Through 

hierarchical classifications, on the basis of predefined rules, are developed classifying skills for 

students23. The search for information in databases is a particular type of problem solving 

(Marchionini, 1995), which favors discovery learning, a key pillar of constructivism Daglidelis et 

al, 2010. Through browsing and filtering processes the student improves decision-making abilities 

and develops critical thinking and methodological skills. Nikolakopoulou, 1997 and Blasa 2002, 

have shown that involvement of students in the creation of databases stimulates inductive and 

productive thinking, the ability to formulate hypotheses and increase metacognitive skills. 

Koutsogiannis et al 2010 classify in the category of cognitive - learning tools and the Interactive 

Whiteboard (IWB), as it creates an incentive to participate in the learning process, facilitating the 

recall of information to the student (Burden 2002) and enabling him to understand more 

sophisticated learning content (Smith 2001). 

 

4.2. Pedagogical use of the computer as a source of information and       

              communication - cooperation 

 The innovative features of the Web (Web 2.0)24 and its acceptance by young people have fostered 

the idea of using it as a tool of the educational process. In addition, it presents a set of features, 

                                                           
22 At the same time with the concept of concept mapping, the semantic mapping and mind mapping are also used in 

international literature. The three terms have little difference and in education they are almost identical (Komis 2004). 

The use of such tools is in line with the imperatives of constructive and socio-cultural learning theories. 
23 According to Trilianos 1997, through classifying tasks, children develop skills of observation, generalization, 

collection and organization of data and perceptual ability to distinguish, Underwood, 1994. 
24 It is the successor to Web1.0, which has given a tremendous boost to access to information through open educational 

resources (Brown & Adler, 2008). A range of features, such as blogs, wikis, social networks, tagging systems, mashups, 

content sharing sites, etc. rank it among the forefront of education. The term was first used during a World Web 
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which has no other teaching media so far. Its impact on the educational process is reflected in terms 

such as Learning 2.0 and Schule 2.0 (Vagelatos et al 2010). The Web2.0 phenomenon seems to be 

able to overturn the existing traditional educational-teaching models. In the field of technology, 

new tools are, bringing changes to the pedagogical field and modifying the teaching process as a 

whole. (BECTA, 2008a). 

According to Stepien et al. 2001 and Papanicolaou 2002, the Internet can be used in teaching and 

learning as: 

As an information retrieval tool, it offers opportunities for quick access to valuable sources of rich 

and up-to-date information.  Online tools that can be used for pedagogical and teaching activities 

are Digital Libraries, Online Dictionary & Encyclopaedias, based on the principles of 

Constructivism, Social Constructivism, the Theory of Activity of  Vygotsky, Leont’ev, Luria, 

Engestrom and Nardi. Databases and portals-dictionaries can be also integrated into teaching, 

according to the Theory of Activity and Situated Cognition of Lavee, Brown, Wegner. Search 

engines like the most famous Google, Yahoo, MSN, Metracraveler and dogDile, multimedia 

content display areas such as Podcast and You Tube, Internet maps, such as Google Earth, Online 

Databases and Corpus are offered, according to Montelpare and Williams 2000, to search for 

information and develop digital literacy through a critical relationship with information. The use 

of WebQues25t broadens analytical and synthetic thinking and increases students' critical ability 

(Brown and Yoder 1999). The blogs, descendants of CSILE (Computer - Supported Intentional 

Learning Environment), are offered to keep a calendar and notes for posting publications and 

commenting on teaching content, promoting group discussion (Scardamalia & Bereiter, 2006) and 

intercultural communication (Govaris 2002). In this way, diagnostic and reflexive skills are 

promoted, a deeper understanding of the group is achieved (Hess, 2006) and facilitates the student 

to go from the role of the observer to that of the active participant (Lin et al., 2006), creating 

conditions for the co-construction of knowledge (Wells 1999). 

The PC as a communication and collaboration tool: Interaction is the key to learning (Terpstra 

J.K. 2007). The Internet offers the ideal environment for supporting cooperative learning structures 

beyond schooling (Ziogou, 2010), such as Learning Communities, on the basis of social learning 

theories (Vygotsky, 1978, Bandura, 1997). Through interaction, collaboration, support and 

involvement in collective activities, it is possible to strengthen critical thinking and metacognitive 

skills (Chronaki & Bourdakis 2003). Technologies such as e-mail, forums, mailing lists, 

newsgroups, instant messaging - IM, chat rooms, VoIP and P2P telephony, based pedagogically in 

the theories of social constructivism of Doge and Mugny and Vygotsky’s Theory, enable unlimited 

and cheap synchronous and asynchronous communication. In the context of teaching, they can be 

used to collaborate with remote schools, co-teaching between remote classes and project 

implementation. The same tools can be used to implement collaborative learning, lifelong learning 

and training. Although the latter appears to be incompatible with the school environment, however, 

today's distance learning is the norm for teacher education programs. In particular, open distance 

education opens up a wide range of possibilities that are particularly useful for the professional 

development of teachers. 

                                                           
Upgrade Conference (O 'Reilly 2005, BECTA, 2008a) to describe the new possibilities offered by the Internet and the 

increasing interest of users, the scientific community and entrepreneurs. 
25 Directed Investigation Activity, in which the student is asked to solve a problem by exploiting the Internet as a basic 

source of information (Matsagouras 2001, Vosniadou 2001). They delimit the activity and focus on the use of 

information rather than the pointless search. 
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 Wikis, collaborative tools, particularly popular in education, have changed the way in which 

knowledge is taught and innovation is enhanced (Tapscott & Williams, 2006). Despite their 

widespread use, the use of Wikis in the educational process is relatively recent (Parker & Chao, 

2007).  Wikis can be used individually or in combination as a learning management tool, as a 

collaborative writing tool, as an electronic envelope, as a data collection and management tool, and 

as a presentation tool (Roussinos & Tzimogiannis, 2010). Educational wikis can be individual, in 

which each user collects educational material, or have the form of laboratory books (lab book 

wikis) where students take notes and can add audiovisual material or comments. Others are offered 

for collaborative writing (Mikros & Perifanou, 2009). In the educational process, Wikipedia is 

widely used, despite any criticism26. 

Even serious reliability problems with tools such as Wikipedia, DBpedia, Wikidata, and YAGO2 

can prove to be very useful teaching resources, with the appropriate learning outcomes. Students 

can test their knowledge, to choose an entry and to become authors themselves, to understand that 

information on the internet always requires a critical approach. They have the opportunity to 

practice the knowledge of a foreign language and using tools such as WikiRank and Infoboxes.net 

can compare the information. In the hands of an appropriate teacher, they can prove to be excellent 

tools for developing a critical attitude towards online information. In the same direction, 

collaborative are also moving the content development systems such as Google DFocs, 

ocw.mitedu, cnx.org. These systems promote collaboration and active learning, improve creative 

writing, connect the old with new knowledge, and help develop interpersonal and communication 

skills (Ziogou, 2010). In teaching, wikis are the right tools for assigning individual and group 

assignments, developing arguments, evaluating others' work, studying and enriching lectures, 

getting acquainted with how to create knowledge. They contribute to improving expressive 

capacity of pupils. Children are involved not only in the composition but also in the evaluation of 

their work.  They promote a holistic approach to knowledge including knowledge, outcome, 

interaction, discussion and metacognition. They are also an ideal venue for team collaboration, 

writing experiences and creating a magazine or prepare a project (Theophanelis et all. 2012 )27.  

Cooperative Learning Systems with PCs, based on the Theory of Vygotsky and the theory of 

Established Knowledge,   Content Management Systems (CMS) and Learning Management 

System (LMS) - Whiteboard, Moodle, Drupal, Joomla, Eclass,  supported by Video conference 

tools, enable intensive Problem Based Learning28 and Collaborative Learning (Vygotsky 2000), 

serve e-learning needs, offer content upload capabilities, and help online assessment. These 

systems generally help to build knowledge both individually and collectively. 

Of particular interest are the contemporary collaborative learning environments through PCs that 

enable communication and collaboration through a shared workspace. From the teaching point of 

view, they are of particular interest as they are suitable for cooperative completion of work without 

                                                           
26 A wide range of educational and teaching opportunities are provided by: Wictionaries: open source dictionaries, 

Wikibooks: books open for editing, Wikisource: an online publications library Wikidata: an open and collaborative 

database Wikinews: A free news library to which each user can write. 
27 In 2010 the Ministry expressed its support for the deepening of Greek Wikipedia, which included only 56,700 entries. 

At the end of 2012, their number went up to 83,600, an infinitesimal number compared to English with 4,013,000 

entries. At the beginning of 2018 the English wikipedia had already reached 5.5 million entries and the Greek only 154 

thousand. The economic crisis left little room for intervention by the Ministry. 
28 It is a pedagogical method, which puts the learner in the center. A typical lesson begins with the presentation of a 

problem that trainees can not solve with their knowledge. Therefore, the learner must first understand what he does 

not know and then, through learning-by-doing, actively participate in learning (see Ertmer & Newby, 1993) 
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spatial and temporal limitation. They allow collaboration between students, between excluded 

classes or a teacher with a student. In this sense, they could be considered as cognitive tools, since 

they facilitate co-operation and promote interaction and exchange of ideas and they help in forming 

of a learning community29. 

The Social Networks. Acceptance at the youngest ages is enormous, about 5cm. accounts exist 

today in Greece and this number is increased geometrically daily. In contrast to their broad 

acceptance in extracurricular activities, they have only a small penetration rate of only 7.3% in 

education, mainly because of their safety concerns. Insecurity for social networks is mainly about 

so-called "general use", such as Facebook, Google+, MySpace, Twitter, and much less about 

"specialized" networks.30 At the same time, however, the school, as an educational institution, has 

a cautious or negative attitude towards them, considering it as the most fun tools. On the other 

hand, most surveys show that students rarely use social networks for educational purposes in their 

private time. However, they seem to be a reliable and useful means of communication and 

collaboration supporting learning (Kloos 2006) through the creation of "Online Communities"31. 

This, of course, requires proper pupil education. In particular, the virtual worlds (Second Life, 

Active Worlds, Quest Atlantis) and MUVE (Multiple Users Virtual Environments) give a new 

dimension to group collaboration, although their use in the typical school environment, especially 

in Greek, is difficult. Such applications have increased technological requirements - advanced 

computers and fast connections, but it takes a lot of time to familiarize students with these 

applications so their use is pedagogically useful. The "informal learning", in collaborative contexts 

of people with the same interests and different levels of experience, through co-production of 

material, such as the Learning Communities, becomes more decisive today (Jokisalo & Riu, 2009). 

Developments in social, pedagogical, psychological, didactic, technological and gendiological 

levels, the lack of real opportunities to integrate new knowledge into school curricula, and the 

inability of "professional development" of older teachers (Mavrogiorgos 1999), show the necessity 

of such tools.  

Multi - Users Dungeons - MUDs and MOOs are considered by most as entertainment media32. 

Recent investigations have shown that although they have been accused, as no other application, 

as anti-pedagogues, has some significant positive pedagogical effects. In particular, they improve 

the selective vision of children (Prensky, 2003), affect communication skills and typing skills 

(Frank, Sanbou & Terashima, 2006), promote teamwork and collaboration (Cole & Griffiths, 2007) 

and contribute to socialization of people with special characteristics (McKenna, 2008) and finally 

reinforce perception. 

The PC as a means of publishing: Tools such as Blogs, WordPress and Edublogs enable pupils 

and teachers to publish their thoughts and works in chronological order. The teacher can use blogs 

to organize and edit useful learning material, to collaborate through discussion communities. Some 

                                                           
29 More on the subject at Jonassen D.H. (2000) Computers as Mindtools for Schools: Engaging Critical Thinking. 

Columbus, Ohio: Prentice - Hall. 
30 We refer to the Educational Social Network, which are key tools for creating Learning Communities. Such are the 

following: ning (http://www.ning.com), elgg (http://www.elgg.org), teachbox.net - http://teachbox.net and the Greek 

http: // www. dfe.gr and http: //ylikonet.gr. These networks have more safety valves than the others. However, the most 

important safety factor remains the purpose of their use and the type of users. 
31 Online Community is a set of people who interact in a virtual environment, having a common purpose and defined 

political and normative behaviors (Preece 2000). Of course, it should be stressed that each discussion group is not 

automatically a learning community. 
32 On the negative effects of online games, see Davis, 2001, Peters & Malesky, 2008. 
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teachers use blogs to support student work (Vangelatos & Foskolos 2012). Through individual 

blogs it is possible to post work - thoughts of his students, posting announcements, or creating 

electronic newspapers. As the publications are aimed at a true reading audience, with whom 

dialogue is being developed. Self-expression, creativity, collaboration skills and analytical and 

critical thinking are encouraged (Angelaina & Jimoyiannis 2010).  The use of weblogs in the 

teaching practice is very varied, and the application of properly designed learning scenarios can 

encourage learning, deepening, feedback, and ultimately the building of new knowledge (Dippold, 

2009) through the interaction and collaboration of pupils.   Finally, the Forums allow smaller posts, 

but they are a quick channel for consultation and allow for dialogue to be followed by the teacher 

(Wijekumar & Spielvogel, 2006).  They provide opportunities for immediate intervention and 

prompt participants to try to deepen the issue. Their use as a means of communication with the 

pupils' parents is an indirect pedagogical use of such tools as it contributes to building a good 

parent-school relationship and gives credibility and prestige to the institution of the school. 

 

5. Conclusion 

Modern technology and modern pedagogy, it is possible today, more than ever, to bridge distances 

between them. Modern tools can work with modern teaching methods, leading to the development 

of all the possibilities of thinking.  

Online and non-web applications contribute to better presentation, stochastic and careful analysis 

and content review. Facilitate searching and finding material, collaborating with remote groups or 

individuals, publishing jobs, and creating learning communities. Advanced tools such as virtual 

workshops help, through visualizations, tests and simulations, to the accuracy of presentation of 

the problem, decision making and assessment, process routing and knowledge building. ICT also 

contributes to the psycho-emotional field. Students and teachers find lasting and direct support in 

learning communities, enhancing the possibility of structured approaches, remote learners' help, 

and formulating more and more comprehensive views. 

There are many instances where the involvement of ICT in teaching has not brought any or, in 

better cases, few of the aforementioned advantages. Undoubtedly, the inclusion of ICT in the 

teaching process does not in itself ensure success in building collaborative classroom learning. 

Wide-ranging changes to curricula, content, software, and above all teachers' work are required. A 

very common mistake in many teaching scenarios is that more emphasis is placed on the 

technological dimension and less on the didactic - pedagogical design. This in combination with 

the use of appropriate teaching methods leads to disappointing results. We should not ignore the 

fact that the computer is nothing more than a teaching tool. As such, it takes its value, above all, 

from its use and secondarily from its potential. 
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ИМИДЖ И РЕПУТАЦИЯ НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ИНСТИТУЦИЯ 

Проф. д-р Лалка Борисова, Международно висше бизнес училище, Ботевград 

Сузана Дамянова, студент, Международно висше бизнес училище, Ботевград 

Резюме: Основната цел на този доклад е да се проследи въздействието на репутацията и 

имиджа на висшето училище върху решенията на студентите за избор на образователна 

институция. Това са категории, които определят степента на успех на образователната 

институция на пазара на определен сегмент - висшето образование. Репутацията се 

възприема като изградена вече система от оценки, мнения, нагласи и очаквания на 

потребителите (студенти) или бизнес партньорите, както и на служителите. Имиджът е 

образ, който е създаден от самата образователна институция, която очаква признание от 

обществеността. Ето защо, съществува разлика между двете категории, те се различават по 

своята устойчивост. На практика те взаимно се допълват и проблемите в едната категория 

може да предизвика колебания в другата. Оценката на целевата аудитория за двете 

категории зависи от редица фактори. 

 

IMAGE AND REPUTATION OF THE EDUCATIONAL INSTITUTION 

Prof. Dr. Lalka Borisova, International Business School, Botevgrad 

Suzana Damyanova, International Business School, Botevgrad 

Abstract: The main purpose of this report is to track the impact of the reputation and image of the 

higher school on the decisions of the students to choose an educational institution. These are the 

categories that determine the degree of success of the educational institution on the market of a 

particular segment - higher education. Reputation is perceived as a system of assessments, 

opinions, attitudes and expectations of users (students) or business partners as well as employees. 

Developed by the educational institution itself, which expects recognition from the public. 

Therefore there is a difference between the two categories, they differ in their sustainability. In 

practice, they complement each other and problems in the one category can cause fluctuations in 

the other. The assessment of the target audience for the two categories depends on a number of 

factors. 

Keywords: image, reputation, educational institution, factors 

 

Увод 

Още от момента на възникване на институцията „университет” досега, основната мисия на 

тази образователна институция е да генерира, споделя и разпространява знания. През 

вековете на развитие, университетските институции се променят, съобразно промените в 

обществото, но неизменно остава необходимостта от подобен тип структури: поради самата 

необходимост от систематично поднасяне на знания. В същото време, в условията на 

глобализация, съвременните образователни институции работят в условията на висока 

конкуренция. Между тях, несъмнено, се осъществява обмен на знания и ресурси: типичен 

пример за това са програми като „Еразъм” и други, но в същото време, образователните 

институции се конкурират за привличане както на студенти, така и на преподаватели. Може 
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би няма друг подобен сектор, в който човешкия капитал да има такова съществено значение, 

както образователния сектор. Тази конкуренция поставя като актуален въпроса за имиджа 

(образа) на образователната институция и нейната репутация: несъмнено е, че по-добрия 

образ и по-високата репутация ще привлекат повече студенти, както и повече 

висококвалифицирани преподаватели и учени. Предвид посоченото се счита, че 

университетите следва да съсредоточават максимални усилия за поддържане на отличен 

имидж и репутация. 

Обект на настоящето изследване е една сравнително млада, но вече утвърдена на българския 

образователен пазар университетска институция: Международно висше бизнес училище. 

Предмет на изследване е имиджът и репутацията му в обществото. 

 

Репутацията и имиджът като конкурентно предимство 

2.1. Формиране на репутация 

В настоящият доклад ще се опитаме да защитим следната изследователска теза: имиджът 

и репутацията на висшето училище създават положителен образ в обществото и са 

източник на конкурентно предимство, което предполага не просто подобряване на 

качеството на образование и обучение, но и използване на маркетингови похвати за 

утвърждаването им. 

Репутацията е неоспорима добродетел към която всички се стремят в своята работа. За 

дадено лице, продукт, организация или система тя може да бъде добра или лоша и 

разбирането, което имаме за нея, оказва влияние върху това как самите ние се отнасяме като 

потребители или членове на някаква общност. В професионалната литература към 

репутацията се добавят и обещания: добрата репутация привлича хората и търговските 

партньори, тя помага на капиталовите пазари и в отношенията с инвеститорите, увеличава 

стойността на продуктите и услугите и служи като щит на компанията в кризисни ситуации. 

Тя вдига стойността на акциите, намалява разходите по пласмента, обвързва служителите с 

компанията и насърчава добрия трудов морал, повишава доверието на клиентите, подобрява 

отношенията с различни граждански групи и утвърждава оценката за организацията, 

известна от медиите, политиците и публиките. 

Репутацията е издигана в култ в стотици публикации, тя има собствено месечно издание, за 

нея са изписани редица книги, но написаното дава само оскъдни съвети как се изгражда. 

Един от корифеите по теория на репутацията, Чарлз Фомбрън, дефинира репутацията като 

„общо разбиране на основните страни за дейността на компанията до момента и 

очакванията за бъдещето, което отразява цялостната притегателна сила по отношение 

на водещите му конкуренти“ (2). Основните аспекти в теорията на Фомбрън са 

емоционалната притегателност, качеството на продуктите и услугите, разбиранията за 

управлението и визията за бъдещето, удовлетвореността от работата, обществената 

отговорност и икономическият просперитет. 

По-просто казано, понятието репутация в описаното значение може да бъде заменено с 

позиционирането на компанията спрямо конкуренцията – т.е. означава 

конкурентоспособност. Репутацията е нематериален актив, който определя позицията на 

организацията спрямо основните конкуренти. Върху репутацията оказват влияние редица 

фактори: например историята на организацията, нейните действия и представите на 
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публиките. Репутацията има значим дял сред нематериалния капитал на организацията. 

Капиталът „репутация“ (reputational capital) е ценност, която се формира от доверието на 

клиентите, персонала, инвеститорите и другите важни за нея страни, тяхната обвързаност с 

нейните цели и позитивната им представа за нейното бъдещо развитие. 

 

2.2. Имидж на образователната институция 

Репутацията не е идентична с имиджа, между тях не може да се постави знак за равенство. 

Това е така, защото репутацията е вече формирана система от оценки, нагласи, мнения и 

очаквания сред потребителите и бизнес партньорите (външна целева аудитория), както и 

сред служителите (вътрешна целева аудитория). Репутацията и имиджът на компанията се 

различават и по това, че репутацията е по-стабилна и за нейното формиране се изисква по-

продължително време. Спадът в един бизнес сегмент на една фирма не може да доведе до 

пълен срив на репутацията. Така че, ако се загуби доверието на един от бизнес партньорите 

към компанията, това доверие сред потребителите ще остане, както и сред служителите. 

Имиджът е съвършен образ, който е представен от самата институция, която изисква 

признание в очите на обществеността. В действителност, „имиджът е определено 

позициониране на дадена компания за нейната стопанска дейност, за стоки, продукти, 

услуги, за тяхното качество и условия за получаване“ (4). Ето защо репутацията и имиджът 

са категории, които се допълват, но намаляване на доверието в една от тези категории може 

да предизвика колебания и в другата. 

Особеностите на имиджа, според А. Павлова, следва да се търсят в няколко посоки (3): 

1. Имиджът съществува само в условията на общността (обществото); 

2. Обект на имиджа може да е само човек или организация, продукт на обществото, т.е. 

социално ангажиран, социално представен човек или организация; 

3. Общите характеристики на един или друг обект (неговата сила, валентност, 

определеност) зависят не само от него конкретно, но и от особеностите на 

конкретното общество, в което този имидж се формира и съществува, от неговите 

ценности, норми, традиции, правила и пр., от усвоения опит и знания на членовете 

на това общество поколения наред. Казано по друг начин - един и същи обект (човек, 

организация и пр.) може да има много различен имидж в две различни общества; 

4. Вече изграденият имидж има отношение към идентификацията и съотнасянето на 

субекта към вече определени качества, съответстващи на създадения имидж. Той 

способства за формиране на устойчиво отношение към дадения обект и служи за 

субективен избор, свързан с поведението на избиращите да предпочитат близките до 

тях. Веднъж формиран (макар и подлежащ на промяна и обогатяване), имиджът 

работи за бързото припознаване на субекта и недвусмислената реакция към него”. 

Според Павлова, „имиджът може да се разглежда като разновидност на образа, който е 

родово понятие по отношение на имиджа” (3). Авторката цитира А. Алтшуллер, който 

разглежда образа като съставен на имиджа, „но според него образът се отнася до външните 

характеристики на представата. Той посочва, че както английското, така и руското 

тълкование на „образ" е семантично бедно понятие за „облик", което е ключово за 

формирането на имиджа, но не и самият имидж” (3). 
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В масовото и индивидуално съзнание всеки образ включва някаква конкретност, уникалност 

и може би най-важното - цялостност, т.е. не може да разделим образа на съставни части, а 

по-скоро може да говорим за негови детайли. Точно това е и причината комуникативните 

аспекти на имиджа да бъдат давани чрез детайлите „поведенчески“, „визуален“ и т.н. 

Именно детайлите разкриват различните страни на имиджа и промяната дори само на един 

детайл, може да промени съществено целия имидж. В този смисъл имиджът кореспондира 

по-скоро с бранда, който включва в себе си повече елементи на образа, отколкото на 

„мнение и оценка", макар именно мнението и оценката да стоят зад този образ. 

Съществено разграничение между имиджа и репутацията се прави от А. Павлова, което е 

показано в следващата таблица (3):  

 

Таблица 1. Различия между имидж и репутация 

Имидж Репутация 

"Какво"(образ на обекта) "В какво", "колко" (контекст на 

обекта) 

Цялостност, комплексност, 

паралелност на действията 

Възможна автономност, 

последователност на действията 

Съдържателни емоции, чувства, 

състояния 

Оценъчни емоции (+ или -, 

съпътстваща рационална оценка) 

Формира се с методите на прякото 

въздействие, например, рекламата и 

пропагандата, определение - 

"насърчаване" 

Преките методи са неприложими, 

определение - "игра" 

Моделиране на стереотипите Моделиране на рационалните системи 

Преди изграждането на репутация След изграждането на имидж 

 

Фактори, оказващи влияние върху подобряването на имиджа и репутацията 

Факторите, от които се формира репутацията са „етиката, икономическият просперитет, 

фирменото управление, административните подходи, обществената отговорност, 

ориентираността към клиента, доверието и познанията, свързани с организацията (emotional 

appeal) (2). 

Когато става въпрос за социално значими услуги, предлагани от висшите училища, етиката 

далеч не е единственият фактор, който е определящ за формиране на тяхната положителна 

репутация и имидж. Разбира се, етиката е задължителен фактор: както т.нар. академична 

етика, така и общата организационна етика, свързана с отношения към вътрешните 

стейкхолдъри (административен персонал и преподаватели), така и към потребителите: това 

са преките потребители на образователната услуга студентите и косвените потребители: 

работодателите. Освен етиката, при формиране на положителна репутация и имидж, от 

значение са и фактори, свързани с качеството и отвореността на образованието, като (1): 

o Откритост към бъдещето (готовност за бъдещи промени); 
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o Интеграция на различни способи на усвояване на света от човека; 

o Развитие и включване в процеса на образование на синергически представи за 

откритостта на системите в света, които ни заобикалят, за целостта и наличните 

взаимовръзки на човека с природата и обществото; 

o Обръщане към смислови модели, които изграждат светоглед (а не към догматични 

схеми); 

o Свободно ползване на различни информационни системи, които играят не по-малка 

роля в образованието от класическия изграден от непосредствени отношения 

образователен процес; 

o Личностна насоченост на процеса на обучение, (заложена в методологията на 

създаване на системата); 

o Развитие на културата на комуникациите (т.нар. вътрешна и външна среда на 

системата); 

o Психологическа ориентация на обучаващите се към свръх задачи, поради наличието 

на които образованието е длъжно да се намира в постоянно търсене на нови 

ориентири, цели и стремеж към изменение; 

o Изменена роля на преподавателя с преход към съвместни действия в нови ситуации 

от необратимо променящия се свят. 

Спазвайки посоченото, образователната институция може да си гарантира имидж на 

институция, прилагаща „отворен” модел на образование. 

От своя страна, качеството, както е добре известно от литературата, е понятие, което доста 

трудно може да се дефинира. Най-общо, това би следвало да бъде такава система, при която 

потребителите да бъдат удовлетворени. Що се отнася до висшите училища  обаче, не е 

достатъчно удовлетворени да бъдат само техните преки потребители: студентите. 

Необходимо е удовлетворени да бъдат и косвените потребители на резултатите от 

образователната дейност: в тесен план, работодателите и в по-широк план: цялото общество. 

Причините за твърдението са свързани с това, че от образователната услуга, без значение от 

нейния характер, се възползва цялото общество, особено в съвременни условия на 

обществото на знанието. 

За репутацията и имиджа на висшите училища съдим по редица класации, като рейтинг 

системата у нас. Според класацията на българските частни университети в направление 

„Администрация и управление“, МВБУ се класира в следната скала за 2018 г: 

 

Таблица 2. Класация на МВБУ по направление „АУ” 

Висше училище Общ 

резултат 

Учебен 

процес 

Научни 

изследва

ния 

Учебна 

среда 

Прести

ж 

Реали 

зация 

Американски 

университет в 

България 

63.0 55.07 48.9 56.11 96.96 71.51 

Нов български 

университет 

51.0 47.35 42.06 53.32 55.43 59.01 
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Висше училище по 

мениджмънт 

49.0 37.45 49.69 45.47 79.0 54.66 

Варненски свободен 

университет  

48.0 59.32 47.28 45.13 45.24 39.86 

Международно 

висше бизнес 

училище  

47.0 53.08 40.45 31.54 38.84 48.26 

Бургаски свободен 

университет 

42.0 46.85 39.73 38.12 47.73 40.34 

Висше училище по 

сигурност и 

икономика 

42.0 54.72 39.6 43.47 35.12 35.69 

Европейско висше 

училище  по 

икономика и 

мениджмънт 

40.0 45.47 37.79 48.2 35.8 36.96 

Висше училище по 

агробизнес и 

развитие на 

регионите  

35.0 30.65 37.75 42.8 33.66 36.72 

Колеж по туризъм - 

Благоевград 

24.0 12.39 37.66 30.96 45.8 21.31 

Източник: http://rsvu.mon.bg 

 

В тази класация МВБУ е на пето място по общ рейтинг сред частните училища, както и на 

средни места по отношение на отделните елементи от рейтинга. Почти аналогични 

резултати се наблюдават и по отношение на другото направление: „Икономика“- четвърто 

място в класацията:  

 

Таблица 3. Класация на МВБУ по направление „Икономика” 

Висше училище Общ 

резултат 

Учебен 

процес 

Научни 

изследван

ия 

Учебна 

среда 

Престиж Реализ

ация 

Американски 

университет в 

България 

66.0 50.88 50.85 56.11 96.83 80.53 

Висше училище по  

застраховане и 

финанси 

57.0 59.94 40.81 42.61 65.83 63.1 

http://rsvu.mon.bg/
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Нов български  

университет 

53.0 48.41 42.0 53.32 62.38 60.94 

Международно висше 

бизнес училище  

49.0 55.24 42.66 31.54 43.41 48.71 

Варненски свободен 

университет 

45.0 54.79 42.91 45.13 46.26 39.64 

Бургаски свободен 

университет 

43.0 46.89 40.38 38.12 41.9 41.64 

Висше училище по 

мениджмънт 

41.0 33.71 53.59 45.47 22.24 41.08 

Висше училище по 

сигурност и 

икономика 

41.0 54.19 39.6 43.47 32.69 33.31 

Европейско висше 

училище по 

икономика и 

мениджмънт 

39.0 46.22 37.79 48.2 34.69 33.21 

Висше училище по 

агробизнес и развитие 

на регионите - 

Пловдив 

37.0 45.84 38.25 42.8 38.23 29.36 

Колеж по 

мениджмънт,  

търговия и маркетинг  

33.0 18.63 38.27 40.76 42.2 39.06 

Колеж по туризъм  0.07 4.43 30.96 0.0 0.0 

Източник: http://rsvu.mon.bg 

 

Независимо, че МВБУ има относително средно положение, що се отнася до неговия 

рейтинг, в сравнение с други училища, то от следващата фигура е видно, че неговия рейтинг 

нараства след 2016 г., в сравнение с други частни училища у нас. Това говори за усилията 

на ръководството на МВБУ по отношение на общото подобряване на неговата дейност, 

имидж и репутация сред целевите групи.  

Успоредно с репутацията, с която се ползва Училището пред заинтересованите страни, за 

нивото на тази репутация съществен принос имат медиите, т.е. медийната репутация. 

Медията има властта да формира новинарски теми, да подбира проблемите, които смята за 

най-интересни, и да разказва за случващото се на публиките, акцентирайки върху желаното 

от нея, властта й като създател на репутацията, е най-голяма при събития, които ще 

заинтересуват медиите и нейните потребители заради актуалността на дадена тема. 
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Фигура 1. Динамика на рейтинга на частни български университети 

 

Източник: http://rsvu.mon.bg  

 

За целите на настоящето изследване е проведено кратко проучване, свързано с установяване 

на медийни публикации, свързани с МВБУ. В нито една от проучените медии: „Капитал”, 

„Дневник”, „Телеграф” и други онлайн медии не са открити негативни мнения и коментари, 

свързани с висшето училище. Това е заслуга на ръководството, административният 

персонал и преподавателският състав, които работят за изграждане на имидж на иновативна, 

бизнес ориентирана образователна институция. В същото време обаче, недостатъчно са 

публикациите, свързани с положителното развитие на МВБУ: например, нарастване на 

неговия рейтинг, образователните програми, които предлага, редица инициативи, които 

реализира и т.н. Това показва, че до известна степен, можем да приемем, че работата на 

училището с медиите не е на нужното ниво и тук има какво да се желае. 

В действителност, МВБУ разчита на собствени канали за популяризиране на имиджа, 

репутацията и положителните практики, които има. В условията на засилена конкуренция 

между висшите училища обаче, възможно е това да е недостатъчно за популяризирането им. 

Известна е ролята на медиите за разгласа и по наше мнение, подобно пренебрегване може 

да доведе до проблеми, свързани с цялостната външна комуникационна дейност на МВБУ в 

бъдеще време. Съществуват множество възможности за работа с медиите, типичен пример 

за това са не просто образователните програми, но и други научни дейности. Така например, 

МВБУ организира ежегодни международни конференции, като предстоящата е свързана с 

иновациите и предприемачеството, за която проява не намерихме публикации в пресата. 

http://rsvu.mon.bg/
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Резултати от анкетно проучване 

За целите на настоящата публикация изследвахме имиджа на МВБУ сред нашите студенти 

чрез проведено анкетно проучване. Анкетата е съставена и проведена от дипломантката, в 

нея участват 60 студенти. В анкетата не присъстват въпроси, свързани със специалността 

или периода на обучение на студентите, тъй като се счита, че те излизат извън рамките и 

целите на настоящето изследване. Като начало студентите отговарят на въпрос, свързан с 

избора на ВУЗ: 

 

Фигура 2. Водещи мотиви за избор на МВБУ 

 

 

От графиката е видно, че водещият мотив за студентите са предлаганите от висшето 

училище специалности: положителен отговор са дали 33 % от анкетираните лица. При 3 % 

от тях, нито един отговор от посочените не е водещ, а при 14 % водещите мотиви са били 

„други”. В неформален разговор с някои от студентите е установено, че под други мотиви 

те имат предвид стойността на семестриалните такси, наличие на дистанционна форма за 

обучение, без откъсване от работното място. Акредитацията, рейтингът, както и създадения 

имидж сред обществеността не са водещи мотиви за избор на висшето училище: тези 

отговори са посочени съответно от 8 % и от 11 % от анкетираните лица, което се определя 

като ниски стойности. При личен разговор, студентите споделят, че се информират от 

познати и приятели (от уста-на уста). 

Следващият въпрос цели да установи кои са конкурентните характеристики на МВБУ, пред 

другите висши училища: 

 

 

 

 

33%

31%

11%

8%

14%
3%

Специалности

Методи на обучение 

Акредитация  и рейтинг  

Обществен имидж 

Друго

Нищо от посоченото 
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Фигура 3. Конкурентни предимства на МВБУ 

 

 

Резултатите показват, че мненията се дислоцират по отношение на различните отговори. 

Най-висок процент от анкетираните (25 %) посочват формите на обучение като водещи 

конкурентни предимства на Училището. На следващо място с еднакъв процент (25 %) са 

поставени образователните програми и преподавателският състав, следвани от 

инфраструктурата. По 10 % считат, че местоположението (връзка с метро станция) на 

висшето училище и медийното отразяване са фактор за неговата конкурентоспособност. 

Със следващият въпрос респондентите посочват важни фактори за формиране на имидж. 

Резултатите са както следва:  

 

Фигура 4. Фактори, за формиране на имидж на МВБУ 
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Посочените фактори са ранжирани в следната последователност: на първо място за 30 от 

анкетираните е изградената инфраструктура. Студентите посочват, че се гордеят с това, че 

за 2017 г. сградата е отличена с приз „Сграда на годината“ и тук няма никаква конкуренция 

с другите висши училища, определението е: уникална. За 20 студенти важно е медийното 

присъствие и отразяване на събития, а за останалите 10 – етичните взаимоотношения, 

установени в Училището. 

Както всяка една друга структура, така и МВБУ има необходимост от комуникационни и 

PR програми, насочени към различни публики и аспекти от дейността на училището. Те 

обезпечават информация за неговия имидж, ето защо, този въпрос намира място в анкетата, 

като резултатите са както следва: 

 

Фигура 5. Оценка за комуникационната и PR програма на МВБУ 

 

 

Половината от анкетираните (63 %) поставят висока оценка на комуникационната и PR 

дейност, осъществявана от МВБУ. Това е изключително висок процент, който показва, че 

действително усилията на ръководството на университета са насочени към формиране на 

имидж в обществото. Училището поддържа уеб-страница, както и профил в социалните 

мрежи, като очевидно е, че се използва този тип интерактивни канали на базата на СЕО 

методи и други методи, свързани с дигиталната комуникация. По отношение на 

комуникацията на училището с външни публики положителен отговор дават 20 

%анкетираните., само 17 % отговорят отрицателно по двата критерия. 

Следващият въпрос е насочен към уточняване на информационните канали, по които 

студентите са получили информация за самото училище: 
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Фигура 6. Информационни канали за кандидат-студенти 

 

 

От графиката може да се направи следното заключение: основен информационен канал за  

студентите се явява уеб-сайта на МВБУ. Действително, уеб-сайтът има раздел, 

предназначен за кандидат-студенти. Други 25 % от анкетираните са се информирали по 

отношение на обучението в МВБУ от близки и познати, които са учили в това училище. 

Едва 11 % от анкетираните лица са използвали посещение на място, за да получат 

необходимата им информация. 

 

Фигура 7. Степен на удовлетвореност на студентите 

 

 

Следващият въпрос от анкетата едновременно измерва удовлетвореността на студентите, 

защото само удовлетвореният студент би препоръчал учебното заведение на свои близки, 

но от друга страна, удовлетвореността може да се приеме и като фактор за положителен 

имидж. От получените резултати, 80 % т.е., значително повече от половината от 

анкетираните лица, биха препоръчали университета сред близки  и познати, което показва, 

че висшето училище се радва на добре приеман имидж сред своите настоящи студенти. 

На следващо място решихме да оценим нагласите на студентите по отношение на техните 

очаквания от обучението в МВБУ. Резултатите са показани на следващата фигура: 
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Фигура 8. Ползи от обучението в МВБУ 

 

 

Както е показано на графиката, повече от половината от анкетираните лица (60 %) имат 

положителна нагласа за резултата от обучението им в МВБУ, що се отнася до тяхната 

бъдеща кариера; 30 % отговорят по-скоро да, 4 % от анкетираните не считат, че това 

обучение би било фактор, а 6 % са по-скоро колебливи в своя отрицателен отговор. 

Процентът на отрицателните отговори не е определящ, той е твърде нисък, което ни дава 

възможност да заключим, че МВБУ успява да наложи имидж на училище, което „работи” за 

кариерата и развитието на своите студенти.  

Следващият въпрос цели да установи каква е репутацията, която студентите са си изградили 

за МВБУ. Отговорите са различни, онагледени на следващата фигура: 

 

Фигура 9. Репутация на МВБУ сред студентите 
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Тук резултатите са следните: най-много студенти (52 %) определят Училището като 

„иновативно”, което напълно отразява концепцията на ръководството за неговото бъдещо 

развитие и визията му; 24 % от анкетираните го виждат като „бизнес ориентирано”, което е 

свързано най-вероятно с факта, че студентите се обучават по програми, разработени 

съвместно с бизнес партньори, срещата се с представители на бизнеса и стремеж за развитие 

на предприемаческия дух и компетенции. Нито един от анкетираните не вижда МВБУ като 

място, където е наложено консервативно обучение и комуникации. 

Висшето училище работи в условията на висока конкуренция. Това означава само едно: 

непрекъснат акцент към подобряване на качеството на обучение като фактор за 

преодоляване на конкуренцията. Повишаване на комуникационните активности с всички 

заинтересувани групи от лица. Изработване на активни програми за комуникация към всяка 

група. От съществено значение е акцентът към работодателите, като за тях е необходима не 

просто комуникационна програма, но и дейности, свързани с техния интерес към студентите 

от МВБУ. 

Следващото, което поискахме от респондентите, е да подредят по важност фактори, които 

са важни за формиране на имидж и репутация. За формиране на имидж респондентите са 

поставили на първо място медийното представяне, а за репутация – действията на 

ръководителите, тяхната харизматичност и управленски умения. Рекламата, като фактор за 

формиране на имидж, е поставена на последно място, като твърде неустойчив фактор. 

Резултатите са показани в следващата таблица. 

 

Таблица 5. Фактори за формиране на имидж и репутация 

Фактори, формиращи имидж на 

образователната институция 

Фактори, формиращи репутация на 

образователната институция 

1. Медийно представяне 1. Действия на ръководителите на 

Университета (харизматичност, 

управленски умения) 

2. Компетентност на преподавателите 2. Мнение на студентите 

3. Програми за обучение с оглед 

изискванията за пазара 

3. Мнение на кандидат-студенти 

4. Престиж (Индивидуалност) 4. Мнение на бивши студенти 

5. Инфраструктура 5. Духовност, съзнание, изразяване 

6. Фирмена култура 6. Надеждност, доверие, качество 

7. Етична работна атмосфера 7. Родителите 

8. Услуги за бизнеса 8. Имидж  

9. Изграждане на съюзи 9. Отворен модел на образование 

10 Реклама 10. Ясно дефинирана визия на пазарно 

поведение 
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Стратегии за подобряване на имиджа и репутацията 

Моделът за изграждане на стратегия за подобряване на имиджа и репутацията може да се 

представи по следния начин: 

Фигура 10. Модел на стратегия за изграждане на имидж и репутация 

 

Стратегиите за подобряване на имиджа и репутацията на висшето училище следва да се 

базират първо на уточняване на целевите групи, които далеч не са само настоящите или 

кандидат-студентите в училището. Според В. Георгиева (1) „от гледна точка на 

образователния маркетинг образователните услуги имат три вида потребители: 

o Потребители - физически лица; 

o Потребители - предприятия и организации с производствени, социално подпомагащи 

или управленски функции; 

o Потребители - други училища и квалификационни центрове (надграждащи в някаква 

степен придобито вече на определено ниво образование)”. 

По наше мнение обаче, тези целеви групи са значително повече, както това е показано на 

фигурата:  

Фиг. 11. Целеви групи на стратегията 
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Според нас, това са значителен брой стейкхолдъри, които са заинтересувани от имиджа и 

репутацията на висшето училище. Към всяка една от тези групи, МВБУ трябва да изпрати 

съответното послание, което е задължително да бъде открито и честно. Те от своя страна 

трябва да работят за формиране на висока репутация, за да се реализира стратегията. 

По отношение на кандидат студентите, стратегиите следва да бъдат насочени към виртуални 

и към реални взаимодействия, например:  

o Ден на отворените врати в реално учебно време, през които кандидат-студентите да 

се запознаят с учебния процес; 

o Предоставяне на демо версии на учебната платформа на университета; 

o Предоставяне на данни по отношение на броя завършили и реализирали се студенти 

на пазара на труда; 

o Клуб на бизнес-партньорите, където да се дискутират въпроси от взаимен интерес; 

o Предоставяне на възможности за обратна връзка с преподаватели в определено 

време, при която комуникация да се уточняват важни за кандидат-студентите или 

техните родители въпроси, като например същността на даден предмет, неговото 

значение за бъдещия специалист, възможности за мобилност и реализация и т.н. 

 

Заключение 

Потребността от образование (определено негово качество) приема специфична насоченост 

в зависимост от културното ниво на дадено общество и отделните индивиди в частност. 

Информация за предлаганите образователни услуги за МВБУ може да се намери в Интернет 

пространството, като уеб-сайтът на училището и социалните мрежи, както и от настоящи и 

бивши потребители на тези продукти. Социалните мрежи се използват: 

За комуникиране с публиката - събития като научни конференции или други се оповестяват 

в уеб-страницата и в социалния профил на висшето училище; 

Във Facebook се публикуват снимки от академичния живот в МВБУ, както и програми за 

бъдещи събития; 

В същите мрежи е необходимо да се осъществи и контакт с медиите, които да популяризират 

добрите практики на училището и неговите възможности да предлага качествен 

образователен продукт. 

В заключение, могат да се направят следните основни изводи за дейността на МВБУ в 

усилията му за формиране на имидж и репутация: 

То е висше училище, което вече 28 години присъства на пазара на образователни услуги у 

нас; 

Международно висше бизнес училище е акредитирано, съобразно националното 

законодателство, а системата за рейтинг показва, че то се намира около и над средното ниво, 

в сравнение с други училища; 

Положителното е, че рейтинга на МВБУ се повишава, което се дължи на усилията на 

неговото ръководство по отношение на управление на качеството, иновациите и обучение в 

предприемачески дух; 
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Съобразно направената анкета, става ясно, че основните мотиви на студентите за използване 

на образователните услуги на МВБУ са свързани с предлаганите програми и професионални 

направления, с високо квалифицирания преподавателски състав, отличната материална база 

и възможности за мобилност; 

Направеното медийно проучване показва, че липсват материали, свързани със скандални, 

порочни  или корупционни практики в МВБУ, но в известна степен Училището се нуждае 

от подобряване на общата маркетингова и комуникационна дейност, насочена към 

популяризиране на качеството и иновативността, стоящи в основата на неговия имидж и 

репутация.  
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ВЛИЯНИЕ НА ИНОВАТИВНИ МЕТОДИ НА ПРЕПОДАВАНЕ ВЪРХУ 

УДОВЛЕТВОРЕНОСТТА НА СТУДЕНТИТЕ 

Гл. ас. д-р Зорница Йорданова, Университет за национално и световно стопанство 

Петя Биолчева, Университет за национално и световно стопанство 

Борислава Стоименова, Университет за национално и световно стопанство 

Резюме: Целта на статията е да представи крайните резултати от изследване, фокусирано 

върху влиянието на иновативните методи на обучение върху удовлетвореността на 

учениците. Документът очертава някои общи иновативни методи на преподаване чрез 

литературен преглед и анализ. Той също така обсъжда значението и различните начини за 

измерване на удовлетвореността на студентите. Емпирично изследване, част от 

проучването, има за цел да измери първо значението на иновативните методи на 

преподаване за респондентите и след това да измери представянето на преподавателите по 

отношение на използване на иновативни преподавателски техники въз основа на мнението 

на студентите. Изследването обсъжда някои основни елементи на удовлетвореността на 

студентите и дава препоръки към университетите как могат да стимулират използването на 

иновативни методи на преподаване, за да се повиши удовлетвореността на студентите. 

 

INFLUENCE OF INNOVATIVE TEACHING METHODS ON STUDENTS 

SATISFECTION 

Chief Assistant Dr. Zornitsa Yordanova, University of National and World Economy 

Petya Biolcheva, University of National and World Economy 

Borislava Stoimenova, University of National and World Economy 

Abstract: The paper aims at presenting the final results from a research focused on the influence 

of innovative teaching methods on students' satisfaction. The paper outlines some common 

innovative teaching methods via literature review and analysis. It also discusses the importance 

and different ways for measuring students' satisfaction. An empirical research, part of the study, 

aims at measuring first the importance of innovative teaching methods for the respondents and then 

measuring the performance based on students’ opinion. The survey involved 317 respondents. The 

research discusses some basic elements of students’ satisfaction and gives recommendations how 

universities may boost using innovative teaching methods in order to increase student's satisfaction. 

Keywords: educational innovation; teaching innovative methods; student satisfaction; 

 

1. ВЪВЕДЕНИЕ 

Образованието като социален феномен е основен фактор за съществуването и прогреса на 

цивилизацията и обществото. Изискванията към него са не само да бъде всеобхватно и 

устойчиво, но също и да задоволява нуждите на цивилизацията и обществения строй в 

неговия съществуващ вид, да се развива непрекъснато, за да отговаря на 

предизвикателствата на бързо променящата се и трудно предсказуема среда. Образованието, 

повече от всеки друг елемент на обществото следва да еволюира системно, последователно 
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и с необходимия мащаб. За целите на този необходим непрекъснат процес на прогрес и 

развитие, адаптиране към промените и предизвикателствата и опит за предвиждане на 

нуждите утре, иновациите се явяват като един от най-силните инструменти в управлението 

на образованието (Serdyukov, 2017). Смята се, че социалното и икономическо благополучие 

на страните ще зависи все повече от качеството на образованието на техните граждани: 

появата на така нареченото „Общество на знанието“, трансформирането на информация и 

медиите и нарастващата специализация на организациите изискват високи умения и нива на 

знания. Днешните образователни системи трябва да бъдат ефективни и ефикасни, или с 

други думи, за постигане на поставените цели, следва да има оптимално използване на 

наличните ресурси и въвеждане на иновации (Cornali, 2012).  

От друга страна, все повече изследователи и образователни институции измерват 

удовлетвореността на студентите, за да оценят качеството на учебната среда и процеса на 

обучение, да идентифицират възможности за подобрение, да повишат успеваемостта по 

привличане и задържане на студентите и като цяло да подобрят своята 

конкурентоспособност в сферата на висшето образование.  

Използването и адаптирането на клиентско-центричния модел на управление в 

образованието е практика, която все повече се прилага от висшите учебни заведения. 

Основен фокус на организациите, упражняващи този тип на управление са нуждите, 

желанията, интересите и обратната връзка на клиентите, в случая студентите. Ето защо, 

удовлетвореността на студентите за много университети се превръща в основен измерител 

на успешно управление, в т.ч. управление на администрация, учебни програми и 

дисциплини, избор на преподавателски състав и използвани техники за преподаване. 

Преподаването е основна категория при изследване на студентската удовлетвореност в 

почти всички институционални, национални, включително и международни проучвания. 

Използването на иновативни методи на преподаване е тема с широк изследователски 

интерес в областта на образователните иновации. Въпреки това, иновативните методи на 

преподаване досега не са разглеждани детайлно като самостоен предмет при изследване на 

студентската удовлетвореност. Основната цел в настоящия доклад е да се изследва 

влиянието на иновативните методи на преподаване върху удовлетвореността на студентите. 

Това повдига няколко изследователски въпроса: 1) Кои методи на преподаване са 

иновативни? 2) Кои иновативни методи на преподаване са от значение за студентите; 3) Кои 

иновативни методи на преподаване се прилагат в университетите; 4) Доколко 

удовлетворени са студентите от използваните в университетите методи на преподаване?; 5) 

Влияят ли иновативните методи на преподаване върху удовлетвореността на студентите; 6) 

Как иновативните методи на преподаване влияят върху удовлетвореността на клиентите? 

В теоретичната си част, докладът представя литературен преглед на иновативните методи 

за преподаване, описани най-често в казуси от различни университети и преподавателски 

екипи и анализ на съществуващите методи за оценка на удовлетвореността на студентите. 

Вследствие на това е избрана методика за оценка на влиянието на иновативните методи за 

преподаване върху удовлетвореността на студентите и същата е тествана чрез емпирично 

апробиране сред студенти от УНСС и други университети.  
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2. ИНОВАТИВНИ МЕТОДИ НА ПРЕПОДАВАНЕ 

Иновациите в образованието са тема с широк обхват основно поради тяхното широко 

приложение в сложен обект като образователната система. Настоящия доклад се фокусира 

само върху иновативни методи за преподаване. Настоящите дебати в образователната 

политика, както на национално, така и на международно равнище, често търсят иновации, 

които могат да помогнат на образователните системи да се адаптират в променящия се свят, 

като отговарят на нарастващите изисквания на пазара на труда; на нови социални, 

екологични и икономически предизвикателства; и на развиващите се норми и практики в 

живота на децата и младежите. Това се отнася и за професионалните практики на учителите. 

Педагогическата практика винаги трябва да бъде иновативна. Приспособяването към 

характеристиките на учениците и реагирането на тяхното развитие е присъщ аспект на 

педагогиката (Vieluf et al., 2012) . Harvey и Green (1993)  казват, че образованието не е услуга 

за клиента, а е непрекъснат процес на трансформация на участника, студент или 

изследовател. На практика тези адаптации могат да се считат за иновации, ако се основават 

на нова идея и когато те имат потенциал да подобрят ученето на учениците, или когато са 

свързани с други резултати. 

В този тип образователни иновации влизат и под типове като: подобряване на образованието 

на учителите, професионално развитие и учене през целия живот, стил на преподаване, 

мотивация, умения, компетенции, самооценка, самоефективност, креативност, отговорност, 

автономност за преподаване, способност за иновации, свобода от административен натиск, 

най-добри условия за работа и публичност (Vieluf et al., 2012). Степента на въздействие 

може да се определят следните три нива на иновативност (Vieluf et al., 2012): 

o Приспособяване или модернизиране на процеса: иновациите могат да се появят 

ежедневно и ефективно и да се разглеждат като начин да направим работата по-лесна, 

по-ефективна, по-привлекателен или по-малко стресиращ. Този вид иновации обаче 

трябва да се разглеждат като подобрение, а не като иновация, защото те не 

произвеждат нов метод или инструмент. Разграничението между иновации и 

подобрение е в новост и оригиналност, както и в значимостта на въздействието и 

мащаб на промяната. 

o Модификация на процеса: иновация, която значително променя процеса, 

производителността или качество на съществуващ продукт (например ускорено 

обучение (AL), виртуално училище, домашно образование, смесено обучение). 

o Трансформация на системата: драматично преобразуване (напр. Болонски процес; 

Общо ядро; напълно автоматизирани образователни системи; автономни или 

самонасочени изучаване на; онлайн, мрежово и мобилно обучение). 

Висококачественото обучение често се дефинира като използване на различни практики за 

преподаване в класната стая, което позволява както насоченото към учителя, така и 

саморегулираното учене. За целите на образователната политика и образованието на 

учителите, резултатите подкрепят призива за добър баланс между трите измерения на 

преподавателската практика в класната стая: (a) засилени дейности, включително 

предизвикателни задачи и съдържание, (б) ориентация към учениците, подкрепящи 

практики и (в) практики, насочени към учителите, които осигуряват структура и яснота 

(Vieluf S., et al., 2012). 
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Липсва категоризация и пълносписъчен материал на иновативните методи на преподаване. 

Такива са описани в различни изследователаски и образователни документи. Например 

иновативната образователна платформа Room 241 (2017) обобщава три иновативни метода 

за преподаване във висшето образование. Това според тях са: визуализация, използване на 

технологии в класната стая и активно учене. Прилагането на визуализация предполага 

използването на инструменти за визуализиране на теориите, които са трудно достъпни, 

разбираеми и смилаеми за студентите. Използването на технологии се свежда до 

привеждането на учене чрез изпитване и приложение като някои теоретични материи се 

тестват и изпробват чрез различни технологични инструменти, в т.ч. компютри, таблети и 

дигитални камери и др. Концепцията за активно учене включва в състава си прилагане на 

менторство, учене в екип, дискусионни и фокус групи, колаборативно решаване на 

проблеми.  

Екипът на образователния стартъп Edsys (2018) обобщава 50 иновативни метода в 

преподаването, сред които: практическото обучение;  разказването и адаптирането на 

уроците чрез истории; ролевите игри; игровизацията; визуализация; менторстово; 

използване на социалните медии; учене чрез работа и учене на терен; мисловни карти; 

дискусии и дебатиране; учене чрез фокусиране върху съществуващи проблеми; използване 

на мултимедия; организиране на проекти; прилагане на информационни и комуникационни 

технологии; видео съдържание; организиране на състезания и др. 

Becker & Watts (2010) извършват мащабно изследване между 1995 и 2000 година, което 

констатира, че въпреки някои индикации за засилен акцент и интерес към преподаването и 

методите на преподаване, самото то се променило много малко през годините на 

изследването и все още доминираниращи са използването на конвенционални методи. 

García-Peñalvo и Colomo-Palacios (2015) изследват иновативните методи в преподаването 

конкретно в инженерните науки. Те фокусират своето изследване върху използването на 

мобилните технологии като способ да се създаде по-безопасна среда за студентите, да се 

повиши тяхната култура на безопасност и да се обучат специалисти, които да нямат усещане 

за опасност по време на учебния процес, което в крайна сметка ще им позволи да вземат 

отговорни решения в своята професионална практика. Втори фокус в изследването на 

учените е игровизацията. Игровизацията (гамификацията, дефинирана от Deterding et al. 

2011), е използването на елементите на игри в не-игрови контексти. В допълнение също е 

дефинирана като процес на използване на игрови механизми и игрово мислене за 

разрешаване на проблеми. Lee & Hammer (2011) считат, че игровизацията е използване на 

игрови механизми, динамика и рамки за насърчаване на желаното поведение. Kapp (2012) я 

дефинира като използване на геймърска механика, естетика и игрално мислене, за да 

ангажира хора, да мотивира действията, да насърчава обучението и да решава проблеми. 

Ключовият момент на гамификацията е включването на задачи с игрови характер, които 

играещите трябва да изпълняват (Kiryakova et al., 2014). García-Peñalvo и Colomo-Palacios 

(2015) изследват и роботите като иновативна техника за преподаване, като тя е с изразено 

технологични характеристики за целите на преподаване на инженерни науки. В аспектите 

на социалните и т.нар. тънки умения, учените очертават трансверсалните умения, оценка на 

компетентности, задачи пред работата в различни културни среди и неформалните методи 

на учене. Venera (2016) анализира поредица от фасилитатори, които определят 

креативността и иновациите в преподаването като подчертава ролята на оценката, 

организационната култура и информационните технологии като важни и съществени 

елементи на образователния процес. Авторът се фокусира върху новата парадигма на 
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социалното развитие, която изисква и генерира бързи промени. Това обикновено се дължи 

на развитието на информационните и комуникационните технологии в обществото на 

знанието. Всичко това изисква нов подход на образователните системи по отношение на 

иновациите и креативността, които допринасят за икономическия просперитет и за 

развитието на качеството на живот, индивидуалното и социалното благосъстояние. В този 

смисъл, авторът извежда творчеството като понятие, притежаващо два аспекта: 

креативност, когато става дума за студенти, и творчество в преподавателска перспектива. 

Творчеството в образованието се основава повече на процеса, отколкото на продукта и 

следователно изисква развитието на критично мислене и когнитивни умения. Акредитация 

от асоциация на напредналите университетски училища по бизнес (AACSB) изисква 

университетите да представят доказателства за непрекъснато подобрение в три 

жизненоважни области, от които първо са иновациите. Според Асоциацията, успешното 

бизнес образование трябва да намери творчески начини за създаване на стойност за 

студентите, работодателите и общността. Вместо да се разчита на традиционни 

педагогически подходи, се насърчават експериментиране с нови методи на преподаване 

(Argyris, 2002). Според Yildirim (2013) развитието на електронните инструменти, 

хардуерните и софтуерните технологии засяга образователните и образователните 

институции, както и въздействието му върху адаптацията на младото поколение. Това 

следва да бъде експлоатирано от преподавателите за целите на по-ефективно и качествено 

преподаване. Моделът "иновативно училище" (Korhonen et al., 2014),  набляга на развитието 

на учебните среди, професионализма на учителите, лидерството и партньорствата. Моделът 

ангажира учители, студенти, училищни директори, родители, и актьори на местната 

общност в проектирането и приемането на образователни иновации. В хартията се изследват 

1) операциите на училището и 2) изследователски проекти, основани на проекта, 

осъществявани от екипи от учители и изследователи. По време на проучването е определен 

акцент върху иновациите, които се съсредоточават върху използването на 

информационните и комуникационните технологии (ИКТ) в преподаването, ученето и 

сътрудничеството. В проучването на Martinez-Estrada, и Conaway (2012), електронни книги 

се разглеждат като следващата стъпка в образователните иновации.  Авторите докладват за 

това как електронната електронна книга е подкрепе в ученето на студенти като метод на 

преподаване и повишава резултатите от курсовете. 

 

3. ИЗМЕРВАНЕ НА УДОВЛЕТВОРЕНОСТТА НА СТУДЕНТИТЕ 

Висшето образование днес в повечето страни по света е широкодостъпно и това води до 

увеличено търсене на информация за качеството на университетите и тяхната 

конкурентоспособност. Въпреки наличието на много на брой глобални и национални 

системи за класиране на университетите, все още липсва международен консенсус относно 

измерването на академичното качество (Dill and Soo 2005). Измерването на 

удовлетвореността на студентите от университета, в който те се обучават или са се 

обучавали, е полезно за отчитане на: 1) потребностите и очакванията на студентите за 

обучението и уменията, които могат да развиват, 2) състоянието на учебната среда, процеса 

на обучение и реалното получаване на различни компетенции в съответната сфера на 

развитие, 3) възможностите за подобряване на учебната среда и процеса на обучение и 4) 

погледа на завършилите студенти, от гледна точка на вече практикуващи съответната 
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професия, за това доколко е било полезно и градивно обучението им, до колко практически 

могат да го използват в  бизнес средата (Nair, et. al 2011, Иванов и кол., 2011).   

Още през 30-те години на миналия век, наред с входните резултати и бюджета за обучение, 

започват да се изследват и онези практики в учебния процес, които способстват за 

развитието на студентите. Такива практики са например работа в сътрудничество с колеги 

за решаване на проблеми, обучения в чужбина, обучения чрез доброволчество, участие в 

изследователски проекти съвместно с академични преподаватели, сформиране на учебни 

общности (Kuh, 2003; Pace, 1982). Първоначално акцентът е поставян върху времето, 

необходимо за изпълнение на дадена задача, и качеството на вложените усилия (Tyler, 1949). 

В последните години вниманието се насочва към въздействието на опита по време на 

обучение върху ангажираността на студентите (Kuh et al., 2006; Kuh, 2008) и общата им 

подготовка (Pascarella, 1985; Pascarella and Terenzini, 2005). Измерването на 

удовлетвореността на студентите има за цел да отчете тяхната оценка за качеството на 

университета като цяло, както и на отделни негови аспекти. Литературният преглед дава 

индикация за промяна в посоката от търсене на оценка за съдържанието и вида на учебните 

материали, както и начина на преподаване (дали преподавателят е подготвен за час, дали 

разяснява материала добре и т.н.) към оценяване на опита в процеса на обучение и 

ангажираността на студентите по време на обучението (Barrie et al., 2008; Ginns and Barrie, 

2009; Oliver et al., 2008; Scott, 2008; Talukdar et al., 2013). В таблица 1 са обобщени основни 

аспекти на удовлетвореността на студентите, които дават концептуална насока без да 

претендират за изчерпателност.  

 

Таблица 1. Основни аспекти на студентската удовлетвореност 

  

Интерес към 

конкретната 

дисциплина 

Интересът се формира преди всичко от мотивацията 

(вътрешна или външна) за постигане на определена цел и 

степента, в която дисциплината отговаря на вижданията и 

очакванията на студента. Той може да бъде като 

предварително формиран, така и породен и/или засилен в 

процеса на обучение. 

Очаквания към 

дисциплината 

Очакванията към дисциплината се определят от степента, в 

която придобитите знания и умения отговарят на 

очакванията на студентите и помагат за реализацията им на 

пазара на труда в желана от тях сфера или професия.  

Достъп до 

информация 

Достъпът до информация включва достъп до научна 

литература и специализирани бази данни (в т.ч. и до данни 

с „отворен достъп“), което влияе на мотивацията на 

студентите, повишава интереса им към процеса на обучение 

и съответно удовлетвореността от учебния процес. 

Компетентност на 

преподавателите 

Компетентността на преподавателите се определя от 

способността им да набавят, обработват, синтезират и 

представят възможно най-добрата и актуална информация 



73 

като използват съвременни методи и технологии за 

преподаване на учебния материал.  

Достъп до учебни 

стажове 

Учебните стажове с ясна практическа насоченост будят 

значителен интерес у студентите. По този начин, по време 

на процеса на обучение, те дооформят интересите си и се 

насочват към специализация в образованието. 

Участие в научни 

проекти 

Въвличането на студентите в различни научни и научно-

практически проекти повишава мотивацията им за учене, 

дава добри практически и приложни умения, развива 

изследователски умения и умения за работа в екип. В 

същото време ползата от участието на студентите в 

университетските проекти е двустранна, т.е. те могат да 

подпомогнат в добра степен  изпълнението на по-лесните и 

формални работни задачи. 

Методи и техники 

на преподаване 

От използваните методи и техники на преподаване зависи 

степента на усвояване на знанията и формиране на 

компетенциите, интересът на студентите към дадена 

дисциплина, възможността за прилагане на знанията. 

Иновативните методи и техники на преподаване създават 

конкурентни предимства, както по време на обучителният 

процес, така и в компетенциите на самите обучавани. 

Учебната 

инфраструктура 

Учебната инфраструктура включва лесен достъп до 

административните услуги, обслужващи учебния процес. 

Кариерна 

ориентация 

Студентите оценяват високо възможността да получат 

съдействие при избор и ориентация на кариерно развитие. 

Възможността за директна връзка между бизнес 

организации и университетите дава основа за развитие и 

специализация. 

Източник: NSS, CEQ 

 

Много образователни институции правят регулярни анкетни допитвания сред настоящи и 

завършилите студенти за нивото на тяхната удовлетвореност, но резултатите от подобни 

проучвания, като правило не се отразяват в глобалните класации на университетите (Graham 

and Thompson 1994). Причините затова са, че, наред с аргументите в полза на проучванията 

за удовлетвореността на студентите (относителната лекота при събиране на данни и 

интерпретиране на резултатите), подобни проучвания имат и съществени ограничения: 

субективен характер (основават на субективната оценка на студентите), податливи са на 

манипулации, трудно се използват за сравнения между университетите (Ehrenberg 2002).  

Така например студентите понякога съобщават, че са се почувствали принудени да оценят 

високо своя университет заради потенциалното влияние на репутацията на институцията 

върху техните възможности за кариера (Kenber and Taylor, 2010). Известен е публичният 

скандал от 2008 година, когато група преподаватели от катедрата по психология в 

университета Кингстън във Великобритания са хванати, инструктирайки студентите да 
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фалшифицират своите оценки за качеството на институцията (Coughlan, 2008b). Обективно 

представените резултати от проучване на студентската удовлетвореност могат да окажат и 

негативно влияние на репутацията на университета. Студентите на университета Нотингам 

например използват възможността в едно проучване да изразят своята неудовлетвореност 

от времето за контакт с преподавателите, липсата на обратна връзка и подкрепа от страна на 

преподавателите (Patel quoted in Gadher, 2010) и тези данни стават публично известни. 

Някои университетски класации, като например канадската класация Maclean’s и 

американската US News World Ranking (USNWR) използват показателя „принос на 

завършилите“ (alumni giving rate) за измерване на удовлетвореността на завършилите 

студенти. Този показател се използва като заместител на удовлетвореността на завършилите 

и отразява средния процент (за определен период от време) на живи възпитаници с 

бакалавърски степени, които са направили дарение за университета, в който са се обучавали. 

Измерването на приноса на завършилите обаче насърчава университетите да приемат 

агресивни тактики, за да получат малки вноски от повече възпитаници. Това означава, че 

данните, придобити по този начин, трудно биха отразили действителното равнище на 

студентска удовлетвореност от учебните програми и университета като цяло.  

Данните, необходими за изследване на удовлетвореността на студентите, обикновено се 

събират чрез регулярни национални или институционални допитвания до студентите. Тези 

проучвания имат за цел да измерят влиянието на различни образователни практики върху 

нивото на студентската удовлетвореност (HEA-UK, 2007; Terenzini, Ro and Yin, 2010). Сред 

най-популярните проучвания от този род са „Американското национално проучване на 

студентската ангажираност“ (The US National Survey of Student Engagement - NSSE), 

английското „Национално проучване на студентите“ (National Student Survey – NSS) и 

австралийските национално администрирани проучвания - „Въпросник за оценка на 

курсовете“ (Course Evaluation Questionnaire - CEQ) и „Австралийско проучване на 

ангажираността на студентите“ (Australian Survey of Student Engagement - AUSSE). Макар и 

в редки случаи, има международни класации, които проследяват нивото на удовлетвореност 

на студентите. Такава е класацията U-Multirank, финансирана от Европейската комисия, 

която сравнява университетите както на институционално ниво, така и на ниво отделни 

специалности. Проучването на удовлетвореността на студентите включва извадка от над 

100 000 студента и оценява различни аспекти на техните образователни програми и 

образователен опит. Където в възможно, U-Multirank използва данни от национални 

проучвания като например данни от немската класация на университетите CHE University 

Ranking, норвежката агенция за осигуряване на качество в образованието Norwegian Agency 

for Quality Assurance (NOKUT) study barometer, и холандското национално проучване на 

студентите Studiekeuze123.nl. Подобно на U-Multirang, университетската класация Good 

University Guide (GUG) използва резултатите от CEQ, които показват доколко ангажирани 

и удовлетворени са студентите от програмата, в която се обучават. 

В таблица 2 са обобщени основните индикатори за измерване на ангажираността и 

удовлетвореността на студентите, използвани в изброените по-горе проучвания. От нея е 

видно, че акцент се поставя върху практиките за преподаване и учение, организацията и 

управление на учебните програми и курсове, оценяването и обратната връзка, използваните 

учебни материали, условията на учебната среда, в т.ч. библиотеки, лаборатории, технически 

средства, взаимодействието с преподаватели, връстници (колеги) и други заинтересовани 

страни, възможностите за натрупване на практически опит и т.н.  
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Таблица 2. Индикатори за измерване на удовлетвореността на студентите 

NSSE NSS 

Академично предизвикателство 

 Комплексно учене  

 Рефлективно и 

интегративно учене 

 Стратегии за обучение 

 Количествено разсъждение 

Учене с връстници (колеги) 

 Ниво на сътрудничество 

между студентите 

 Дискусии с разнообразни 

събеседници 

Опит с преподавателите 

 Взаимодействие „студент - 

преподавател“ 

 Ефективни методи на 

преподаване 

Университетска среда 

 Качество на 

взаимодействието със средата 

 Подкрепящи условия на 

средата 

Скали за измерване на 

удовлетвореността 

 Преподаване 

 Учене 

 Оценяване и обратна 

връзка 

 Академична подкрепа 

 Организация и 

управление 

 Учебни материали 

 Научна общност 

 Обратна връзка от 

студентите 

 Обща удовлетвореност 

CEQ AUSSE 

Основни скали 

 Качество на преподаване 

 Основни умения на 

завършилите 

 Обща удовлетвореност 

Допълнителни скали 

 Ясни цели и стандарти 

 Оценяване 

 Интелектуална мотивация 

 Натовареност на учебния 

процес 

 Подкрепа от студентите 

 Учебни материали 

 Научна общност 

 Качества на завършилите 

студенти 

Скали за ангажираност 

 Академично 

предизвикателство 

 Активно учене 

 Взаимодействие 

„студент – преподавател“ 

 Обогатяващ 

образователен опит 

 Подкрепящи условия на 

средата 

 Обучение, интегрирано с 

практика 

Скали за отчитане на резултатите 

 Комплексно мислене 

 Основни познания 

 Общо резултати от 

развитието на студента 

 Готовност за 

професионална кариера 
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 Средна обща оценка 

 Намерение за напускане 

U-Multirank student survey U-Multirank student survey 

Преподаване и учене 

 Цялостен опит в 

обучението 

 Качество на курсовете и 

преподаването 

 Организация на програмата 

 Контакт с преподавателите 

 Практически задачи 

 Библиотечни условия 

 Лабораторни условия 

 Осигуреност на технически 

средства 

 Квартирни условия 

 Клинично/предклинично 

обучение 

 Лабораторни умения 

 Педагогическо обучение 

 Практически опит чрез 

учебни стажове и работни 

практики 

Изследвания 

 Преподаване, базирано 

на изследователски опит 

 

Интернационализация 

 Възможности за 

обучение в чужбина 

Източник: NSSE, NSS, CEQ, AUSSE, U-Multirank Student Survey 

 

Друг тип проучвания на удовлетвореността се провеждат в самите университети и целят да 

установят удовлетвореността на студентите на ниво учебна дисциплина и/или специфични 

аспекти от опита на студентите с учебното заведение (James et al. 2010). Изключение от 

традиционните проучвания на студентската удовлетвореност е един проект на 

Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (The Organisation for Economic 

Co-operation and Development – OECD), известен като „Оценка на резултатите от обучението 

във висшето образование“ (Assessment of Higher Education Learning Outcomes – AHELO), 

който има за цел да идентифицира и измери ключовите фактори, влияещи върху качеството 

на преподаване (OECD, 2010).  

В множество научни изследвания за удовлетвореността на студентите е разискван въпросът 

за съвременните методи на преподаване и в рамките на България. Анна Оценова (Оценова, 

А., 2010) изследва удовлетвореността на студентите от преподаването в ВУ „Колеж по 

телекомуникации и технологии“. Въпросът с методите на преподаване и отражението им 

върху общата студентска удовлетвореност е засегнат и от Стоенчава (Стоенчева, Я., 2017), 

според която ясното разбиране на учебния материал е пряко зависимо от начина на 

преподаване. В посоченото изследване 50% от изследваните студенти разбират учебният 

материал „понякога“. Това повдига въпроса за необходимостта от използването на 

иновативни методи, които да провокират интереса на студентите. През 2018г., е проследена 

и удовлетвореността на студентите в Медицински университет – Пловдив. Средната оценка 
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за удовлетвореност по скала от 1 до 5 е около 4 пункта (МУ Пловдив, 2018). В Софийския 

университет (Лаборатория за анализи и проучвания, 2015) 74% от студентите показват общо 

удовлетворение от обучението си. Следващо висше заведение попадащо в обхвата на 

студентската удовлетвореност е ВУЗФ. По техен доклад 88,1% от студентите са оценили 

като отлично и много добро преподаването на знания от отделните преподаватели (ВУЗФ, 

2014). От всички разгледани изследвания си личи важността на методите и техниките за 

преподаване и отражението им върху получаването на обща удовлетвореност на студентите. 

 

4. МЕТОДОЛОГИЯ НА ИЗСЛЕДВАНЕТО 

Методологията на изследването стъпва върху проведения литературен анализ и е 

организирана под формата на анкетно проучване сред студенти от УНСС и други 

университети в България. Анкетното проучване е организирано чрез структуриран онлайн 

въпросник, който осигурява анонимност на отговорите,  , неприкосновеност на личното 

мнение и етиката и относително висока сигурност в получените резултати. (Jamsen, 2007). 

Онлайн (уеб-базиран) въпросници предоставят няколко предимства пред традиционните 

методи на изследване по отношение на разходите, скоростта, външния вид, гъвкавостта и 

функционалността (Lumsden, 2007). 

Идентифицираните в литературния преглед преподавателски иновации, върху които стъпва 

изследването са: използване на визуални методи при преподаване на учебния материал; 

използване на технологии в класната стая; използване на методи за активно учене 

(менторство, учене в екип, дискусионни и фокус групи, колаборативно решаване на 

проблеми); практическо обучение; разказване и адаптирането на уроците чрез истории; 

ролеви игри; игровизация (игри в неигрови контекст); менторстово; използване на 

социалните медии; учене чрез работа и учене на терен; мисловни атаки и карти; дискусии и 

дебатиране; учене чрез фокусиране върху съществуващи проблеми; използване на 

мултимедия; работа по проекти; използване видео съдържание; организиране на състезания; 

неформални методи на учене; развитие на творчеството като част от обучението; 

провеждане на експерименти; използването на електронни книги и използването на 

информационно-комуникационни инструменти и апликации.  

За измерването на удовлетвореността на студентите от преподаването е използвана скалата 

на националното проучване на студентите във Великобритания (NSS). Традиционно 

използван тип въпроси за измерване на удовлетвореността на студентите е петстепенната 

ликертова скала, по която респондентите следва да изразят степен на съгласи с определено 

твърдение, както следва: (1) „напълно несъгласен“; (2) „съгласен“; (3) „нито съгласен, нито 

несъгласен“; (4) „съгласен“; (5) напълно съгласен, като е възможен и отговор „не се отнася 

до мен“ (Smithson et al. 2015; Wächter et al. 2015).  

За анализа на данните са използвани методите на дескриптивната статистика.  

 

5. РЕЗУЛТАТИ 

Настоящият анализ се основава на данни от допитване до 317 настоящи и бивши студенти, 

проведено през месец февруари 2019 година. Изследваните лица са предимно студенти, 

които се обучават: 
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o в образователно-квалификационна степен „Бакалавър“ (73%) и образователно-

квалификационна степен „Магистър“ (16%); 

o по 71 различни специалности и направения, от които най-силно представени за 

всички образователни степени са „Маркетинг“ (19,2%), „Финанси, счетоводство и 

контрол“ (10,0%), „Бизнес икономика“ (8,3%), „Индустриален бизнес“ (8,1%), 

„Маркетинг и стратегическо планиране с преподаване на английски език“ (6,4%); 

o в 24 университета като най-голям е делът на студентите от УНСС (90,2%), следван 

от дела на студентите в чуждестранни университети (2,8% - магистърски програми), 

ТУ – София (1,4%) и СУ „Св. Климент Охридски“ (1,1%). 

 

Фигура 1. Характеристики на изследваните лица по специалност 

ОКС „Бакалавър“ ОКС „Магистър“ 

43 специалности 34 специалности 

  

 

За отчитане на резултатите от проучването, е използван методът на „първите две кутии“ - 

отговорите „напълно съгласен“ и „съгласен“ са комбинирани като мярка за 

удовлетвореност, а отговорите „напълно несъгласен“ и „несъгласен“ – съответно за 

неудовлетвореност. По същия начин са отчетени отговорите за значението и приложението 

на иновативните методи на преподаване в университетите.  

Резултатите от националното проучване на студентите във Великобритания (National 

Student Survey,2018) за 2018г., показват, че общата удовлетвореност на студентите е над 

80%, удовлетвореността от преподаването е 83%, а удовлетвореността от организацията и 

управлението на научните курсове 75%.  

Резултатите от настоящото изследване показват, че над 70% от изследваните студенти 

намират преподавателите за добри в обясняването на материала и правят предметите 

интересни, но тези качества се приписват по скоро само на някои от преподавателите, а не 

на всички. По-малък е делът на студентите, които възприемат предметите като стимулиращи 

интелекта (61%) и смятат, че преподавателите успяват да ги мотивират достатъчно (57%). 

Отново тези качества се асоциират в по-висока степен само с част от преподавателите (44%). 
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Равнището на удовлетвореността на студентите от преподаването в университетите е ниска 

(36%) повече от два пъти по-ниска от удовлетвореността на студентите във Великобритания. 

Над половината от респондентите (64%) изразяват неудовлетвореност от всички методи на 

преподаване, удовлетворените като цяло са малцинство (12%) и около една четвърт от 

студентите са удовлетворени само от някои преподаватели. От данните в таблица 1 е видно, 

че студентите са по-удовлетворени от иновативните методи на преподаване в сравнение с 

общата им удовлетвореност от преподаването, но въпреки това нивото на 

удовлетвореността и от прилагането на тези методи е ниска. Това означава, че иновативните 

методи на преподаване оказват влияние върху удовлетвореността на студентите, но е 

необходимо тепърва да бъдат развивани.  

 

Таблица 3. Удовлетвореност на студентите от преподаването в университетите 

  

Неудовлетворен Удовлетворен 

Удовлетворен 

само от някои 

преподаватели 

Преподавателите са добри в 

обясняването на материала 
21% 22% 56% 

Преподавателите правят предмета 

интересен за студентите 
26% 18% 56% 

Предметите са стимулиращи интелекта 38% 27% 34% 

Преподавателите ме стимулират да 

направя най-доброто, на което съм 

способен 

42% 13% 44% 

Като цяло съм удовлетворен от 

иновативните методи на преподаване в 

университета 

55% 16% 29% 

Като цяло съм удовлетворен от всички 

методи на преподаване в университета 
64% 12% 23% 

 

Преобладаващата част от респондентите в настоящото изследване оценяват всички 

разгледани иновативни методи на преподаване като важни за тях. Най-голям е делът на 

студентите, за които практическото обучение е важно (97%), а едва 12% от тях го получават 

от университетите. Най-предпочитаните от студентите методи на преподаване изискват 

активна колаборация и ангажираност от тяхна страна по съществуващи проблеми, вероятно 

защото това развива способностите им да се справят сами с предизвикателствата на средата, 

дава им увереност и усещане за смисъл от това, което правят. Фигура 2 илюстрира класация 

на иновативните методи на преподаване, разглеждани в настоящето изследване, според 

значението за студентите и според тяхната оценка доколко университетите прилагат тези 

методи.  
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Фигура 2. Значение и приложение на иновативните методи на преподаване в 

университетите 

 

 

Несъответствието между значението и приложението на иновативните методи на 

преподаване задава приоритетите в необходимостта от подобрения на качеството на 

преподаване в университетите. Резултатите категорично показват, че в университетите 

следва да се обърне сериозно внимание върху практическото обучение на студентите и 

работата на терен, провеждането на експерименти и използване на методи за активно учене 

(менторство, учене в екип, дискусионни и фокус групи, колаборативно решаване на 

проблеми), менторство и фокусиране върху съществуващи проблеми. С това се очаква да се 

подобри приложният характер на обучението, студентите да са по по-добре подготвени за 

пазара на труда, по-независими и уверени в собствените си знания и способности.  

Резултатите от изследването дават категоричен отговор на някои от изследваните хипотези. 

Така например от резултатите става ясно, че иновативни преподавателски техники на 

задоволително ниво за студентите се прилагат само от някои преподаватели (56% от 

респондентите са дали този отговор), доколкото 21% са неудовлетворени, а 22% са 

удовлетворени от този показател. Отново 56% са студентите, които смятат, че 

преподавателите правят предмета интересен за студентите.  
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Фигура 3. Необходимост от подобрения в иновативните методи на преподаване 

 

 

По отношение на значение и приложение на иновативните методи на преподаване в 

университетите, най-висок дял от респондентите ценяват с най-възможна оценка 

практическото обучение, използването на визуални методи за преподаване, използване на 

активни методи за учене. 

Подобрение е необходимо в повишаване на практичността в обучението, вкл. чрез повече 

практики, работа по реални проекти като част от учебния процес, менторство, използване 

на методи за активно учене и провеждане на експерименти. 

 

6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В заключение на доклада и представяне на резултатите от изследването, може да бъде 
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подобрение. Така например, резултатите от изследването еднозначно посочват желанието и 

оценката като високо значимо и същевременно слабо представено практическото обучение, 

вкл. чрез повече практики, работа по реални проекти като част от учебния процес, 

менторство, използване на методи за активно учене и провеждане на експерименти. 
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PEER STUDENT ASSISTANTS AS PARTNERS IN THE CLASSROOM: A CASE STUDY 

FROM PUBLIC ADMINISTRATION COURSE IN SLOVENIA 

Žiga Kotnik, Ph. D., University of Ljubljana, Slovenia 

Abstract: In recent years, more teachers have moved from traditional teacher centered approach 

(TCA) toward a student-centered approach (SCA). The latter approach offers students to actively 

participate in the classroom and incorporate their talents into the learning process. Literature offers 

various methods that may help the teacher to implement SCA. In this paper, we present how the 

teacher may use peer student assistants (PSA) as partners in the pedagogical process. PSA are 

undergraduate students that act as teaching assistants and team leaders during lecture, and come 

from the same course as other students. The PSA method was included in the public administration 

course Project Management within the Higher Education Professional Study Program in 

Administration (1st Cycle, 2nd year) in 2016/17 academic year. Comparing two groups for 

statistical differences revealed that groups where teacher used the PSA method were more 

successful in the pedagogical process, in terms of motivation, grades, and overall satisfaction with 

the course. Empirical results revealed PSA increased students’ interest and accelerated their active 

participation within the class. 

Keywords: Student centered approach, peer students, teaching innovations 

 

Introduction 

Higher education pedagogical work can be very challenging and demanding, especially when 

comes to large groups of students. Nowadays, international trends in higher education indicate a 

transition from traditional teacher centered approach towards more student centered approach 

(SCA) (Schreurs and Dumbraveanu 2014). 

Literature demonstrates several ways in order to boost the quality and effectiveness of the 

pedagogical process. Peer learning and peer teaching has been found to stimulate social, economic, 

pedagogical and other aspects of teaching (Goldschmid and Goldschmid 1976; Ross and Cameron 

2007). Topping (Topping 1996) offers a general accepted definition of peer learning, namely: 

“Peer learning means that people from similar social groupings who are not professional teachers 

helping each other to learn and learning themselves by teaching.” 

Literature offers various definitions of peer learning. Peer learning is defined as peer leaders 

(Skipper and Keup 2017), neer-peer facilitators (Anstey et al. 2014), utilization of peer teaching 

assistants (Rodriguez-Sabater 2005), peer educators (Owen 2011), (near) peer teaching (Andrew 

Jay et al. 2013; Galal et al. 2017; Qureshi et al. 2013; Tran, Tran, and Fuller 2014), peer teaching 

assistants (Rodriguez-Sabater 2005), peer assisted learning (SRIVASTAVA et al. 2015), near-peer 

teaching (Durán et al. 2012), peer assisted learning and collaborative learning (Ross and Cameron 

2007), self directed learning (Findlater et al. 2012), structured teaching assistants (Erie et al. 2012), 

and peer mentors (Metcalf et al. 2016; Pinder-Grover, Green, and Millunchick 2011), to name a 

few. For more general overview of peer learning see Ross (Ross and Cameron 2007). 

Peer learning is a way of “helping each other to learn”. It can be understand as an effective and 

efficient tool in order to increase learning and retention of knowledge. In this way, participating 

students are encouraged to build their own learning program, and are able to explain the course 
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material to their colleagues (SRIVASTAVA et al. 2015). Peer assisted learning is a method where 

peer students becomes so called “tutors” for their colleagues, and help them to learn. Peer students 

are not themselves professional teachers or ‘experts’ in the subject. Peer students come from similar 

social groupings to the learners, although, they can be of different year of study or course (Ross 

and Cameron 2007).  

Literature offers several ways, how peer students can participate in the class, namely: 

o undergraduate student teaching assistant (UTA) from higher class (Chapin, Wiggins, and 

Martin-Morris 2014; Goldschmid and Goldschmid 1976; Owen 2011; Roderick 2009; 

Weidert et al. 2012); 

o graduate student teaching assistant (GTA) and junior doctors assistant (Andrew Jay et al. 

2013; Chapin, Wiggins, and Martin-Morris 2014; Gill and Qing Hu 2006; Goldschmid and 

Goldschmid 1976; Metcalf et al. 2016) (Findlater et al. 2012; Qureshi et al. 2013), and; 

o peer student assistant (PSA) from the same class or course (M’mworia 2009; Ross and 

Cameron 2007). 

In this article we are particularly interested in how peer students can act as peer student assistants 

(PSA) from the same class or course. Galal et al. (Galal et al. 2017) evaluate variances between the 

use of first-year (P1; “peer”) versus second-year (P2; “near-peer”) students as teaching assistants 

(TA) in a first-year, skills-based course.  Their results demonstrated that no real difference in the 

use of peer versus near-peer TAs in evaluating first-year pharmacy students in the skills-based 

course is found. Further, Galal et al. (Galal et al. 2017) also show that both near-peer TAs and peer 

TAs can have positive effect in order to create adequate schedules and when organization needs to 

cut expenses. 

TAs from the same class can be very helpful for the teacher. Researcher (Rodriguez-Sabater 2005) 

demonstrate that the use of students as TAs who have not yet finished their studies (undergraduate 

students) is becoming more and more popular in higher education. The main reason to include 

undergraduate students to act as TAs is because their have recently finished the particular subject, 

and are now have a “good command” of knowledge of the course. They are also not very far from 

the novice students in terms of status, age and knowledge. For this reasons undergraduate students 

are a good choice to act as TAs in class or course during a tutorial or a lecture. 

Further, M'Mworia (M’mworia 2009) offers an example of engaging undergraduate students from 

the same course during course "Introduction to Biblical Studies," at the Edward Waters College. 

In their pilot project selected students acted as TAs. Results demonstrate that using TAs from the 

same course has tremendous benefits in terms of students’ engagement and motivation for work 

within the class, and beyond. Literature (Chapin, Wiggins, and Martin-Morris 2014) offers similar 

evidence that show peer students assistant from the same course of class can be equally qualified 

“instructors” as their senior graduate or undergraduate student from higher classes. Researchers 

(Ross and Cameron 2007) present a study, where they engage students to act as peer students from 

the same years or class of study. They (Ross and Cameron 2007) find evidence that students from 

the same class can do the work of TAs equally good to their senior graduate or undergraduate 

students, although students from the same class are less experienced, and have less skills or 

authority.  

The rest of the paper will present a pilot study from the Faculty of Public Administration, 

University of Ljubljana, where students from the same class have taken the role of peer students 

and acted as TAs . We will evaluate their role and contribution to the quality of the pedagogical 
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process. The use of peer students from the same class can present an interesting tool in order to 

increase the quality and effectiveness of the pedagogical process. This approach has not been 

adequately and systematically addresses in the literature and our article tries to will contribute to 

the knowledge in this area. 

 

Methodology 

In 2016/2017 academic year a pilot project that introduced peer student assistants (PSA) from the 

same class was carried out at the Faculty of Public Administration (FPA), University of Ljubljana. 

The pilot project was carried out within the course Project Management (University undergraduate 

Study Programme in Public Administration - 1st Cycle, 2rd year). The main aim of the project was 

to analyze how students experiences and evaluate pedagogical process in terms of motivation, 

effectiveness and overall quality. The project evaluated students’ perception of pedagogical 

activities within the course, where the PSAs performed the duties of the TAs and acted as team 

leaders. Within the project peer student assistants were leading groups of 4–7 students who were 

from the same year as their PSAs. 

11 students as peer students acted as TAs within the course Project Management. TAs took an 

active role in the class where the acted as leader of a group of 4-7 students, participate within 

weekly meetings where the teachers and the TAs discussed weekly progress, and take care of the 

administration work. First two classes were performed as typical ex cathedra lectures, other 10 

classes were combined with the activities of peer student assistants to facilitate a collaborative, 

hands-on learning experience.  

Basically, the PSA model is defined in five steps (Kotnik 2017), namely: 

Students are divided into groups. Each group has a group leader who has already mastered 

the study material. 

Materials with guiding questions. The teacher sends PSAs the learning material and guiding 

questions in advance for each subsequent lecture. PSAs prepare prior to class. 

Regular weekly meetings before lectures. Meeting starts with a reflexion of the past lecture. 

The teacher and PSAs discuss the material for the next lecture. Within regular meetings, a 

group interview or a short group work evaluation are conducted. 

Lecture. Every lecture is structured in four parts, namely: i) 45 min teacher’s lecture; ii) 25 

min PSA’ activities. PSAs present, discuss and answer questions about the study material 

in their groups. Groups report about the findings (when applicable) to the other groups. 

Students practice team building and play different roles according to PSAs instructions; iii) 

15 min group reports; and iv) 5 min teacher’s summary of the lecture. 

Teacher’s self-reflection about the pros and cons of the past lecture and ways to improve it. 

Moreover, at the end of the course 11 TAs were given self-reported questionnaires. The teacher 

performed short group evaluation assessments at every meeting between the teacher and the PSAs. 

These short briefings were conducted in order to identify and solve potential problems that emerged 

during the lecture. Further, we present empirical results from the qualitative analysis based on the 

findings from PSA self-survey questionnaires. PSA answered questions about their overall 

impression, their role, and effectiveness of learning and the quality of the pedagogical process. 
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Furthermore, five times per semester, the half of the class (cca 80 students in total) performed their 

tasks with the PSAs and the other half without the PSAs. Both groups’ of students were tested for 

statistical differences in terms of motivation, grades, and overall satisfaction with the course. 

 

Results 

Research results revealed many interesting points for discussion. Analysing PSAs self-surveys 

demonstrate that students who acted as peer teaching assistants within the Project Management 

course reported tremendous value of the direct real-time feedback on their work as the PSAs. All 

11 PSAs agree that their inclusion within the pedagogical process had positive effects on group 

dynamic, motivation of team members for study process and motivation in the course in general. 

Results demonstrate that the inclusion of PSAs enables more intense and interactive work in the 

class. Further the inclusion of PSAs also has increasing effects on work tempo in several student 

groups, it increases student’s participation, and improves the overall quality of pedagogical 

process. In their self-reports, the PSAs also reported their extra engagement as TAs helps them 

increase their leadership competences, and other competences, knowledge and experiences. The 

latter they would be unable to obtain if they had not taken the role of the PSAs.  

Analysing questionnaires (PSAs self-reports) revealed the several interesting points. The PSAs 

reported that being a leader has helped them to obtain some specific, subject related competences, 

namely:  

o I am able to manage the basic parameters of project management and I am able to achieve 

project goals using information and communication technology; 

o I am able to independently plan and implement different project solutions using the case 

study approach; 

o coherent mastering of basic knowledge, networking and application of knowledge in other 

fields and applications - public sector economics, quality assurance in the public sector, 

development planning in various areas of the public sector, preparation and management of 

investment projects 

o evaluation of project and project results; 

o using elements of PRINCE methodology in the public sector. 

Further, PSAs reported that being a leader has help them improve their general competences, 

namely: 

o I am able to establish a simple project organization and distribute tasks to team members 

so that the project is implemented as soon as possible; 

o I am able to prepare a project plan and report on its progress; 

o I am able to analyse the course of the project with an emphasis on quality control; 

o I know the importance of economic evaluation of projects and I am able to select and use 

an appropriate method for evaluating investment projects; 

o I can analyse the project and I am able to properly use different project network planning 

methods; 

o I am able to report on the results of the project and on the contribution of the team members; 

PSAs also reported that being a leader has helped them to practice public appearance, made them 

more self-initiative and improve their abilities to better delegate tasks and instruction to their group 

members. The instruction of the PSAs method helped the PSAs to obtain practical leadership 
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experiences, helped them to become more focused, result-oriented in their life, be more relaxed in 

the class and helped them to increase their own self-confidence. Results also showed that PSA 

helped student increase their active participation, engagement, and self-confidence within the class. 

Further, comparing two groups of students (first groups with PSAs, and second groups without the 

PSAs) demonstrated that motivation was relatively higher in groups where the PSAs played an 

active role. Statistical difference was reported when final grades were analysed. Students in groups 

with PSAs obtain higher average grades than students in groups without PSAs. Groups with PSAs 

also reported higher level of overall satisfaction with the course.  

Conclusion 

In this article, we introduce a new pedagogical methodology that may help teachers in higher 

education to improve the effectiveness and efficiency of pedagogical process. The PSAs method 

includes a strong and active connection between the teacher and students’ leaders. Some students 

are encouraged to become group leaders and act as team leaders in the pedagogical process. These 

group leaders are from the same class as other students.  

The introduction of PSAs is a new method where peer student assistants (PSAs) acted as 

demonstrators in the classroom. The PSAs method may help accelerate the SCA implementation 

and provides students excellent learning environment. The motivation to use this methodological 

tool is to increase the effectiveness and quality of the learning and teaching process. The PSAs 

method is especially handy when comes to large groups of students. 
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ИНСТРУМЕНТИ ЗА ВАЛИДИРАНЕ НА ИЗВАДКИ 

Гл. ас. д-р Радослав Йорданов, Стопанска академия "Д. А. Ценов" - гр. Свищов 

Резюме: С появата и развитието на интернет се промениха много области на обществения 

живот. Промениха се и начините за набиране на маркетингова информация. Все по-рядко 

анкетите се отпечатват на хартия и все по-често се провеждат в уеб среда. Причините са 

ясни – онлайн анкетите се провеждат по-бързо и по-евтино, лесно се разпространяват, 

предлагат полезни функционалности, каквито класическите анкети не притежават. 

Съществено предизвикателство пред маркетинговите изследователи е осигуряването на 

структурно съответствие между получената извадка и изучаваната генерална съвкупност. В 

настоящото изследване е демонстрирано използването на два инструмента за оценка на 

съответствието между извадка и генерална съвкупност: (1) χ-квадрат критерий за една 

извадка и (2) интегрален коефициент на Кирил Гатев. Проведена е онлайн анкета, 

адресирана към феновете на Facebook-страница. При валидиране на извадката са използвани 

данни за изучаваната съвкупност от раздел „Анализи“ на Facebook-страницата. За достигане 

до респондентите е използван рекламният алгоритъм на Facebook. В рамките на 5 дни са 

получени 182 отговора при цена от €0,12 за една попълнена анкета. Получената извадка 

плътно се доближава до изучаваната съвкупност по променливите „пол“ и „местоживеене“. 

 

INSTRUMENTS FOR SAMPLING VALIDATION 

Chief Assist. Prof. Dr. Radoslav Yordanov, Svishtov Economic Academy 

Abstract: The emergence and evolution of Internet have changed many areas of society’s life. The 

methods of gathering marketing information have also changed. Less paper questionnaires are 

used, while online surveys are growing. The reasons are simple – online surveys are conducted 

faster and cheaper, they are easy to spread and offer superior functionalities. A major challenge for 

marketing researchers is to provide a structural match between online sample and population that 

is subject to research. In this study we use two instruments for structural match estimation: (1) 𝜒2 

criteria for one sample; (2) Integral coefficient of Kiril Gatev. An online survey addressed to fans 

of a Facebook page was conducted. In order to validate the sample drawn, we use data from 

"Analysis" module of the Facebook page. To reach the respondents, we used Facebook ad. Within 

5 days, we registered 182 responses at a price of € 0.12 for one response. The resulting sample 

closely approximates to population of interest. 

Keywords: Online survey, sampling validation, χ2 criteria for one sample, integral coefficient of 

Kiril Gatev,  Facebook ad 

JEL: M31, M37 

 

Увод 

Живеем във време на бързо развиващи се информационни технологии. На свой ред, 

информационно-технологичният бум генерира промени в различни сфери на обществения 

живот. В частност, променят се и методите за набиране на маркетингова информация. Те 

позволяват все по-прецизно достигане до респонденти, регистриране и интерпретиране на 
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тяхното поведение, анализиране на събраните данни. Провеждането на маркетингови 

изследвания, в частност на анкети, става все по-достъпно за широк кръг изследователи. Все 

по-често анкетите се реализират онлайн, а не в класическия си вариант на хартиен носител. 

Този преход е разбираем, като се има предвид, че онлайн анкетите изискват по-малко 

човешки, времеви и парични ресурси. Онлайн анкетите позволяват пълноцветно 

оформление, адаптивност на въпросника, включване на аудио или видео съдържание, 

подобряване разбирането на въпросите, верифициране на отговорите, улеснен достъп до 

респонденти. Интерактивният характер на онлайн анкетите повишава ангажираността на 

респондентите и склонността им за участие. Всичко това води до получаване на по-

надеждни, по-качествени данни.  

Наред с преимуществата, използването на онлайн анкети е съпроводено и с някои 

предизвикателства, най-важното от които е осигуряването на представителност на 

получените резултати. Под представителност се разбира способността на извадката да 

отразява изучаваната съвкупност по ключови за изследването променливи (ESOMAR, 2015). 

За да е представителна една извадка, е необходимо да са изпълнени две условия: (1) 

извадката да е излъчена по случаен начин, т.е. да няма преднамерен подбор на единици от 

съвкупността; (2) извадката да е достатъчно голяма, за да отразява разнородността на 

изучаваната съвкупност (Желев, 1995, с. 194). Причините за проблемна представителност 

на онлайн анкетите са основно три: 

Не всички единици от изследваните съвкупности ползват интернет (coverage bias). 

Ниска степен на възвръщаемост, водеща до неизпълнение на планираните обем и структура 

на извадката (non-response bias). 

По-висока склонност за участие в анкети на някои категории респонденти (self-selection 

bias).  

Възможността за чувствително разминаване между извадка и генерална съвкупност, а от там 

и за формулиране на грешни изводи и вземането на неадекватни управленски решения, 

прави наложителна проверката за валидност на извадката. 

 

 Постановка на проблема 

Независимо като каква е замислена една извадка – като случайна или неслучайна – след 

набиране на данните е необходимо да се провери нейната валидност (дали е налице 

структурно съответствие с изучаваната съвкупност). За тази цел в настоящата разработка са 

използвани два инструмента: (1) 𝜒2 критерий за една извадка и (2) интегрален коефициент 

на Кирил Гатев. 

𝝌𝟐 тест за една извадка – непараметрична статистическа процедура, с която може да се 

сравняват относителни дялове в извадката с някакви хипотетични стойности или със 

стойности, валидни за относителните дялове в генералната съвкупност (Кръстевич, 

Смокова, 2010, с. 296). Тестът е подходящ за проверка съответствието между две 

съвкупности въз основа на променливи, имащи две или повече значения (изследваните 

единици се разпределят в две или повече групи). Процедурата по проверка на 

съответствието започва с формулиране на две хипотези – нулева (H0) и алтернативна (H1). 

Нулевата хипотеза съдържа твърдение, че разликата между параметъра на генералната 

съвкупност и неговата оценка от извадката е случайна, незакономерна, статистически 
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незначима. Алтернативната хипотеза съдържа противоположното твърдение – разликата 

между параметъра на генералната съвкупност и неговата извадкова оценка не е случайна, а 

закономерна и статистически значима. Нулевата хипотеза се отхвърля, ако наблюдаваното 

равнище на значимост (𝛼емпирично) е по-малко от предварително дефинираното критично 

равнище на значимост (𝛼критично). Обикновено в социално-икономическите изследвания  се 

работи с критично равнище на значимост 𝛼=0,05, но ако е необходима по-висока степен на 

сигурност на заключенията, се използват и по-ниски стойности за 𝛼 (Манов, 2000, с. 129). В 

настоящото изследване 𝜒2 тестът се използва за сравняване на извадка и генерална 

съвкупност по променливите „пол“, „възраст“ и „местоживеене“. Прилагането му е 

коректно, когато теоретичните (очакваните) честоти във всяка група са не по-малки от 5. 

Ако това условие не е изпълнено, може да се премине към окрупняване на групите 

(обединяване на отделни значения на изследваната променлива – примерно, интервалите 

„под 17 г.“ и „от 18 до 24 г.“ да се обединят в един възрастов интервал, интервалите „от 25 

до 34 г.“ и „от 35 до 44 г.“ – във втори възрастов интервал и т.н.). В настоящото изследване 

окрупняване на групите е направено за променливата „местоживеене“ – оригинално 

събраните данни са по области, но впоследствие са обединени по райони – североизточен, 

северен централен, северозападен, югоизточен, южен централен, югозападен и чужбина.  

Следва да се има предвид, че 𝜒2 теста е приложим при случайни извадки. Строго 

погледнато, извадката в настоящото изследване не отговарят на изискването за случайност. 

По тази причина ще използваме и представения по-долу интегрален коефициент на 

структурните различия на Кирил Гатев, изводите от прилагането на който ще сравним със 

заключенията, получени на база на 𝜒2 теста. 

Интегрален коефициент на структурни различия на Гатев (Гатев, 1989, с. 258-260) – 

използва се за сравняване степента на съответствие между структурите на различни 

съвкупности. В случая коефициентът се използва за измерване съответствието на извадка и 

генерална съвкупност по променливите „пол“, „възраст“ и „местоживеене“. Коефициентът 

се изчислява по следната формула:  

 

𝐾𝑆 = √
∑ (𝑣𝑖2−𝑣𝑖1)

2𝑘
𝑖=1

∑ (𝑣1)2+
𝑘
𝑖=1 ∑ (𝑣2)2

𝑘
𝑖=1

, където:                   (1) 

 

𝐾𝑆 – интегрален коефициент на структурни различия на Гатев 

𝑣𝑖1 – дял на група 𝑖 в извадката 

𝑣𝑖2 – дял на група 𝑖 в генералната съвкупност 

𝑘 – брой на значенията на изследваната променлива 

1, 2 – индекси за обозначаване на извадката и на генералната съвкупност 

 

За интерпретиране стойностите на коефициента се използва следната скала (Шопова, 2018, 

с. 221): 
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Таблица 1. Значения и интерпретация на интегралния коефициент на Гатев 

Стойност на коефициента Сила на структурните различия 

          От 0,00 до 0,03      Липсват структурни различия 

          Над 0,03 до 0,07      Незначителни структурни различия 

          Над 0,07 до 0,15      Слаби структурни различия 

          Над 0,15 до 0,30      Умерени структурни различия 

          Над 0,30 до 0,50      Значителни структурни различия 

          Над 0,50 до 0,70      Силни структурни различия 

          Над 0,70 до 0,90      Много силни структурни различия 

          Над 0,90      Пълни структурни различия 

 

Три основни достойнства се сочат за интегралния коефициент на Гатев, а именно (Шопова, 

2018, с. 64): 

Коефициентът е нормиран в теоретични граници от 0 до 1, като ниските (високите) 

стойности свидетелстват за наличие на малки (големи) разлики между структурите на 

сравняваните съвкупности. 

При изчисляването му се отчита както разликата между относителните дялове в двете 

съвкупности, така и фактическото равнище на самите относителни дялове. Така например, 

между 80% и 90%, от една страна, и между 10% и 20%, от друга, разликата е 10 процентни 

пункта, но във втория случай тя е много по-значима от първия. 

Коефициентът е чувствителен спрямо структурните различия – при едно и също абсолютно 

изменение по-голямо влияние върху стойността на коефициента има разликата между по-

малките относителни дялове, отколкото между по-големите. 

При работа с интегралния коефициент на Гатев следва да се има предвид, че не е коректно 

сравняването на стойности, изчислени за структури с различен брой елементи (броя на 

значенията на отделните променливи, респ. броя на групите, на които се подразделят 

съвкупностите). Така например, не е редно да се сравняват стойности на коефициента, 

изчислени на база променливите „пол“ и „възраст“, ако едната променлива има 2, а другата 

– 7 значения. Сравнения са възможни, но ако предварително броят на значенията на двете 

променливи се уеднакви – примерно, като възрастовите интервали се окрупнят и се приведат 

към два на брой.  

 

Методология на изследването 

В различни изследвания се докладва получаване на представителни данни на приемлива 

цена чрез извадки, излъчени с помощта на Facebook-реклама (Ramo & Prochaska, 2012, 

Fenner et al., 2012). Възможността за прецизно насочване на Facebook-реклама към 

аудитория с конкретен профил е особено интересна при планирането на онлайн извадки. С 

цел тестване възможностите на Facebook-рекламата за реализиране на валидни извадки, е 
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проведена онлайн анкета сред феновете на конкретна Facebook-страница. Използвана е 

дескриптивна изследователска стратегия. Методът за набиране на данни е допитване, в 

частност онлайн анкета. Анкетата е реализирана с помощта на платформата QuestionPro. 

При проектиране дизайна на въпросниците е отчетено как те ще се виждат на екрана на 

десктоп-машини и лаптопи, таблети и мобилни телефони. Това съображение е важно, тъй 

като преобладаваща част от респондентите зареждат и попълват онлайн анкети през 

мобилните си телефони.  

Генералната съвкупност, обект на изследване, се състои от лица, харесали Facebook-

страницата. Към началото на анкетата (05.07.2018) тази съвкупност се състои от 3 533 души. 

Информация за структурата на съвкупността по променливите „пол“, „възраст“ и 

„местоживеене“ е взета от раздел „Анализи“ на страницата. За достигане до целевите 

респонденти е използван рекламният алгоритъм на Facebook. От възможните варианти е 

избрана кампания тип „Трафик“. При него рекламата се оптимизира за максимизиране броя 

кликове върху рекламния банер. Рекламата се показва на лица, склонни да кликнат върху 

банера (преценено на база минало поведение). При този вариант на оптимизиране се 

получават възможно повече кликове на възможно най-ниска цена, каквито са обичайните 

цели на един рекламодател. Не е ясно доколко този подход на насочване на рекламата е 

удачен при рекрутирането на респонденти. Това, че Facebook показва рекламата 

приоритетно на лица, склонни да взаимодействат с рекламния банер, е вече вид 

преднамерена намеса при съставяне на извадката и не всички потенциални респонденти 

имат равен шанс за попадане в извадката. Анкетата започва на 05.07.2018 г. и приключва на 

09.07.2018 г. Не е подбран конкретен график за показване на рекламата (показва се през 

целия период). Изразходеният бюджет за кампанията е 21,76€. Целевата аудитория е 

дефинирана по следния начин: лица, харесали Facebook-страницата; местоположение – 

България; пол – мъже и жени; възраст – 23-65+ години.  Възрастовото ограничение е 

възприето в съответствие с темата на анкетата. Това (иначе логично) ограничение на 

целевата аудитория не бе съобразено с възрастовите интервали, които се докладват за 

феновете на Facebook-страниците – 13-17 г., 18-24 г., 25-34 г., 45-54 г., 55-64 г., 65+ г. На 

практика, в изучаваната Facebook-страница има фенове на възраст от 13 до 22 г., които не 

са достигнати от рекламата и съответно не са имали шанс да попаднат в извадката. Поради 

тази причина в нея е подпредставен възрастовият интервал 18-24 г. 

Получената извадка от онлайн анкетата е неслучайна, от типа на „отзовалите се“. Това не 

дава основание за прилагане на статистически инструментариум за определяне обема на 

извадката и оценка на нейната представителност. По презумпция, за да е представителна, 

една извадка трябва да е излъчена на случаен принцип. За целта е необходим изчерпателен 

списък на всички единици от изучаваната генерална съвкупност (основа на извадката). В 

случая генералната съвкупност се състои от феновете на Facebook-страницата и на практика 

е възможно да се състави списък на всички единици. Възможно е, също така, покана за 

участие в анкетата да се изпрати само до избраните по случаен принцип фенове на Facebook-

страницата. В резултат на отказите за участие, обаче, макар и замислена като случайна, 

извадката би била от типа на доброволно отзовалите се. Поради тази причина е 

предпочетено покана за участие да се показва на възможно повече фенове на страницата, 

като се използва рекламния алгоритъм на Facebook. 
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 Анализ на резултатите от изследването 

В таблица 2 са представени данни за активността на респондентите, времевата рамка и 

бюджета за провеждане на анкетата: 

 

Таблица 2. Данни за кампанията по набиране на данни 

Период 

на 

провежд

ане 

Импре

сии 

Достиг

нати 

лица 

Кликове 

върху 

банера 

Отворе

ни 

анкети 

Започн

ати 

анкети 

Завърш

ени 

анкети 

Започнати, но 

незавършени 

анкети 

05-

09.07.20

18 

18 759 2 437 266 347 260 182 68 

 Изразхо

дена 

сума 

Средна 

продължителнос

т на попълване 

% 

отзовали 

се1 

Степен на въз-

връщаемост2 

Степен на 

завършване
3 

Степен на 

отпадане4 

21,76€ 4 минути 14,24% 7,47% 70,00% 26,15% 

1 Процент отзовали се на поканата  = (Брой респонденти, заредили началния екран на 

анкетата / Брой адресати, видели поканата за участие)*100 

Високите стойности показват, че поканата привлича вниманието на адресатите, провокира 

интереса им към изследването, кара ги да кликнат върху линка и да заредят началния екран 

на анкетата. 

2 Степен на възвръщаемост = (Брой респонденти, попълнили анкетата / Брой адресати, 

видели поканата за участие)*100 

Измерва каква част от виделите поканата са завършили анкетата. Показва каква част от 

планираната извадка е успешно реализирана и, евентуално, каква част предстои да се 

осигури. Свидетелства за способността на анкетата да привлече, но и да задържи интереса 

на респондента до самия й край. 

3 Степен на завършване на анкетата = (Брой респонденти, попълнили анкетата / Брой 

респонденти, стартирали попълването на анкетата)*100 

Показва доколко анкетата е в състояние да задържи интереса на респондента до самия й 

край. 

4 Степен на отпадане = (Брой респонденти, стартирали, но незавършили анкетата / Брой 

респонденти, стартирали попълването на анкетата)*100 

Показва доколко анкетата не успява да задържи интереса на респондента до самия й край. 

Границите на изменение на тези показатели са от 0 до 1 (когато са изчислени като 

коефициент) или от 0 до 100 (ако са изчислени като процент). 
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От тук могат да се изчислят и други показатели, полезни при обясняване на резултатите 

(защо са такива, каквито са) и тяхната себестойност (колко са стрували на изследователя в 

парично изражение): Цена за достигане до един потенциален респондент = 21,76€ / 2 437 = 

0,0089€; Цена за получаване на една попълнена анкета = 21,76€ / 182 = 0,1196€; Средна 

честота на контакт с банера = 18 759 / 2 437 = 7,7. 

По-долу е направена оценка за степента на съответствие между получената извадка и 

изучаваната съвкупност. Оценката е направена по променливите „пол“, „възраст“ и 

„местоположение“; 

 

Таблица 3. Оценка на съответствието между структурата на извадката и структурата на 

генералната съвкупност по променливата „пол“ 

Значения на 

променливата 

Дял в 

генералната 

съвкупност 

Големина на 

генералната 

съвкупност (N) 

Дял в 

извадката 

Големина на 

извадката (n) 

Мъж 26,39% 3533 27,32% 183 

Жена 73,13% 72,68% 

 

𝜒2 Степени на 

свобода 
𝛼емпирично 𝛼критично H0 H1 𝐾𝑆 

0,061 1 0,805 0,05   0,009 

 

Заключение на база 𝝌𝟐 теста: 𝛼емпирично > 𝛼критично (0,805 > 0,05) – следва да се приеме 

нулевата хипотеза – различията между разпределенията в извадката и генералната 

съвкупност по променливата „пол“ са несъществени и не са статистически значими. 

Заключение на база интегралния коефициент на Гатев: Между генералната съвкупност 

и извадката липсват структурни различния различия по критерия „пол“. 

 

Таблица 4. Оценка на съответствието между структура на извадката и структура на 

генералната съвкупност по променливата „възраст“ 

Значения на 

променливата 

Дял в 

генералната 

съвкупност 

Големина на 

генералната 

съвкупност (N) 

Дял в 

извадката 

Големина на 

извадката (n) 

От 18 до 24 г. 27,73  

3533 

21,86  

183 От 25 до 34 г. 34,45 48,63 

От 35 до 44 г. 16,18 19,13 

От 45 до 54 г. 11,45 7,1 

От 55 до 64 г. 7,19 3,28 
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𝜒2 Степени на 

свобода 
𝛼емпирично 𝛼критично H0 H1 𝐾𝑆 

20,066 4 0,000 0,05   0,223 

 

Заключение на база 𝝌𝟐 теста: 𝛼емпирично < 𝛼критично (0,000 < 0,05) – следва да се приеме 

алтернативната хипотеза – между разпределенията в извадката и генералната съвкупност по 

променливата „възраст“ са налице съществени, статистически значими различия. 

Заключение на база интегралния коефициент на Гатев: Между генералната съвкупност 

и извадката са налице умерени структурни различия по критерия „възраст“. 

 

Таблица 5. Оценка на съответствието между структурата на извадката и структурата на 

генералната съвкупност по променливата „местоживеене“ 

Значения на 

променливата 

Дял в 

генералната 

съвкупност 

Големина на 

генералната 

съвкупност (N) 

Дял в 

извадката 

Големина на 

извадката (n) 

Североизточен 

район 

7,32  

 

 

 

 

 

 

3533 

8,2  

 

 

 

 

 

 

183 

Северен 

центр. район 

30,19 25,14 

Северозападен 

район 

16,97 22,95 

Югоизточен 

район 

7,79 7,65 

Южен центр. 

район 

5,43 6,56 

Югозападен 

район 

30,90 28,42 

Чужбина 1,39 1,09 

 

𝜒2 Степени на 

свобода 
𝛼емпирично 𝛼критично H0 H1 𝐾𝑆 

7,054 6 0,316 0,05   0,125 

 

Заключение на база 𝝌𝟐 теста: 𝛼емпирично > 𝛼критично (0,316 > 0,05) – следва да се приеме 

нулевата хипотеза – различията между разпределенията в извадката и генералната 

съвкупност по променливата „пол“ са несъществени и не са статистически значими. 
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Заключение на база интегралния коефициент на Гатев: Между генералната съвкупност 

и извадката са налице слаби структурни различия по критерия „местоживеене“. 

 

Някои възможни обяснения за различията между извадка и генерална съвкупност: 

В анкетата се пита за местоживеене през последната година, което може да е различно от 

информацията за местоживеене, попълнена от респондента във Facebook-профила. 

Първият докладван от Facebook възрастов интервал е от 18 до 24 г. Анкетата е адресирана 

към респонденти на 23 и повече години (в съответствие с тематиката на анкетата). При това 

положение, обаче, се стига до сравняване между (а) дела в генералната съвкупност на лицата 

на възраст от 18 до 24 години (27,73%) и (б) дела в извадката на респондентите на възраст 

от 23 до 24 години (21,68%). Тази неточност при проектирането на извадката води до 

изкривено представяне и на другите възрастови интервали. 

При констатиране на значителни разлики между структурата на извадката и структурата на 

изучаваната съвкупност, изследователят може да: 

Претегли данните от анкетата, за да се подсили присъствието на подпредставените единици 

и да се осигури необходимата структура на извадката по ключовите променливи; 

Продължи рекламната кампания във Facebook, но вече насочена само към подпредставените 

единици. Например, насочване на рекламата само към мъже на възраст между 35 и 55 г., ако 

тази група не е представена в извадката с необходимия относителен дял. Подобен подход е 

лесно приложим при съставянето на квотна извадка, която е и една от най-често прилаганите 

неслучайни извадки (Желев, 1995, с. 187). 

С уговорката, че проведената анкета е частен случай и не дава основание за извеждане на 

общовалидни заключения, в настоящото изследване се констатират следните по-важни 

резултати: 

Онлайн анкетите могат да са източник за бързо и евтино набиране на данни, които в много 

висока степен да отразяват структурата на генералната съвкупност. 

Колкото по-близка е темата на изследването до целевите респонденти, толкова по-висока е 

възвръщаемостта на анкетата и по-силно е съответствието между извадка и изучавана 

съвкупност. 

Онлайн анкетите, проведени чрез реклама във Facebook, осигуряват сравнително добро 

съответствие между извадка и генерална съвкупност, когато обект на изследване са 

неголеми затворени общности (в случая – феновете на Facebook-страница). 

Достигането до сравнително малки съвкупности чрез Facebook реклама дава добри 

резултати – и като структурно съответствие между извадка и съвкупност, и като цена за 

получаване на един отговор. Малката съвкупност дава възможност и за постигане на по-

голяма честота на контакт с рекламния банер. В настоящата анкета се констатира много 

висока степен на съответствие между извадка и съвкупност по наблюдаваните три признака. 

Цената за една попълнена анкета е 0,1196€. Средният брой контакти е 7,7. Големината на 

извадката представлява 5,18% от големината на съвкупността. Степента на възвръщаемост 

е 7,43%. 
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В случаите на структурно съответствие между извадка и генерална съвкупност, 

констатирано въз основа на 𝝌𝟐 критерия, коефициентът на Гатев заема стойности в 

интервала от 0,00 до 0,150 (т.е. диапазоните на липсващи структурни различия, 

незначителни структурни различия и слаби структурни различия). В този смисъл, за 

степента на припокриване между извадката и изучаваната съвкупност би могло да се състави 

заключение и само въз основа на интегралния коефициент на Гатев.  

Анализ на отпаданията – показва кои са критичните въпроси в една анкета, на които отпадат 

голям брой респонденти. Общото заключение е, че откритите въпроси и тежките въпроси от 

матричен тип отказват не малка част от респондентите, започнали попълването на анкетата. 

Понякога, обаче, не е целесъобразно открит въпрос да бъде заместен със закрит (примерно, 

когато се търси автентичното мнение на респондентите, а не да им се подсказват насоки за 

мислене и оценяване). Впечатление прави и сравнително големият брой респонденти, които 

отпадат на последния въпрос, непосредствено преди натискане на бутона „Изпрати“. 

Възможно решение на този проблем е към последния въпрос да се направи кратко уточнение 

„За да изпратите анкетата, моля натиснете бутона „Изпрати“!  

 

 Заключение 

В хода на изследването възникнаха въпроси, на които може да се потърсят отговори в 

евентуални бъдещи изследвания, а именно:  

В настоящото изследване е тествана само реклама от типа „Трафик“. При нея алгоритъмът 

на Facebook оценява вероятността един респондент от целевата аудитория да кликне върху 

показания му рекламен банер и доставя рекламата на най-подходящите лица. Подобна 

селекция противоречи на принципа за излъчване на случайна извадка. Това е една от 

възможните причини за констатираните несъответствия между извадка и генерална 

съвкупност. Измежду наличните към момента други типове реклама, най-подходящ 

изглежда варианта „Достигане“, при който Facebook оптимизира кампанията за достигане 

до максимален брой хора, без оглед на склонността им да реагират на показан рекламен 

банер. Полезно би било да се установи дали рекламна кампания от типа „Достигане“ би 

осигурил по-добри резултати в сравнение с кампанията от типа „Трафик“. 

Както бе споменато, за да е представителна извадката, респондентите трябва да са подбрани 

по случаен начин и броят им да е достатъчно голям. В настоящото изследване акцентът е 

поставен върху структурните сравнения между извадка и съвкупност, но не е изследван 

въпросът за големината на извадката. Възможен подход за определяне големината на една 

неслучайна извадка е като се следи дали с нарастване броя на респондентите се 

стабилизират стойностите на важните за изследването величини – средни стойности или 

относителни дялове.   

Настоящото изследване е опит да се даде отговор на въпроса дали неслучайните извадки, 

получени чрез онлайн анкета, могат да са достатъчно добро копие на изучаваната 

съвкупност. Надали е възможно да се даде еднозначен отговор на този въпрос. Възможно е 

в друг контекст резултатите от подобно изследване да са коренно различни. Полезното, 

което остава от това изследване, е предложеният подход за валидиране на извадки с 

помощта на 𝜒2 критерия и интегралния коефициент на Гатев. Посредством рекламния 

алгоритъм на Facebook могат да се реализират бързи допитвания на сравнително ниска цена, 

които са в състояние да осигурят валидни извадки, особено когато целевата съвкупност е 
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сравнително малка и/или добре профилирана. В такива случаи прецизното насочване на 

рекламата (на поканата за участие) е в състояние да осигури извадка, която е във висока 

степен валидна от гледна точка на основни променливи на изследването. 

 

Използвани източници: 

Гатев, К., Спасов, А., Радилов, Д. (1989). Обща теория на статистиката и икономическа 

статистика, Издателство „Наука и изкуство“, София. 

Желев, С. (1995). Маркетингови изследвания, Университетско издателство „Стопанство“, 

София. 

Йорданов, Р. (2016) Представителни ли са онлайн анкетите, Научна конференция с 

международно участие Съвременни управленски практики IX “Управленска наука, 

икономика и бизнес практики – съвременни ракурси и предизвикателства”, Бургас, 17-18 

юни, стр. 428-436. 

Кръстевич, Т., Смокова, М., SAS и SPSS за начинаещи: подготовка, визуализация и анализ 

на данни, Свищов, 2010, стр. 296. 

Манов, А. (2000). Статистика със SPSS, Издателство „РИКОЛ - Б“, София. 

Шопова, М. (2018). Статистически анализ на структури, Академично издателство „Ценов“, 

Свищов. 

Ramo, D., Prochaska, J. (2012). Broad Reach and Targeted Recruitment Using Facebook for an 

Online Survey Young Adult Substance Use, Journal of Medical Internet Research, Vol. 14, No 1, 

Jan-Feb. Available at http://www.jmir.org/2012/1/e28 (Последен достъп: 10.03.2019) 

Fenner, Y., Garland, S., Moore, E., Jayasinghe, Y., Fletcher, A., Tabrizi, S., Gunasekaran, B., 

Wark, J. (2012). Web-based recruiting for health research using a social networking site: an 

exploratory study. Journal of Medical Internet Research, Vol. 14, No 1, Jan-Feb. Available at 

http://www.jmir.org/2012/1/e20 (Последен достъп: 10.03.2019) 

ESOMAR and GLOBAL RESEARCH BUSINESS NETWORK. (2015). Online Sample Quality 

Guideline. February. Available at http://bit.ly/297RfPT, p. 6. (Последен достъп: 10.03.2019) 

 

 

 

 

  

http://www.jmir.org/2012/1/e20/#ref26
http://bit.ly/297RfPT


103 

 

DATABASE MINING AS THE KEY CRM TOOL 

Zrinka Blažević Bognar, Senior lecturer, Ph. D., Virovitica College, Croatia 

Marijana Špoljarić, Virovitica College 

Mateja Matijašić, Virovitica College 

Abstract: Modern terms of business challenge business entities to take enhanced care of their 

client, which in practice implies implementation of customer relations management systems 

(CRM). CRM as the key marketing tool of the modern era is closely related to detailed analysis of 

customer behaviour, implying research and data collection, but also database creation and database 

mining. Databases contain information on client's wishes, needs and demands and are therefore of 

crucial importance for achieving and maintaining competitive advantage, as well as survival of the 

business entity on the market. The problem lies in the fact that IT infrastructure allows for storage 

of vast amount of data on clients, which subsequently need to be collated and analyzed, i.e. mined. 

Data mining is is the key aspect in helping discover essential information, thus greatly contributing 

to decision-making in business, especially in CRM. The basic issue pertinent to the research in this 

paper is the importance of databases, i.e. information attained by their mining, in relation to 

decision-making on the business entity level, focusing on CRM in particular. The research is 

focused on the database related to customer movement, tracked via mobile devices, and the 

decisions made based on such information. 
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Importance of CRM in current market environment 

Beginning of the 21st century is a period of globalization, increased competition, Internet 

development, but also period of strong strengthening role of consumers in the world market. 

Therefore the focus of marketing activities is on giving value to consumers which aim to achieving 

a proper profit. Value is represented by unique combination of benefits and victims which occur 

when consumer uses certain product or service to satisfy his needs. (Senić, 1999:37). It is therefore 

necessary to know that consumers are those who determine the value of a product/service and price 

and shape expectations in view of possible alternatives offered by their competitors on the market 

and their expectations are not a permanent category but are subject to change depending on the 

circumstances (Vranešević, 2000). 

It is clear that not all consumers are equally important, so according to Paret's principle, 80% of 

the profit of an economic entity is created by 20% of consumers. One of the important roles of 

CRM is that the company embraces strategically significant markets where significant consumers 

meet at least one of the conditions: consumers with a higher expected time value, consumers who 

serve as benchmark (serve to reduce risk) for other consumers and consumers who encourage 

changes with suppliers (Buttle, 2004). Consumer profitablity represents possibility of profit 

realization which can be the result of realiztion of bigger income and by using knowledge acquired 

from consumers. The aim is delivering value with increased rationalization of costs and raising 

consumer satisfaction in order fot them to  spread their experience on others (Molineux, 2002). 

 “It is in every economic entity's interest to get to know their consumers as soon as possible with 

the better data base which, because of strong competition, will be transfused into business decisions 

(actions). Today managing as well as every subject is observed through decision making“ (Dukić 

et al., 2015:57). “Modern business conditions require business entities to deploy CRM systems 

(Buckingham, 2011). CRM is in direct correlation with marketing, respectively with sales. Satisfied 

consumers are an instrument for achieving success with business entities, especially in today's 

conditions when the competition is, indubitably, stronger than ever before“ (Dukić, Gale, 

2015:585). Therefore, CRM enhances the economic operator's ability to understand the needs of 

consumers in order to achieve their goals. In fact, CRM is idea for economic entity to keep his most 

profitable consumers and at the same time reduce costs and increase value of interactions, and 

accordingly maximizes its profits (Meler, Dukić, 2007), respectively the CRM is an interactive 

process for achieving the optimal balance of a master's investment and satisfying consumer needs 

in order to maximize profits (Meler, Dukić, 2007).  

Also, it is said that CRM is a business strategy that involves selecting ways and managing customer 

relationships in order to optimize the long-term value of economic entities (Johnson, Weinstein, 

2004). In reality CRM is simply a technological infrastructure, consisting of both hardware and 

software, which manages consumer relationships. CRM will not create relationships, nor will it 

create the emotional relationships that make up the relationship. CRM can only manage them. It's 

a tool (Batterley, 2006). 

Based on the foregoing definitions it can be concluded that CRM represents a business philosophy 

that gives a vision of how an entity wishes to engage in business with its consumers. To achieve 

this strategy, a CRM strategy is needed to focus on sales, marketing, consumer services and data 

analysis with the aim of creating and maintaining profitable relationships with consumers (Meler, 

Dukić, 2007). However, common to all CRM definitions is the fact that consumer relationship 

management is seen as an automation of integrated business processes involving parts of an 
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economic entity in direct relation to consumers and using different interconnected channels 

(Mandić, 2007). 

“Managing customer relations has a significant impact on the quality of the management system 

as well as the quality of business processes. Exactly managing customer relations is a key factor in 

running business processes in terms of marketing, sales, delivery, maintenance, technical support, 

and customer service management“ (Dukić, Gale, 2015:589). “Generally, business entities state 

the key reasons they want CRM. These are: attracting new consumers, increasing sales per 

customer, reducing costs through improving business processes, and improving consumer 

relationships, and thus loyalty to consumers“ (Meler, Dukić, 2007:164). 

 

Sucessful implementation factors 

Successful implementation and application of CRM depends on three key factors. These are 

technology, business processes and human factor (Renko, 2009). Technological innovations allow 

storage and analysis of data and connect parts of an enterprise that collect data through contacts 

with consumers or front office and other parts of the business entity referred to as back office. The 

choice of the appropriate technology should be in accordance with the needs of an economic entity 

and in accordance with the existing information system, since the acquisition of technology 

requires significant financial resources (Vučemilović, 2015). “Business processes must be 

organized in accordance with consumer orientation, and not just those who are directly involved in 

communication with consumers, but all others. This most often requires the adoption of a new way 

of thinking at all levels both organizational and managerial. Orientation towards consumer must be 

part of the economic entitys culture“ (Vučemilović, 2015:121). 

For a successful introduction of the CRM system, a vision is needed that will encompass the entire 

business of the business entity and must start at the highest organizational level. When determine 

the guidelines for further cooperation with consumers, it is necessary to prepare a strategy for the 

realization of the tasks set. The CRM strategy takes into account the financial objectives and 

business strategy of an entity and upgrades its marketing strategy. It determines how the business 

will build profitable relationships with consumers and gain their trust. The objectives of the strategy 

must be measurable by the standards of CRM. In doing so, the emphasis is not on the product but 

on meeting the needs of consumers to afford-it satisfied and loyal customers. Only this can bring 

long-term competitive advantage in the market and success. With the introduction of CRM, 

business entities are still not focused on consumers. For something other than technology, it is 

necessary to change the way of thinking, culture, behavior and organizational structure of an 

economic entity (Hren, Hren, 2014). 

IT and databases are a very significant activity that supports all activities. Without database and 

quality information support there is no CRM. This activity is necessary because it provides both 

basic and specific customer information that can be used to determine the strategic importance of 

a consumer for the enterprise. The database provides the ability to accurately record all purchases 

made, thus keeping track of the consumer retention rate. Information on consumers and purchases 

enables the company to make easier proven sources of additional value. Integrated database whose 

information is available to all members of the network, improves the relationship and quality of 

the network. However, despite the great importance of IT and databases for successful CRM 

functioning, a large number of economists believe that people are equally important to CRM's 

activity. People develop a CRM strategy, choose, implement and use IT solutions, create and 
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maintain a database, project marketing, sales and service processes, change streamlined processes, 

find customer retention strategies and retention strategies (Buttle, 2004) 

 

Database Mining as the Key CRM Tool 

The integration of powerful CRM technology and business intelligence tools significantly 

improves the ability of an enterprise to encourage and strengthen the loyalty of its consumers. 

Based on knowledge and understanding of the complete history of transactions and consumer 

experience in contacts with the economic entity and the value of consumers, in terms of current net 

present value and profitability, throughout the life cycle, an enterprise will likely discover and / or 

create new opportunities to meet short term consumer needs and be able to anticipate their long-

term needs (Middlebrooks, Craig, 1999). “With a unobtrusive insight into all interactions with 

consumers, an entrepreneur should have the ability to use and all other relevant consumer 

information to make business decisions faster, more effective and more cost-effective, and 

implement changes before they escalate into lost revenue“ (Panian, suradnici, 2007:82). 

Therefore, the database as a set of interconnected data, stored in the external memory of the 

computer“ (Manger, 2012:1) represents and arranged a set of information that has common links 

and certain rules. Creating a database starts by defining the purpose and purpose of use, and then 

determining which data will be collected and analyzed (Vranešević i sur., 2008). Databases are 

used for collecting, storing and manipulating data on which new information is obtained in different 

organizations. Every day they use individuals through personal computers, workgroups through 

network servers and all employees through applications in business systems. Likewise, databases 

are accessed by consumers and other users using various technologies such as voice dialers, web 

browsers, digital phones, and so on. (Veinović, Šimić, 2010). “The entry, change, deletion and 

reading of the data is done through a special software, so called. database management system - 

DBMS. Users and applications do not need to know the details of physical data display, but refer 

to an idealized logical structure of the base“ (Manger, 2012:1). 

Business entities monitor and collect a variety of information about their consumers in various 

forms and store them in order for analysts to get the results they need to make valid decisions. 

Previous Analytics is commonly referred to as data mining, which is widely used by CRMs and 

reveals pathways to consumers, that is, data legitimacy between data that can be organized in a 

variety of ways, textually, in the data warehouse, on the web, or placed in time series (Dukić i sur., 

2015). 

When creating a consumer database, it is necessary to decide which information will be collected: 

 The most important information relates to the history of each customer's 

transactions, the knowledge of what he has since bought up. 

 Demographic information on every consumer, age, education, gender, family size, 

etc. can also be used. 

 Psychological information, activities, interests, attitudes, how to influence other 

people, etc. can also be added (Kotler,2004). 

Today, management is being watched by decision makers, but also by every other entity, and 

decision making is the fundamental function of business intelligence (Dukić i sur., 2015). “The 

concept of business intelligence is based on creating and generating better information needed to 
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make business decisions. This property of business intelligence gives it the power to encourage 

and create positive changes. Business intelligence provides management with just the information 

it needs and at the right time. A good business intelligence concept will reduce the amount of 

information and increase the quality of this information“ (Dukić i sur., 2015:57). 

Creating a consumer database often starts by creating a simple list of names and addresses of 

consumers, which are later upgraded. Over time, such a list requires a elaborated logical model and 

a medium where it is possible to store such a large and detailed list. Computers here have great 

application and with the help of ready-made software tools such as MS Access, MYSgl, Oracle or 

SAP it is possible to create a very complex and demanding database and update it“ (Vranešević i 

sur., 2008:116). Creating a database for managers is in most cases a problem because it requires a 

complex process mainly due to the high cost of investing in equipment and programs that will make 

the database. In order for a database design project to be efficiently and efficiently executed, it has 

to be invested in computers, IT and database administrators, powerful software tools and educating 

consumers. (Vranešević i sur., 2008). 

The goals of creating and using the database are to identify potential consumers, define the 

customers that the company will send individual offerings, restore customer orders, and deepen 

their loyalty (Vranašević i sur., 2008). The developed IT infrastructure allows saving huge amounts 

of consumer information, which needs to be processed and analyzed later. Due to large amounts of 

data, such analysis is left to computer programs. For machine analysis and database search, for the 

purpose of obtaining the required information, the term - data mining33 (Vranešević i sur., 2008). 

“Data mining is a new methodology that reveals valuable data in databases of economic entities. 

The method is called data mining, because in large amounts of data looking information ‘are worth 

gold’“(Pejić Bach, 2005:182). It is a systematic, interactive and iterative process of performing and 

presenting useful, implicit and innovative knowledge from data (Panian, 2003) and includes the 

detection, extraction and presentation of useful, implicit and decision makers of previously 

unknown information from data stored in the base or warehouse (Swift, 2000). Briefly, data mining 

is the process of finding new knowledge from data, or discovery or mining knowledge from a large 

amount of data (Čačić, Varga, 2004) thus contributing to making decisions, business and science. 

The development of technology, computers and the internet is a key factor in facilitating the 

organization of data, but to make them useful, it is necessary to transform them into information 

and knowledge. (Williams, 2011). 

It is important to point out that data mining is more art than science. There is no recipe for 

successful data mining that will surely result in finding valuable information. However, the 

probability of success will increase if you follow the steps of the process of mining data (Baragoin 

i sur., 2001). In business, data mining is most used in the marketing field, which is increasingly 

focused on individual consumers, ie managing consumer relations, aimed at creating, maintaining 

or improving consumer relations (Witten, Eibe, 2011). 

As already mentioned above, the goal of this individual focus on consumers is to attract new 

consumers and to retain old consumers. CRM is trying to find out the wishes and needs of 

consumers, understand their behavior, and predict future behaviors. In this area data mining is 

particularly effective, of course provided that there is enough quantity of quality consumer 

information (Nevistić. 2014). 

                                                           
33engl. data mining  
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Applying decission making database in the HEAT MAPS example 

At present, the business environment highlights the strong need for continuous monitoring of 

market changes and timely identification of growing trends in real time. Insight into such valuable 

information enables: reliable and better planning (eg traffic - local traffic network, street), 

optimization of investments and budgets (eg marketing, advertising), increased security (eg, 

dangerous situations at mass events), more efficient use of resources (eg rescue staff), better 

understanding of consumer behavior (eg, tourist travel routes) and easy location assessment (eg, 

real estate planning). 

In response to these needs, mobile operators offer business intelligence services as a solution 

encompassing and analyzing user trends and evaluating important locations. The service is based 

on large database technology, which, with the use of advanced analytics, provides reports with 

anonymous data on population movements and frequencies for points of interest. This service 

provides valuable information and extensive resources to optimize everyday work. 

Reports are based on data collected from mobile base stations that are enriched with CRM data and 

statistics for the total population of a particular location, so that the sample is extrapolated to the 

entire population.  

 

Figure 1: Tracking mobile phones 

 

Source: Internet Source  34 

 

Reports based on the stated data and technology provide information such as: Aggregated number 

of persons passing at specific time intervals beyond the defined location, socio-demographic 

characteristics of the group, direction of movement, "footfall" statistics, etc. There are several ways 

                                                           
34https://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjk_pW4wejgAhVOaVAK
HTkXArcQjRx6BAgBEAU&url=http%3A%2F%2Fnews.bbc.co.uk%2F2%2Fhi%2Ftechnology%2F4738219.stm&psig=AO
vVaw3TYv4YYr0sNJ9UmgDxENP_&ust=1551789539193956 
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to generate reports , from simple, meaning predefined reports in agreed formats to complex 

"dashboards" of customized web browsers.  

Using such systems, it is necessary to constantly comply with the provisions of the Personal Data 

Protection Act, and therefore customer data is always anonymised to avoid identifying the 

individual. Such analyzes enabled timely identification of growing trends, comparing cities and 

regions in order to detect the most successful practice, insight into concrete data for better 

marketing planning, smart investment decision making, and time allocation planning as well as 

many other activities. Systems for the analysis of movement a group of people provide a detailed 

insight into the attendance of certain locations by the hour, day, week and month, as well as analysis 

of retention at each location which may be a relevant indicator in making decisions about the 

location and working hours of branches.  

The process is based on a business entity's request, its target group, and location of interest to track 

traffic data within a given time period. In this way, segmentation of the target group is enabled by 

socio-demographic characteristics.  

 

Figure 2: Individual tracking 

 

Source: Internet source35  

 

Unlike all other methods, where the relevant pattern is considered to be from 100 to 1000 people, 

Heat Maps encompasses a multi-million mobile network user. From such a large database of 

statistical tools, it is possible to digest the key information on which decisions are made. 

The Heat Maps service is based on Big Data technology, which, with the help of advanced 

analytics, provides reports with anonymous data on the movement and frequencies of the places of 

interest (POIs). It represents a solution that encompasses and analyzes the flow of movement, 

measures visitors' arrivals and puts them in a relationship with a potential trigger (eg, campaigns 

                                                           
35 
https://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwik1oSKwujgAhWSZVA

KHbxEDPgQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.apkmonk.com%2Fapp%2Fcom.mobipixels.org.autotra

ckingme%2F&psig=AOvVaw00uw7xwpJn2oXSG_O0Gt2p&ust=1551789909291069 

https://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwik1oSKwujgAhWSZVAKHbxEDPgQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.apkmonk.com%2Fapp%2Fcom.mobipixels.org.autotrackingme%2F&psig=AOvVaw00uw7xwpJn2oXSG_O0Gt2p&ust=1551789909291069
https://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwik1oSKwujgAhWSZVAKHbxEDPgQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.apkmonk.com%2Fapp%2Fcom.mobipixels.org.autotrackingme%2F&psig=AOvVaw00uw7xwpJn2oXSG_O0Gt2p&ust=1551789909291069
https://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwik1oSKwujgAhWSZVAKHbxEDPgQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.apkmonk.com%2Fapp%2Fcom.mobipixels.org.autotrackingme%2F&psig=AOvVaw00uw7xwpJn2oXSG_O0Gt2p&ust=1551789909291069
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or events), identifies and evaluates important locations. Heat Maps reports are based on data 

collected from mobile base stations that are enriched with CRM data and statistics for the total 

population, so that the sample is extrapolated to the entire population. Reports based on the above 

data and technology provide information such as: the aggregate number of persons passing at 

defined intervals beyond the defined location, the socio-demographic characteristics of the group, 

the direction of movement, the "footfall" statistics, and so on. 

 

Figure 3: Location Selection (World, Europe, Zagreb, Sofia) 

  

  

 

Source: Internet source36   

 

Heat Maps service, which, when it comes to tourism, enables business entities to obtain valuable 

information that can have a positive impact on business. In addition to the Heat Maps service, it is 

possible to find information about where the countries of the hotel / restaurant are coming from, 

                                                           
36 https://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjjp-

DawujgAhVGbVAKHf8DBl0QjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.strava.com%2Fheatmap&psig=AOv

Vaw2W6qbVhER2t5DhQsVphtgs&ust=1551790069655764 

https://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjjp-DawujgAhVGbVAKHf8DBl0QjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.strava.com%2Fheatmap&psig=AOvVaw2W6qbVhER2t5DhQsVphtgs&ust=1551790069655764
https://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjjp-DawujgAhVGbVAKHf8DBl0QjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.strava.com%2Fheatmap&psig=AOvVaw2W6qbVhER2t5DhQsVphtgs&ust=1551790069655764
https://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjjp-DawujgAhVGbVAKHf8DBl0QjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.strava.com%2Fheatmap&psig=AOvVaw2W6qbVhER2t5DhQsVphtgs&ust=1551790069655764
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which are preferred destinations of the target group of tourists, by which the tourist group is most 

often visited by the target group of tourists at which time there are most tourists at a location, site 

visitors, etc. Possibilities of application of such collected data are large, from planning activities 

and adapt the tourism offer, via traffic regulation to design targeted marketing campaigns.37 

Conclusion 

Businesses wanting to achieve long-term success must persevere in keeping their consumers and 

among them increasing the number of consumers who will be loyal to them. To achieve this, 

marketers need knowledge about consumer behavior and their preferences, all for the purpose of 

determining the consumer profile, its desires, needs and additional requirements. Therefore, it is of 

utmost importance to manage the CRM to extract customer data from databases. Specifically, CRM 

has a very significant impact on the quality of the management system itself as well as the quality 

of business processes, so CRM is the key factor in running business processes. CRM is used and 

reveals ways to consumers, through the data mining process, or search for "gold worth" 

information. 

CRM should be part of the overall quality management at all levels in an economic entity, both at 

organizational and management levels. In order for the implementation and functioning of the 

CRM to be successful, it is necessary to understand each other and to support all network members, 

ie employees, in achieving common goals. An essential prerequisite for successful functioning is 

the exchange of information between employees. Likewise, IT and databases are a very significant 

activity that supports all activities. Namely, there is no CRM without databases and high-quality 

information support, and in order to achieve CRM goals, it is essential that an entity develops a 

network of relationships with its internal and external participants. 

 

Literature 

Baragoin, C., Andersen, C. M., Bayerl, S., Bent, G., Lee, J., Schommer, C. (2001): Mining Your Own 

Business in Banking Using DB2 Intelligent Miner for Data, http://www.redbooks.ibm.com/ 

(16.06.2016.) 

Batterley, R. 2006. Leading through Relationship Marketing. New Delhi: Publishing Company 

Limited 

Buckingham, R. 2011. Customer Once, Client Forever. Washington: Kiplinger Books 

Buttle, F. 2004. Customer Relationship Management – Concepts and Tools. Burlington: Elsevier 

– Butterworth – Heinemann 

Buttle, F. 2009. Customer Relationship Management – Concepts and Technologies, Second 

edition. Oxford: Elsevier – Butterworth – Heinemann 

Čačić, V., Varga, M. 2004. Informacijska tehnologija u poslovanju. Zagreb: Element 

Dukić, B., Gale, V. 2015. Upravljanje odnosima s potrošačima u funkciji zadržavanja potrošača. 

Napredak vol.28/2:583-598 

                                                           
37http://www.poslovni.hr/hrvatska/usluga-heat-maps-pomaze-kod-kreiranja-turisticke-ponude-i-marketinske-

kampanje-312247 

http://www.redbooks.ibm.com/
http://www.poslovni.hr/hrvatska/usluga-heat-maps-pomaze-kod-kreiranja-turisticke-ponude-i-marketinske-kampanje-312247
http://www.poslovni.hr/hrvatska/usluga-heat-maps-pomaze-kod-kreiranja-turisticke-ponude-i-marketinske-kampanje-312247


112 

Dukić, B., Martinović, M., Dukić, S. 2015. Model analitičkog CRM-a u funkciji optimizacije 

maloprodajnih zaliha. Napredak vol.5/2:48-74 

Hren, N., Hren, M. (2014): Sustavi za unapređenje odnosa s klijentima, http://www.ho-

cired.hr/4savjetovanje/SO6/SO6-24.pdf (07.07.2016.) 

Johnson, W. C., Weinstein, A. 2004. Delivering superior customer value in the new economy: 

Concepts and cases. 2nd ed. Florida: CRC Press 

Kotler, P., Wong, V., Saunders, J., Armstrong, G. 2006. Osnove marketinga. Zagreb: MATE d.o.o. 

Mandić, M. 2007. Povezanost upravljanja odnosima s klijentima i tržišna vrijednost marke, 

Napredak vol. 19/1:85-98 

Manger, R. 2012. Baze podataka. Zagreb: Element d.o.o. 

Meler, M., Dukić, B. 2007. Upravljanje odnosima – od potrošača do klijenta (CRM). Osijek: 

Grafika d.o.o. 

Middlebrooks, A., Craig, T. 1999. Market Leadership Strategies for Service Companies: Creating 

Growth, Profits, and Customer Loyalty. New York: NTC Publishing Group 

Molineux, P. 2002. Exploiting CRM – Connecting With Customers. London: Hodder & Stoughton 

Nevistić, M. (2014): Rudarenje podataka korištenjem metodestabla odlučivanja, 

http://nastava.fpmoz.ba/nastava/diplomski/fpmoz_diplomski_informatika_nevistic.pdf 

(05.07.2016.) 

Panian, Ž., suradnici (2007): POSLOVNA INTELIGENCIJA Studije slučajeva iz hrvatske prakse, 

https://bib.irb.hr/datoteka/481181.PISSHP_-_Glavnina_teksta.pdf (16.06.2016.) 

Panian, Ž., Klepac, G. 2003. Poslovna inteligencija. Zagreb: Masmedia 

Pejić Bach, M. 2005. Rudarenje podataka u bankarstvu. U: Pavković, A. (ur.) Zbornik Ekonomskog 

fakulteta u Zagrebu III. (I.): 181-193, Zagreb: Sveučilište u Zagrebu, Ekonomski fakultet Zagreb 

Renko, N. 2009. Strategije marketinga. Zagreb: Naklada Ljevak 

Senić, R.1999. Marketing Menadžment, Kragujevac: Ekonomski fakultet. 

Swift, R. S. 2000. Accelrating Customer Relationships: Using CRM and Relationship Tehnologies. 

New York: Prentice Hall PTR 

Veinović, M., Šimić, G. 2010. Uvod u baze podataka. Beograd: Univerzitet Singidunum 

Vučemilović, V. 2015. Prednosti strategije upravljanja odnosom s kupcima. U: Zlatović, D. (ur.) 

Zbornik radova Veleučilišta u Šibeniku. III. (IV.): 119-125, Šibenik: Veleučilišta u Šibeniku 

Vranešević, T. 2000. Upravljanje zadovoljstvom klijenta. Zagreb: Golden marketing 

Vranešević, T., Dvorski, S., Dobrinić, D., Staničić, S. 2008. Inovativni marketing. Varaždin: TIVA 

– Tiskara Varaždin 

Williams, G. 2011. Data Mining with Rattle and R. Florida: Springer 

Witten, I. H., Eibe, F. 2011. Data Mining. San Francisco: Morgan kaufmann 

 

  

http://www.ho-cired.hr/4savjetovanje/SO6/SO6-24.pdf
http://www.ho-cired.hr/4savjetovanje/SO6/SO6-24.pdf
http://nastava.fpmoz.ba/nastava/diplomski/fpmoz_diplomski_informatika_nevistic.pdf
https://bib.irb.hr/datoteka/481181.PISSHP_-_Glavnina_teksta.pdf


113 

 

ТЕОРИЯ НА ОЦЕНКАТА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО 

Радостина Ангелова, Докторант, Софийски университет 

Резюме: Оценката на въздействието е непрекъснат процес на управление на социалното 

въздействие на развитието, допълвайки ранния процес на предварителна оценка на 

социалните въздействия и определяне на мерки за смекчаване на последиците. Поради това 

целите на оценката на въздействието могат да бъдат по-тясно съгласувани с функциите на 

дадена организация, система или политика, отколкото с екологичната функция и често са 

независими от регулаторните двигатели. Оценката на въздействието може да бъде както на 

нормативната и регулаторна рамка, така и на стратегическата рамка и рамката на 

политиките или на степента на изпълнение на дадена политика или интервенция и на 

нейните ефекти върху заинтересованите страни. Оценката на въздействието също така може 

да бъде предварителна, междинна или последваща. Основната цел на оценката на 

въздействието е да бъде важен инструмент в процеса на взимане на решение.  

 

Според общоприетото разбиране на Европейската комисия, оценката е „преценка за 

интервенциите в зависимост от техните резултати, ефект и нуждите, които целят да 

удовлетворят”. От своя страна понятието „интервенция” може да бъде възприемано като 

политика, програма или проект. 

По своята същност оценката на ниво ОП или на ниво стратегия може да бъде определена 

като систематична и аналитична преценка, насочена към изследване на съществените 

аспекти на програмата или стратегията и средствата, вложени за нейното реализиране. 

Същевременно при оценката се цели и като краен продукт да бъдат предоставени надеждни 

и приложими препоръки за подобряване на качеството, ефективността и съгласуваността на 

програмирането и управлението както на ниво отделна програма, така и на стратегическо 

ниво.  

Оценката е един от инструментите, използвани в управлението на публично финансирани 

интервенции (политики, програми и проекти). Други такива инструменти за това са 

мониторингът и одитът. Резултатите от прилагането на мониторинга и одита имат тясна 

връзка с оценката и могат да послужат за основа за извършване на оценки. Мониторингът е 

непрекъснат, систематичен процес, осъществяван по време на изпълнението на политика, 

програма или проект. Мониторинговата информация е фокусирана върху това дали 

текущите резултати са в съответствие с първоначалните очаквания, фокусирана е върху 

изпълнението, но не и върху ефекта. В тази връзка основна разлика между двете е, че 

мониторингът е непрекъснат процес, докато оценката се извършва по отношение на 

определени теми или в определени моменти от жизнения цикъл на ОП. В програмен 

контекст, мониторингът дава информация, която може да повдигне въпроси, на които може 

да се отговори чрез извършването на оценка. На второ място информацията, събрана чрез 

системата за мониторинг, е сама по себе си важен източник на данни за оценките. 

Оценителите използват информацията от мониторинга, като я доразвиват и разширяват с 

допълнителни данни и анализи. 
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Според основния методологически документ на ЕК38, очертаващ рамките и функциите на 

оценъчните процеси и прилаганите в тях оценъчни методи към програмите, финансирани от 

европейските фондове, междинната оценка е централен (ключов) елемент от управлението 

на програмния цикъл на всяка отделна програма. Междинната оценка представлява процес 

или поредица от оценъчни действия, които съпровождат протичането на всяка програма и 

са насочени както към нейните резултати, така и към социално-икономическите условия, 

при които тя се осъществява. Тя е свързана тясно с резултатите от непрекъснатия 

мониторинг, който се осъществява при изпълнението на оперативните програми. Нейната 

цел е да се анализират ефективността и устойчивостта на постигнатите резултатите и 

тенденциите за тяхното дългосрочно въздействие. Резултатите от оценката се използват за 

предприемането на коригиращи управленски действия в хода на изпълнението на 

програмата, както и да се препоръчат, при определени от Комисията условия, промени в 

оперативните програми, ако това е необходимо. 

Ръководството за оценка на въздействието на Европейската комисия разглежда пет 

аналитични стъпки за извършването й:  

1. дефиниране на проблема;  

2. изясняване на целите на политиката;  

3. извеждане на алтернативни варианти;  

4. изследване на икономическите, социалните и екологичните въздействия;  

5. сравняване на вариантите.  

По-специално, оценката на въздействието надхвърля „брутните“ резултати и въздействията, 

породени от дадена програма, за да се определят "нетните" ефекти, като се има предвид 

сценарият за несъответствие на това, което би се случило без съществуването на програма 

Х и като се вземе предвид концепцията за допълняемост на различните елементи. 

Международният речник на публичния мениджмънт и управление дефинира понятието 

„оценка на въздействието“ като изследване на степента, до която една организация е 

способна да постигне предварително очакван ефект, като фокусът е върху резултатите, а не 

върху   процеса,   чрез   който  те са   постигнати (Bhatta,   2015,   стр.277). Международната 

асоциация за оценка на въздействието, базирана във Фарго,   Северна   Дакота,   САЩ, 

твърди, че това   е   процес   на идентифициране на бъдещи последствия от настоящо или 

предложено действие, който цели постигане на социална справедливост, по-добро качество 

на живот и качество на околната среда. Според Ръководството за оценка на въздействието 

на Европейската комисия от 15.01.2009, оценката на въздействие е „набор от логически 

стъпки, които трябва да бъдат следвани, когато се предлагат публични политики. Този 

процес подготвя данни за лицата вземащи решение относно предимствата и недостатъците 

на различните варианти като се оценяват потенциалните им въздействия“. 

В българското Ръководство за изготвяне на оценка на въздействието на законодателството, 

последната се дефинира като инструмент за изследване на ефектите от различните варианти 
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POLICY European Regional Development Fund European Social Fund Cohesion Fund Guidance Document on 

Evaluation Plans Terms of Reference for Impact Evaluations Guidance on Quality Management of External 

Evaluations 
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на действие за разрешаване на съществуващи проблеми от гледна точка на разходите, 

ползите и рисковете свързани с тях. Концепцията за практическо въвеждане на оценката на 

въздействието на законодателството в нормотворческия процес на Народното събрание и 

Министерския съвет я определя като инструмент за подпомагане процеса на вземане на 

решения и за подобряване качеството, прозрачността, обосноваността и устойчивостта на 

политиките и законодателството, приемано от органите на законодателната и 

изпълнителната власт, като същевременно се намаляват разходите и негативните 

въздействия върху граждани, бизнес, администрация и засегнатите страни като цяло. 

Оценката на въздействието не може да бъде отнесена категорично само към един от етапите 

на цикъла на публичните политики. Нейни елементи могат да бъдат открити както при 

изработването на дневния ред на политиките, така и в следващите етапи – формулиране на 

целите на политиките, изработване и вземане на решение, анализ и оценка на политиките. 

Подобна дифузия има както научни, така и чисто приложни основания. Популярна 

типологизация например разграничава предварителна (ex-antefacto) и последваща (ex-

postfacto) оценка (Shafritz, J. and E.W. Russell, 2005, стp. 529). 

„Обществото за изследване на оценките”, което по-късно прераства в “Американска 

асоциация за оценки”, при изработване на свои стандарти определя оценката на 

въздействието като един от шестте подхода за анализ на политики и програми (Chelimsky, 

E. in Perry, J.L. ed., 1989, стp. 266-272). Оценката на въздействието се разглежда като 

ретроспективен метод – т.е. може да се прилага само като последваща оценка. 

Организацията  зa икономическо сътрудничество и развитие,   наред   с предварителната,   

допуска прилагане и на последваща оценка. Според на ОСИР „Опис на регулаторната 

оценка на въздействието“, предимство на последващата оценка е, че голяма част от 

необходимата за анализ информация вече е налична и лесно достъпна. Истинската стойност 

на последващата оценка обаче е в това, че успява да обедини предимствата както на 

рационалния, така и на инкременталния модел на вземане на решение, и да се стигне до 

идеята, която Амитай Етциони нарича комбинирано търсене или скромно вземане на 

решения (Etzioni, A. in HBR on Decision Making, 2001, p.45-58). 

Регулаторната оценка на въздействието е предложена и развита като инструмент от 

Организацията за икономическо сътрудничество и развитие и се използва за по-добро 

регулиране в контекста на икономическите политики. Най-общо, целите на регулаторната 

оценка на въздействието са да подобри ефективността и ефикасността на правителствата,за 

да подобрят конкурентоспособността и икономическите резултати в иновативната и 

глобализираща се икономика. 

Друг вид оценка на въздействие е оценка върху устойчивостта, която води началото си от 

концепциите за опазване на околната среда, устойчивото развитие, екологичните права на 

гражданите. В края на XX век редица страни въвеждат този подход за секторни политики 

като строителство, транспорт, енергетика, земеделие и др. Това е преценка на 

дългосрочното влияние на стопанската дейност на хората върху компонентите на околната 

среда. Ван ден Бош и Кантилън (Moran, Rein, Goodin, 2006, p.296-319) твърдят, че 

въздействието на политиките трябва да се търси основно в преразпределителен контекст.  

Оценката на въздействието може да се съсредоточи върху това дали дадена политика или 

интервенция е успяла да постигне първоначалните си цели или може да бъде по-широка 

оценка на цялостните промени, причинени от политиката или интервенцията - положителни 
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и отрицателни, предназначени или унинтендед (Roche, 1999: 21). Roche определя 

въздействието като „систематичен анализ на трайните или значителни промени - 

положителни или отрицателни в тенденция или не - в живота на хората, предизвикани от 

дадено действие или поредица от действия“ (1999: 21). Може да е полезно да се прави 

разлика между въздействията на интервенцията и резултатите нейното въздействие. 

Например при изследване на  резултатът или ефектът от проект за законни права, може да 

бъде увеличено използване на правната система, за да се претендира за право, докато 

нейното въздействие може да бъде промяната в качеството на живот на дадено лице (Roche, 

1999: 22). 

Оценката на въздействието се насърчава както от донорите, така и от изпълнителите на 

програми, така че те да могат да научат какво се постига и да подобрят ефективността и 

ефикасността на своите дейности.  

Всички дейности за оценка на въздействието имат в себе си концептуална рамка. В добре 

планирани оценки на въздействието с добри ресурси, с дълги „направляващи” времена,  

рамките често са изрично идентифицирани (Khandker, 1998, Sebstad et al., 1995, Schuler and 

Hashemi, 1994). Има три основни елемента на концептуална рамка: 

o модел на веригата на въздействие, който изследването трябва да проучи, 

o спецификацията на единиците или нивата, при които се оценяват въздействията, и 

o определяне на видовете въздействие, които трябва да бъдат оценени. 

Retief (2010) представя концептуална рамка, в която се идентифицират три основни области 

на разискване в оценката на въздействието и се подчертава, че ефективността (това, което 

постигаме) е тясно свързана както с теоретичната основа (какво е оценка на въздействие 

(IA)), така и с качеството (как да се извърши оценка на въздействието (IA)). Следвайки 

Морган (2012 г.), приемаме рамката на Retief (2010), но преработваме измерението за 

качество като “практика”, за да изследваме тези измерения (като се започне от теорията и 

практиката, за да се определят градивните елементи за отчитане на ефективността) практики 

за оценка и идентифициране на настоящите силни и слаби страни. 

Според Fitz-Gibbon, (1996) оценката на въздействие е „... всяко действие на услугата (или на 

събитие или инициатива) върху дадено лице или група“. „Основният елемент на 

въздействието е промяната: начините, по които индивидите, групите, общностите или 

организациите се променят чрез вашата програма за отпускане на средства от вашата страна; 

резултатите от програмата. Следователно можем да определим въздействието като: всеки 

ефект от програмата ви за отпускане на дадена държава върху даден индивид, група или 

общност“. (GL) 

 

Основни принципи на оценка на въздействието 

Могат да бъдат обобщени няколко основни принципи, в процеса на оценяване на 

въздействието: 

1. Целта на оценката е да се подобрят програмите, които да не извършват оценки сами по 

себе си. При планирането на дейностите по оценка екипът винаги се интересува: как ще 

подобрят резултатите на живота на гражданите, просперитета и благосъстоянието на 

регионите и конкурентоспособността на икономическите субекти. 
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2. Навременната оценка е много важна, за да могат политиците и програмните мениджъри 

да използват резултатите от оценката при тяхното планиране. 

3. Различни заинтересовани страни, например политици, професионалисти, мениджъри и 

граждани, имат различни очаквания. Ако се пренебрегне основен интерес на 

заинтересованите страни, това вероятно ще отслаби оценката, било защото тя ще бъде слабо 

обоснована, или защото нейните резултати няма да бъдат надеждни. Участието на 

политиците и отговорните за програмите ще гарантира, че те ще вземат сериозни резултати. 

Оценката трябва да идентифицира основните заинтересовани страни, да представи техните 

интереси и да включи тяхната перспектива във възможно най-голяма степен, особено по 

отношение на търсените ефекти. 

4. Оценяването не е просто външно налагане. Оценките трябва да бъдат напълно 

интегрирани в планирането и управлението на програмите. Оценките помагат на 

програмните мениджъри да мислят за оценка като ресурс: източник на обратна връзка, 

средство за подобряване на ефективността, ранно предупреждение за проблеми (и решения) 

и начин за систематизиране на знанията. 

5. Екипът за оценяване се състои от разнообразни експерти с различна специализация и 

опит: оценители, социални учени, икономисти, политически анализатори и консултанти по 

управление. На микро ниво приоритет е интеграцията и комбинацията от различни умения 

и компетенции в рамките на екипите за оценка, оценяваната организация и нейния донор. 

6. Оценяването не е само за обръщане на поглед към успеха или неуспеха на процент и за 

разпределянето на вината. Той има принос да се направи на всеки етап от програмния цикъл. 

По-специално, оценката може да стане на най-ранен етап, да се засилят програмите, като се 

съдейства за отпадане на логиката на интервенцията и се разкриват слабости в дизайна на 

програмите, които позволяват да се предприемат коригиращи действия рано. 

7. Като изясняваме предположенията, като използваме наличната теория и сме ясни за вида 

на оценката, която е необходима, оценките могат да бъдат по-фокусирани и да предлагат 

по-висока доходност за изразходваните ресурси. 

8. Контекстът на политиката е важна рамка, в която се изготвя дадена оценка. Разбира се, 

главните са промените в политиката, но могат да бъдат повторени в различни термини и с 

незначително променящи се приоритети. Все пак винаги е необходимо да се систематизират 

политическите дебати и решения, за да се гарантира, че оценките са чувствителни към 

политическите приоритети. 

 9. Важно е да изследват бенефициентите на програмните интервенции. Включването на 

гледната точка на тези планирани бенефициенти - местните общности, маргинализираните 

групи и новите икономически субекти - в оценките предполага повече от това да се искат 

техните мнения. Това предполага също включването на техните критерии и оценки в оценка 

и приемането, че техният опит и ползи са основание за намеса в програмата. Това е в 

съответствие с логиката на подхода "отдолу-нагоре", на принципа на участие и 

децентрализация, които са често срещани в социално-икономическото развитие. Също така 

защо методите на отзивчивост и участие са станали толкова важна част от 

инструментариума на нашите оценители. 
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За изготвяне на оценки  на въздействието се използват различни методи и подходи, като в 

повечето случаи оценителите комбинират множество различни методи, тъй като цялостната 

оценка на въздействието не би могла да бъде осъществена само с един единствен метод.  

 

Мултиметологичен подход 

Според Стокман (2004) важен аспект на концепцията за оценка на въздействие е изборът на 

подходящи методи, както и точното развитие на инструментите за анализ на данните. 

Липсата на време често възпрепятства използването на експериментален дизайн, който 

обикновено е необходим за оценка на въздействието, затова е препоръчително да се съчетаят 

качествени и количествени инструменти. За анализа на процесите ориентирани данни (напр. 

Управление на програмата, програмен процес и т.н.), предимно подходящи са качествените 

инструменти, докато са избрани количествени изследователски и аналитични методи за 

проверка на постиженията, въздействията и причинителите. При оценките често се 

използват следните методи: 

o Вторичен анализ на съществуващи данни 

o Ръководни (полуструктурирани) интервюта 

o Стандартизирани (структурирани) интервюта 

o Примерни проучвания 

Въпросът за това кои методи са избрани зависи от съответната задача и цели на оценката, 

но като цяло качествените и количествените изследователски методи трябва да бъдат 

комбинирани в полза както на възложителиет, така и на заинтересованите страни 

(Stockmann 2004). 

Всички методи и инструменти, планирани да бъдат използвани за настоящата оценка, се 

основават на този многометологичен подход. 

 

Анализ на целите на проектите/интервенциите 

Този анализ се основава на проектната документация и включва цели на всеки от проектите. 

Данните от проектната документация са систематизирани и класифицирани, за да могат да 

бъдат анализирани. Резултатите от тези анализи са използвани по отношение проследяване 

на ефектите спрямо поставените цели или степента на постигане на целите, като по този 

начин се информират ключовите въпроси за оценката и анализа на резултатите и 

въздействието, както и напредъка и физическото изпълнение на проектите.  

Целите на проекта описват  по един или друг начин очакваните резултати от проекта: 

планирани и директни краткосрочни и средносрочни ефекти върху целевата група. Целта на 

проекта трябва да бъде в обхвата на проекта и трябва да може директно да припише 

ефектите върху проекта. Целта на проекта често се формулира от гледна точка на 

полезността на проекта за целевата група: „По-добре ... по-високо ...“ Също така има смисъл 

да се формулира целта на проекта като ситуация, която трябва да бъде постигната в бъдеще. 

Целта на проекта също трябва да опише резултата, т.е. ефекта или промяната, която 

проектът трябва да предизвика за целевата група. На практика често не е толкова лесно да 

се разграничат резултатите от резултатите, т.е. продуктите и резултатите от проекта. Поради 
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това добре формулираните цели за действителен резултат (и въздействие) са от голямо 

значение, ако резултатът и оценката на въздействието имат някакво значение. 

Структурата на основната цел е въведена като елемент от DIN (Deutsches Institut für Normung 

Немски институт за стандартизация), който дава определение за цел на проекта като 

„резултат, който трябва да бъде постигнат и да условия за изпълнение на цялостната задача 

по проекта“ 

 

Контрафактуални оценки на въздействието 

В оценката на нетното въздействие на най-широко биват използвани Counterfactual модели. 

В научните изследвания на Нанси Картрайт се доразвива теорията на за модела на 

контрафактуалните изследвания като подчертава, че съпоставимите факти, които сотят в 

основата на оценката на по този метод, дават отговори на въпросите „Какво ще стане, ако 

...?“; и те играят централна роля в цялата икономика. Когато се замислим дали да приложим 

нова политика или да се опитаме да оценим дали дадена пробна програма е била успешна, 

ние разглеждаме разнообразие от буквално намерени противоположни въпроси: „Ами ако 

политиката беше въведена?“ „Ами ако програмата не съществуваше?““(Cartwright, 2003). 

Контрафактологичните анализи се базират на идеята, че за да бъде установен нетният ефект 

(приносът) от дадена политика/програма/интервенция трябва да бъде конструирана 

несъществуващата (контрафактологична) ситуация, при която тази интервенция не е 

извършена. Въздействието се изчислява като се сравни реалната ситуация (постигнатите 

резултати) с това, което е щяло да бъде постигнато, в случай, че не е извършена конкретната 

интервенция (Khandker, S. et.al, 2010). 

В анализа на оценката на политиката е важно да се прави разграничение между различните 

подходи, в зависимост от използвания времеви период на оценката. В първия случай 

политиката се прилага за много различни единици, декомпозирани в две групи - тези, 

засегнати от политиката ("засегната" група) и тези, които не са ("незасегнатата" група) в 

даден период от време. Това е типичен случай в микроикономическата (микро) оценка на 

политиката, изследвана например от Imbens & Wooldridge (2009). Другият случай в оценката 

на политики се прилага за единица или няколко единици, но за два различни периода от 

време: „преди“ и „след“ прилагането на политиката. Това е типичен случай при 

макроикономическата (макро) оценка на политиката. 

За да се оценят тези противодействия, се нуждаем от причинен модел (casual model) и 

причинно-следственият модел (Counterfactual model) трябва да съдържа цялата 

информация, свързана с последиците от всички промени, предполагаеми в предшестващото 

състояние. Няма друг разумен метод, който да се предлага за контрафактуални оценки. 

Възможно е не винаги да изработваме каузален модел изрично, но за всяка оценка трябва да 

има имплицитен каузален модел;  

Според Дейвид Люис и неговите последователи се нуждаем от модел, който съдържа 

принципите, чрез които функционира системата - номологичен модел39 (nomological model), 

за да се оценят противоположните факти, но не и каузален модел.  

                                                           
39 Представящи принципи или наблюдавани тенденции, без да ги обвързват в причинноследствена връзка.  
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Според Малдонадо и Гренландия (Maldonado, Greenland , 2002), определението за 

контрафактуални причинно-следствения ефект върху двоичен изход датира от 18-ти век, 

когато шотландският философ Деймън Хюм пише, че: „Можем да определим причина за 

съществуването на даден обект, следван от друг ... където, ако първият обект не е бил, 

вторият никога не би съществувал“.  

 Разглежданите модели се използват за оценяване на приноса на различни политики в 

страните от ЕС в т.ч. структурни и кохезионни фондове. Тяхната същност се състои в 

оценяване на разликите, които възникват за избрана единица, в резултат от провеждането 

на дадена политика. За постигането на тази цел са конструирани и е направено сравнение 

между т.нар. експериментална (treatment) и контролна (control) групи като първата обхваща 

единици, които подлежат на интервенция, а втората включва такива, които не подлежат. 

При оценяването на политиките на пазара на труда експериментална група се състои от 

лица, които участват в дадена програма, а контролната група е от лица, които не са взели 

участие. Предимството на подхода се корени във факта, че се използват количествени данни.  

Ключов момент в процеса на оценяване е разграничаването на ефекта от провежданата 

политика и влиянието на всички други релевантни фактори. Съществуват различни подходи 

за премахване или ограничаване на влиянието на тези фактори, които най-общо могат да се 

обобщят в две групи6. Едни от най-широко използваните видове модели за целта са и 

използваните в случая difference-in-differences, propensity score matching и discontinuity 

design7.  

Използваният подход “difference-in-differences” предполага наличието на данни за 

резултатите на лицата в експерименталната и контролната група преди и след дадена 

интервенция. Първата стъпка в прилагането на този подход е да се определят разликите в 

резултатите при двете групи преди провеждане на дадена политика. Втората стъпка се 

състои в сравнение на съществуващите разлики между разглежданите групи в периода пред 

и след интервенция, което при равни други условия показва търсения ефекта.  

Подходът „разлика в разлика“ (DiD) е изследователски подход за 

оценка на причинните ефекти. Той е популярен в емпиричната икономика, 

за оценка на въздействието на някои политически интервенции и политически 

промени, които не засягат всички по едно и също време и по 

същия начин. Използва се и в други социални науки като подходът на се обозначава също 

така като „дизайн на контролната група, който не е подготвен, с независими предварителни 

и последващи изследвания“ или "дизайн на контролната група с предварителен и последващ 

тест". Cook and Campbell (1979), Rosenbaum (2001) , и Shadish et al. (2002).  

Стандартните сравнения преди и след интервенцията могат да бъдат повлияни от времевите 

тенденции в изходната променлива или от други събития, настъпили между двата периода 

(Abadie,2005). За да се преодолее този проблем се използва метода квази-експериментален 

дизайн, когато са налице два периода от данни за групите за изследване и сравнение. 

Оценката на подхода измерва ефекта от изследването, като разглежда разликата между 

средния резултат в контролната и изследваната група преди и след него. (Abadie,2005). 

Квазиекспериментален е този, дизайн, при който единиците не попадат в интервенцията на 

случаен принцип, а са селектирани по определен критерий.  

За да бъде приложен този метод са необходими данни за бенефициенти и не-бенефициенти 

преди и след интервенцията (EVALSED, 2013b). Двойната разлика се изразява в: 
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o Разлика между бенефициенти и небенефициенти; 

o Разлика (между бенефициенти и небенефициенти) в периода преди получаване на 

подкрепа и след получаването й. 

 

Конструиране на хипотетични ситуация на отсъствие на интервенция – квази 

експериментален дизайн  

Приложимостта на този конкретен метод може да бъде обосновано при неговото сравнение 

с класическия метод Статистически дизайн на експеримента. Статистическия дизайн на 

експеримента  се състои от формиране на 2 стохастични (представителни) извадки на 

случаен принцип от лица, към които са насочените мерките. Лицата от двете извадки трябва 

да имат подобни характеристики по изследваните признаци, като пол, възраст, 

местоживеене, образование и пр. Единствената разлика между тях е в това, че лицата от 

едната група са взели участие в дадена мярка (тази група се нарича третирана), а другата 

група от лица не е участвала и не участва в изследваните мерки (тази група се нарича 

контролна). Всички лица от двете групи би трябвало да са под влиянието на едни и същи 

фактори, като единственият фактор, по който се различават, е това, че едната група е била 

включена в оценяваните мерки, а другата група – не. След приключването на мярката 

(обикновено поне 1 година след това, за да се проявят ефектите) се сравняват резултатите 

от третираната и контролната група. Разликата между средните стойности на двете групи е 

оцененият нетен ефект и той се дължи единствено на влиянието на мерките.  За съжаление, 

този класически дизайн на експеримента има своите недостатъци и строги ограничения. 

Възможно е да се получи изместване на оценките поради обстоятелството, че лицата от 

контролната група може междувременно да бъдат включени в други програми или мерки и 

по този начин да изкривят резултатите и ефектът да не бъде чист (нетен). Също така, за да 

се проведе този експеримент, би трябвало той да се планира и да започне още преди старта 

на мерките, което не е направено в случая. Ето защо, Изпълнителят ще приложи методът 

квази експериментален дизайн. При квази дизайна на експеримента отново се излъчват 

две стохастични извадки, едната с лица, които са били включени в мерките (третирана  

група) и втора извадка с лица, които не са били включени в мерките (контролна група). За 

да бъде коректно сравнението на резултатите от двете извадки, е необходимо те да имат 

еднакви или поне максимално близки характеристики.  

Конкретни методи, чрез които е възможно получаването на две извадки с еднакви или силно 

подобни характеристики: 

Метод на двойниците (Propensity score matching) - той представлява статистически метод, 

чрез който се осигурява намирането на двойки лица от третираната и контролната група, 

които имат подобни характеристики, но не чрез търсене на съвпадение на всеки признак по 

отделно, а чрез формиране на групи от лица, при които чрез използването на вероятностни 

модели се гарантира получаването на подобие и вероятността да бъдат включени в 

контролната или третираната група е една и съща. Rosenbaum и Rubin (1983) доказват, че 

този метод е изключително удобен за формиране на третирана и контролна група при 

провеждане на оценки на ефектите от програми и мерки.  
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Тези методи се използват, за да бъде конструирана контролна група от лица със сходен 

статус  на лицата, които са участвали в операциите по програмата (допустими по 

програмата), които обаче по една или друга причина не са били обект на подпомагане.  

 

Използваният подход “propensity score matching” елиминира влиянието на странични 

фактори чрез контрол на характеристиките, които описват единиците в експерименталната 

и контролната група. Основната идея се състои в това, че ако единиците в двете групи имат 

подобни характеристики, разликата в техните резултати може да се счита за ефект от 

приложената интервенция.  

В литературата за оценка данните често не са от случайни проучвания, а от 

(нерандомизирани) наблюдателни изследвания. Тези методи стават все по-популярни в 

медицинските опити и в оценката на интервенциите на икономическата политика. 

Освен тези два подхода, практиката е наложила и прилагането и на някои иконометрични 

техники, които позволяват адекватна за целите на политиките на пазара на труда 

икономическа интерпретация. Например, подходът “discontinuity design” се прилага в 

случаите, когато е налице праг/условие за участие в дадена политика. От тази гледна точка 

ефектът от провеждането на дадена политика може да се определи въз основа на разликите 

в резултатите на разглежданите две групи. Ето защо, при реализирането на настоящата 

оценка на нетното въздействие е направен подбор и са иконометрични техники от типа 

“discontinuity design” (въз основа на детайлен статистически анализ).  

Важен момент в процеса на оценяване на ефекта от провеждането на различни политики в 

т.ч. и тези на пазара на труда е да се даде дефиниция на т.нар. експериментална и контролна 

групи. В литературата се използват два подхода: статичен и динамичен. В настоящото 

изследване е избран статичен подход, който дава възможност да се сравняват лица, които са 

взели участие в дадена програма и лица, които не са участвали в нея като разглежданите 

групи могат да се съпоставят в различни моменти на провеждане на дадена политика.  

За разлика от статичния, при динамичния подход действието на дадена програмата се 

разглежда като стохастичен процес, което прави резултатите от нейното провеждане в 

различните моменти независими и по този начин дава възможност за сравнение.  

 

Прекъснат регресионен модел  

Подходът “Discontinuity Design” е контрафактологичен метод,  описан в Насоките на 

EVALSED за методите и техниките при оценка на социално-икономическото развитие , 

който се прилага в случаите, когато е налице праг/условие за участие в дадена операция/ 

политика. Сравняват се единиците, които се намират близо до прага като тяхното 

разпределението се възприема като случен подбор. В рамките на разглежданата съвкупност 

се прави контролна група, която обхваща единиците, които не удовлетворят условието за 

участие и експериментална, която се състои от единиците, които удовлетворяват условието 

за участие. От тази гледна точка ефектът от провеждането на дадена политика може да се 

определи въз основа на разликите в резултатите на разглежданите две групи. 

Методът е съвместим с различните количествени методи за анализ на информация – 

дескриптивна статистика, корелационен анализ, тъй като ползва резултатите от анализите 
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на количествени данни за двете сравнявани групи – целева и контролна. За нашите цели, 

контролната група ще бъде ограничена до лица, чиито доходи са с 15% по-високи от 

тези на целевата група на интервенцията.  

Предимства 

o Обективен метод; 

o Сравнително лесен за приложение, в случаите, когато е налице праг за участие в 

дадена интервенция. 

Недостатъци 

o Методът е силно зависим от наличието на данни за разглежданата контролна група; 

o Трудности при дефинирането на измерими индикатори, които да бъдат използвани 

за този тип анализ. 

Този метод се използва, за да бъде формирана контролна група лица, които са 

непосредствено над прага за получаване на подпомагане по програмата  (хора с доходи, 

които са до 15% по-високо от допустимите за кандидатстване по програмата).  

Целевите групи от участници в операциите по програмата са относително лесно 

идентифицируеми – на база на административната информация по ОП ще бъде направен 

анализ ще бъдат формирани пълни или представителни извадки за участниците. 

Идентифицирането на контролните групи е основното предизвикателство в 

експерименталния дизайн. Неудачният избор на контролна води до изкривяване, а в някои 

случаи и до манипулиране на резултатите за нетните ефекти от провежданите политики. 

За да бъда направено възможно най-коректно идентифицирането на контролните групи е 

необходимо да бъдат извършени следните аналитични дейности: 

Статистически анализ на профилите на участниците в операциите, в т.ч. клъстърен анализ  

Идентифициране на основните профили участници /не в зависимост от критериите за 

участие, а в зависимост от реализацията на операциите/ 

Изготвяне на експериментален дизайн за провеждане на контрафактуален анализ 

Идентифициране на контролните групи 

След като бъдат идентифицирани контролните групи, могат да бъдат предложени работни 

формулировки на контролната популация, извадкова рамка и да бъде определен метод за 

формиране на извадка. 

Взимайки предвид всички описани до момента методи и стратегии, Изпълнителят ще 

формира третирана и контролна група, сред които да проведе собствени емпирични 

проучвания, с цел събиране на първична информация за отделните операции и тяхното 

въздействие.  

Анализ на приноса 

„Анализ на приноса“ е подход за измерване на резултатите, разработен в рамките на 

Службата на Канадския генерален одитор през 90-те години на миналия век и има за цел да 

установи приноса на дадена програма за желаните резултати. 
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Терминът „анализ на приноса“ се използва широко във финансовата оценка на бизнес 

дейностите и продуктите и в по-малка степен в други области като анализ на медийната 

кампания, медицина и екология. В тези области анализът на приноса количествено определя 

приноса на конкретни ресурси, събития или действия към крайните резултати. В по-

голямата си част съществува предположение, че може да се установи ясно приписване на 

приноса към резултата. Това се различава от концептуализацията на Mayne (1999) на 

термина „анализ на приноса“, разработен за оценка при изпълнението на програмите от 

публичния сектор.1 В този контекст анализът на приноса е предложен като поредица от 

стъпки, които според Mayne, може да бъдат "използвани за адресиране на функцията чрез 

измерване на ефективността“ (Mayne 1999, стр. 6).  

Първото си основно обяснение за анализа на приноса, Майн пише като документ за 

обсъждане на канадската служба на главния одитор (Mayne 1999). Първоначално 

идентифицира девет елемента в рамките на анализ на приноса. Впоследствие ги 

консолидира в шест стъпки в по-късна статия, публикувана в Канадския вестник за оценка 

на програмата 

  (Mayne 2001, pp. 9-16). В таблицата по-долу са представени шестте стъпки, които Майн 

предлага в момента за „анализ на приноса“ 

 

Талица 1 „Шест стъпки на анализа на приноса“ (MAYNE 2001, стр. 9) 

Стъпка 1 Разработване на програмна логика, която подробно описва начина на 

работа на програмата. Програмната логика трябва да осигури 

приемлива връзка между дейностите на програмата и очакваните 

резултати. Някои компоненти на програмната логика биват разбрани 

или приети, докато други биват разбрани в по-малка степен и изискват 

изясняване. 

Стъпка 2 Веригата на резултатите (получена от етап 1) дава индикация за 

планираните резултати (резултати, междинни и крайни резултати), 

които могат да бъдат измерени. Съществуващите доказателства за 

появата на тези резултати са идентифицирани. Освен това трябва да се 

преценят връзките във веригата за резултати. Някои са подкрепени от 

силни доказателства, докато други са слаби и изискват допълнителни 

данни или информация. 

Стъпка 3 Оценяване на  алтернативните обяснения. В допълнение към оценката 

на доказателствата, свързващи програмата с резултатите, трябва да се 

обърне внимание на влиянието на външни фактори (например други 

програми). Доказателствата или логическите аргументи биха могли да 

предполагат, че някои имат само малка влиятелност, докато други могат 

да имат по-значително влияние върху очакваните резултати. 

Стъпка 4 Използване на информация, за да се създаде сюжет/ситуация за 

ефективността от това защо е разумно да се приеме, че действията на 

програмата са допринесли за наблюдаваните резултати. Въпросите, 

които трябва да се вземат под внимание в този момент, включват: 

- Колко достоверна е сюжета/ситуацията? 
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-Достойни ли са съгласни с историята? 

- Моделът на наблюдаваните резултати потвърждава линията на 

резултатите? 

-Къде са основните слабости в историята? 

- Идентифицирането на ограниченията показва къде са необходими 

допълнителни данни или информация. 

Стъпка 5 Търсене на допълнителни доказателства, за да се подобри историята на 

ефективността на програмата. Това може да включва информация както 

за степента на възникване на конкретни резултати във веригата на 

резултатите, така и за силата на определени връзки във веригата. 

Стъпка 6 Преразглеждане и укрепване на историята на представянето. Това 

включва използването на нови доказателства, за да се изгради една по-

достоверна история, т.е. тази, с която разумно да бъде съгласен. 

Вероятно няма да е безупречен, но може да бъде по-силен и по-

достоверен. 

Източник: Kotvojs, Shrimpton (2007) 

 

Мейн (Mayne, 1999) разработва т.нар. „Анализ на приноса“ (Contribution analysis) 

оформяйки следните основни характеристики: 

Отчитане на проблемите с измерването на конкретния принос на дадена програма към 

постигнатото и най-вече отчитане на влиянието на други фактори; 

Анализ и представянето на логиката на програмата – тази стъпка се извършва чрез 

логически модели, като представените в настоящото изследване. Те имат за цел да 

проследят причинно-следствените връзки и да идентифицират важни външни фактори; 

Идентифициране, измерване и документиране на очакваните промени в поведението 
– установяване на бенефициентите и целевите групи и на промяната, която е настъпила в 

поведението им; 

Използване на индикатори – използване на индикатори, които могат да подпомогнат 

установяването на приноса на конкретната интервенция; 

Проследяване на изпълнението през времето или местоположението чрез търсене на 

отговор на следните примерни въпроси: постигат ли се резултатите след интервенцията; 

изчезват ли резултатите след спирането на интервенцията; постигат ли се най-големите 

резултати, там където са използвани най-много средства. Последният въпрос е свързан с 

ефективността на интервенциите и е един от ключовите въпроси за настоящото изследване; 

Изследване и дискутиране на възможни алтернативни обяснения, което включва: 

идентифициране на най-вероятните алтернативни обяснения; анализ на алтернативните 

обяснения; представяне на доводи в подкрепа на това, че програмата е (или не е) най-

вероятната причина за постигнатите резултати; 

Събиране на допълнителни данни – освен данните, свързани със системата от индикатори, 

следва да се съберат данни също по отношение на алтернативните обяснения, например 

контекстуална и историческа информация; 
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Използване на различни източници на данни. 

На практика много оценки установяват дали е постигнат резултат или, ако е така, 

установяват дали програмата може да има роля за това. Въпреки това, просто докладване на 

резултатите и доказване и заключаване на приноса са две различни неща. Приписването 

включва извличане на причинно-следствени връзки и формиране на заключения между 

наблюдаваните промени и специфичните интервенции. Определяне на това дали резултатът 

е причинена от програмата или други външни фактори е трудно и скъпо. Въпреки това, за 

да бъде установен приносът на дадена програма към резултата е от решаващо значение, 

ползите и принадената стойност на програмата да бъдат демонстрирани и да се даде 

възможност за вземане на решения относно бъдещата й посока (Mayne 2001 г.). 

Вместо да се прави опит да се свърже окончателно причинно-следствена връзка между 

програма с желаните резултати, „анализът на приноса“ има за цел да осигури правдоподобни 

доказателства, които могат да намалят несигурността по отношение на разликата 

програмата да се приближи до наблюдаваните резултати (Mayne 2001). 

В първоначалната си формулировка (Mayne, 2001), анализът на приноса е създаден, за да се 

справи с проблема, свързан с работата при съществуващите рутинни мониторингови данни. 

Маййн обаче по-късно разширява подхода, за да обхване всяка оценка на изпълнението чрез 

оценки или управление на изпълнението (Mayne, 2006). В тази по-широка дефиниция 

анализът на приноса е много подобен на подходи за оценка на базата на теория на броя, 

включително реалистична оценка (Pawson and Tilley, 1997) и „Теория на промяната“ 

(Connell, JP. At al., 1995), всички от които включват определяне на начина, по който 

дейностите ще доведат до средносрочни и дългосрочни резултати и идентифицирането на 

контекстуални фактори, които могат да ги засегнат. 

Основната разлика между анализа на приноса и оценката, базирана на теория, е акцентът 

върху идентифицирането на правдоподобни алтернативни обяснения на политиката за 

отчитане на резултатите, като други свързани правителствени програми, икономически или 

социални тенденции или поведение, незасегнати от програмата. Анализът на приноса 

включва изрично проучване на най-вероятните алтернативни обяснения, представяне на 

доказателства за тяхното обсъждане и, където е подходящо, омаловажаването им. Това би 

спомогнало да се намали несигурността относно приноса и да се укрепи аргументът в полза 

на въздействието на политиката.(Scottish Government). 

 

Регресионен и корелационен анализ 

Обикновено повечето модели за оценка на въздействието позволяват да бъдат направени 

факторен и регресионен анализ с оглед търсене на степента на влияние на различните 

фактори върху отделните показатели за системата на висшето образование.  

Регресионният анализ е начин за описване на пряка връзка между резултат (зависима 

променлива) и една или няколко независими променливи, като за всяка променлива се 

изчислява „нетното въздействие” при обясняването и прогнозирането на резултата.40 

Линейната взаимовръзка между две променливи е представена от линия наречена 

                                                           
40 EVALSED Sourcebook: Methods and Techniques. DG Regional and Urban policies, стр.150 



127 

регресионна линия. Както вече беше споменато, регресионни анализи и съответно 

регресионни линии се използват и като част от описаните контрафактологични методи. 

Дефиниция - регресионният и корелационният анализ са методи за изследване и измерване 

на връзки и зависимости от корелационен тип, когато всички променливи са представени на 

интервалната скала. Зависимостите от корелационен тип в статистическите изследвания се 

разглеждат като „смутени” функционални зависимости, тъй като при тях отсъства строго 

дефинираната функционална зависимост, която в математиката има точно определен 

аналитичен и графичен вид. 

o Основни задачи на регресионния анализ: 

o Установяване на формата на зависимост; 

o Определя се функцията на регресия; 

o Оценяват се неизвестните значения на зависимата променлива. 

Основни задачи на корелационния анализ: 

o Избор на фактора (факторите), оказващ съществено влияние върху резултативната 

променлива; 

o Откриване на неизвестни причинни връзки; 

o Измерване на силата (степента) на връзка между променливите (Фëрстер и Рëнц, 

„Методы коррелационого и регрессионного анализа”, 1983). 

Регресионен коефициент 

Регресионният анализ показва причинно-следствени връзки между една и повече 

променливи. Можем да приемем повече променливи като независими и да търсим тяхното 

влияние върху една зависима. Изследователят определя кои променливи ще бъдат зависими 

и кои независими. При интерпретация, когато b >0, повишаването на значението на едната 

променлива води до повишаване на значението на другата. Когато b <0, повишаването на 

стойността на независимата води до понижаване на стойността на зависимата.  

 

Коефициент на корелация 

Силата на корелационната зависимост се установява чрез коефициент на линейна 

корелация, който се изменя в границите от -1 до +1. Колкото величината на коефициента е 

по-близо до нулата, толкова зависимостта е по-слаба. Когато корелацията е нелинейна, 

силата на зависимостта се изразява без положителен или отрицателен знак. 

Коефициент на детерминация 

Равен на коефициента на корелация на втора степен ( 2r ). Показва каква част от вариацията 

на Y се дължи на различията в стойностите на Х, т.е. на влиянието на изучавания фактор. 

Разликата до 1 се дължи на влиянието на други фактори, които не са включени в избрания 

модел за измерване на корелационната зависимост. 

 

Преглед на логически модели  

Логическите модели са инструмент, който се използва за описание на елементите на дадена 

политика/програма/проект и изграждане на логиката им (McLaughlin and Gretchen 1999, 
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Rogers and Funnell 2011). Те представляват систематичен начин за обвързване на ресурсите, 

предопределени за дадена програма, с резултатите, които се очаква да постигне. В тази 

връзка, логическите модели са в основата на програмирането и мониторинга, включително 

на програмите, съфинансирани от Европейски съюз (ЕК 2013). Въпреки дългата история и 

широката приложимост на тези модели, в настоящото изследване се разглежда въпросът 

доколко все още има необходимост и възможности за подобрението им в контекста на 

програмите на Европейския съюз (ЕС).  

Процесът на логическия модел е инструмент, използван повече от 20 години от програмните 

мениджъри и оценителите, за да опише ефективността на техните програми. Моделът 

описва логическите връзки между програмните ресурси, дейностите, резултатите, 

аудиториите и краткосрочните, средносрочните и дългосрочните резултати, свързани с 

конкретен проблем или ситуация. След като една програма е описана по отношение на 

логическия модел, могат да бъдат определени критични показатели за 

ефективността.(McLaughlin and  Jordan, 1999) 

Логическите модели са наративни или графични изображения на процесите в реалния 

живот, които съобщават основните предположения, от които се очаква да се стигне до 

дадена дейност конкретен резултат. Логическите модели илюстрират последователност от 

причинно-следствени взаимоотношения - системен подход за предаване на пътя към 

желания резултат. (Millar, Simeone and  Carnevale, 2001) 

Логическите модели свързват проблема (ситуацията) с намесата (входове и изходи) и 

въздействието (резултата). Освен това, моделът помага да се идентифицират партньорства, 

които са от решаващо значение за подобряване на ефективността. (McCawley, 2001). 

Логическият модел първоначално е  характеризиран от оценителите на програмата като 

средство за идентифициране на мерките за ефективност. Инструментът е адаптиран и към 

планирането на програми. Прилагането на логическия модел като инструмент за планиране 

позволява точна комуникация за целите на проекта, компонентите на проекта и 

последователността на дейностите и постиженията. Освен това проект, първоначално 

проектиран с оглед на оценката, има много по-голяма вероятност да донесе полезни данни, 

а оценката би трябвало да бъде желана. (McCawley, 2001). 

Според Millaret et all. логическите модели, които започват със сътрудничетсво и работят до 

постигането на желаните резултати, могат да отразят естествената тенденция да се ограничи 

мисленето на съществуващи дейности, програми и изследователски въпроси. Започвайки с 

входящи данни, тенденцията е да насърчава защитата на статуквото, вместо да създаде 

форум за нови идеи или концепции. За да ни помогне да мислим „извън кутията“, Millar 

предполага, че последователността на планирането трябва да бъде обърната, като по този 

начин се фокусира върху резултатите, които трябва да бъдат постигнати. В такъв процес ние 

трябва да си зададем въпроса  „какво трябва да се направи?“, а не „какво се прави?“.  

В научната литература и практика са изведени няколко вида логически модели, които са:  

1. Базов логически модел (линеен и нелинеен) 

Графичното представяне на причинно-следствени връзки има още по-дълга история от 

логическите модели. Тя може да бъде проследена до причинно-следствените модели, които 

са популяризирани в статистическата наука от Wright (1934). При тези модели зависимите 

и независимите променливи се изобразяват на диаграми с точки и стрелки, които имат за 
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цел да опростят извършването на анализи. Графиките представляват ефективна мисловна 

структура, която позволява проследяване на сложни причинно-следствени връзки и 

улеснява оценката на ефекти (Morgan and Winship, 2015). Причинно-следственото 

моделиране в статистиката и в социалните науки допринася за реконструкция на механизма, 

който води до определени наблюдавани резултати (Russo, 2009). Логическият модел също 

може да бъде изобразен графично, но е съставен от елементи, които са обвързани в 

стандартна последователност: 

Ресурси (Inputs/resources) – човешки, финансови, организационни ресурси, които ще 

бъдат вложени в конкретна програма 

Дейности (Activities) – проектите/интервенциите/мерките, които са предвидени по 

дадена програма 

Продукти (Outputs) – преки продукти от дадена програма, които следва да 

допринесат за постигането на резултатите.  

Резултати (Outcomes) – търсена промяна в състоянието на лица, институции или 

територии.  

Въздействие (Impact) – в конкретния базов логически модел, под въздействие се има 

предвид търсена дългосрочна промяна в състоянието на лица, институции или 

територии. 

Характерно за тези модели е, че те не просто пресъздават причинно-следствени връзки, а 

боравят със строго определени категории и по същество задават конкретна мисловна рамка. 

В този смисъл, при използването на логическите модели, групирането на елементите на една 

програма е също толкова важно, колкото и самото проследяване на причинно-следствените 

връзки.  

Освен линейността на традиционния логически модел, друг проблем е проследяването на 

връзката между резултати и въздействие. Проследяването на тази връзка често не е 

достоверно, а в някои случаи е невъзможно (Earl et.al 2001). Тери Смутило (2001) изследва 

разликата в отделните елементи на базовия логически модел от гледна точка на контролната 

среда, т.е. степента, в която управляващите дадена политика/програма могат да контролират 

постиганите ефекти. Най-голям контрол отговорните институции имат по отношение на 

ресурсите и дейностите. 

2. Дърво на целите 

Друг базов логически модел е т.нар. Дърво на целите. То представлява „огледален образ“ на 

т.нар. Дърво на проблемите, което се разработва в стадия на анализиране на нуждите (ЕК 

2004). Дървото на проблемите представлява графично представяне на централен проблем, 

заедно с неговите причини и последствия. Съответно, дървото на целите представлява 

представяне на централна цел, средствата за постигането й (решени проблеми, които са 

идентифицирани в Дървото на проблемите) и съпътстващите я допълнителни цели. Една от 

големите трудности при разработването на този логически модел е идентифицирането на 

основна цел, тъй като те невинаги могат да бъдат подредени по тежест. В най-голяма степен 

той е приложим като метод за събиране на множество мнения, т.е. това до голяма степен е 

brainstorming техника. (Вуцова, Нигошиян, 2017) 
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Този модел има сходни елементи с модела Логическа матрица (описана по-долу) и отчасти 

обхваща нейната вертикална логика (резултати, цел и обща цел). В този смисъл, моделът е 

добър подход за идентифициране на желано бъдещо състояние, но представлява непълен 

логически модел. 

3. Процесен мониторинг на въздействията - ПМВ (Hummelbrunner 2006) 

Моделът се базира на концепцията за подхода „проследяване на резултатите”. Основната 

отличителна черта на тази концепция е, че тя не следва обичайните причинно-следствени 

връзки, а вместо това поставя акцент върху важността на бенефициентите и целевите групи 

за постигане на очакваните ефекти (Earl et.al 2001).  

Този подход е комбинация от понятия, които първоначално са били разработени за 

програмите за развиващите се страни и впоследствие са адаптирани към нуждите за 

мониторинг на проекти или програми в областта на структурната политика. Основното 

допускане, на които се базира методът, е, че входящите ресурси (Inputs) и продуктите 

(outputs) трябва да бъдат използвани, за да доведат до желания ефект. Силна страна на 

подхода ПМВ е, че разглежда динамично ресурсите и постигането на ефектите, като отчита, 

че е необходимо те да бъдат използвани от конкретни заинтересовани страни, за да се 

постигат целите на конкретната програма. Външните фактори също са отчетени като 

съществен елемент, но връзката между резултати и въздействие е неясна.  (Вуцова, 

Нигошиян, 2017) 

4. Логическа матрица 

Подходът Логическа матрица се използва като метод за разработване, оценка и анализ на 

проекти от множество международни агенции. Методът е разработен в края на 60-те години, 

за да подпомогне Американската агенция по международно развитие да преодолее следните 

проблеми при планирането и оценката на проекти: неясно целеполагане на проектите, което 

затруднява оценката им и неясни отговорности по отношение на управлението (EIO 2011). 

Методът е възприет и в Скандинавските страни, а в Канада подходът се използва не само 

при разработване на проекти за развиващите се страни, но и за местни публични инвестиции 

(NORAD 1999). 

Разработването на Логическа матрица преминава през две фази: фаза на анализ и фаза на 

планиране. Аналитичната фаза обикновено включва Анализ на заинтересованите страни, 

Анализ на проблемите („Дърво на проблемите”), Анализ на целите („Дърво на целите”), 

Анализ на стратегиите. С изключение на подхода „Дърво на целите”, тези методи не са 

пряко свързани с логическите модели и поради тази причина не са разгледани в настоящото 

изследване.  

Има и други разновидности на Логическата матрица, като например тази на ООН включва 

рискове и е сходна с Логиката на интервенция, използвана от ЕК за програмен период 2007-

2013 г. (UNWFP). Характерно за всички Логически матрици са т.нар. две логики: 

хоризонтална и вертикална. Хоризонталната логика обвързва елементите на проекта, напр. 

целта с индикаторите, източниците за проверка и съответните допускания. (Вуцова, 

Нигошиян, 2017) 

Представената по-горе логика на този подход е сходна с останалите логически модели. 

Както е видно на графиката, тя включва връзките между ресурси, дейности, продукти, 

непосредствени цели и обща цел. За разлика от описания по-горе подход на Процесен 
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мониторинг на въздействията, в този случай са включени дейностите, а освен това са 

използвани различни понятия – за цели, а не за постигнати ефекти. Също така, моделът не 

акцентира върху използването на постиганите ефекти, а върху предпоставките за 

постигането им. (Вуцова, Нигошиян, 2017) 

В контекста на оценката на въздействието на инвестициите от националния бюджет и от 

Структурните и Кохезионния фонд се разглеждат няколко логически модели, използвани от 

ЕК, а именно: 

1. Логика на интервенция 2007-2013 г.  

Логиката на интервенция, възприета от ЕК в програмен период 2007-2013 г., на практика 

повтаря логиката на програмиране от предходни периоди. Тя съдържа стандартните 

елементи на базовия логически модел: продукти, резултати и дългосрочни резултати. Също 

така, моделът включва и нуждите, целите и ресурсите (inputs). В програмите следва да има 

връзка между специфичните цели и резултатите, както и между въздействията и глобалните 

цели.  

2. Логика на интервенция 2014-2020 г.  

В резултат на идентифицирането на слабите страни на логиката на интервенция за периода 

2007-2013 г., за настоящия програмен период ЕК разработва друг модел. Отправна точка и 

на този модел са съществуващите нужди, върху които да се базира стратегията. Основните 

елементи на стратегията са целите на дадена програма и съответните очаквани резултати. В 

съответствие с избраните цели и резултати се подбират конкретни операции, за които са 

предвидени ресурси и от тях се очаква да доведат до постигането на определени продукти.  

Елементите след предвидените ресурси /продукти преминават включват действително 

усвоените средства за операциите, както и реално постигнатите продукти. За постигнатите 

резултати не се смята автоматично, че се дължат на изпълнените операции. Приносът на 

програмата следва да се установи чрез извършването на допълнителни оценки, като се 

приема фактът, че върху постигането на резултатите положително или отрицателно влияние 

имат и външни фактори, включително други политики/програми. В тази връзка, 

концепцията за „въздействие” не присъства в новия модел като трети ефект от изпълнението 

на програмите (след продуктите и резултатите) с най-високо ниво на абстракция. Вместо 

това, под въздействие се разбира „промяна, която може достоверно да бъде обвързана с 

интервенция“ (Gaffey 2012, стр. 1).  Следва да се отчете, че някои сравнително стари 

логически модели включват въздействието на външни фактори (напр. McLaughlin and Jordan 

1999 и McCawley 2002), но те не бяха широко-разпространени в ЕС при предходния 

програмен период.  

Необходимо е да се отбележи, че този модел не отчита връзките между отделните 

продукти/резултати по приоритетните оси на дадена програма, въпреки че според Sharpe 

(2011), те би следвало да се отчитат в процеса на програмиране  

Базовият логически модел най-често е критикуван, че прилага линейна логика и не отчита 

външни фактори върху изпълнението на дадена политика/програма/проект. Методът „Дърво 

на целите/проблемите“ е често използвана brainstorming техника, но не е пълноценен 

логически модел. Свързаният с него модел „Логическа матрица“ е детайлен и полезен, но не 

отчита идентифицираните нужди и е приложим основно на проектно ниво, а не на ниво 

комплексна политика / програма. Подходът „Процесен мониторинг на въздействието“ 
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разглежда динамично ресурсите и постигането на ефектите, като отчита, че е необходимо те 

да бъдат използвани от конкретни заинтересовани страни, за да се постигат целите на 

конкретната програма. Този интересен подход отчита външните фактори, но връзката между 

резултати и въздействие е неясна. (Вуцова, Нигошиян, 2017) 

 

Обобщение 

Всеки един от методите за оценка на въздействието описани в настоящата статия могат да 

бъдат прилагани към конкретни политики или интервенции, в зависимост от тяхната 

специфика, конкретната теория на промяната, специфичния характер на целевите групи и 

на заинтересованите страни, наличните данни, времевия обхват, тип оценка и др. Изборът 

на най-добрия подход зависи от наличните ресурси, от времевия обхват на оценката, 

достъпността на целевите групи и най-вече от целите и обхвата на оценката. Подходите 

могат да бъдат различни, да се допълват взаимно и зависят в най-голяма степен от 

преценката и анализа на оценяемостта и реалистичността на изпълнението. Повечето оценки 

са силен инструмент за определяне на ефективността и успеха на отделните политики. 

Трябва също така да се има предвид, че те са времеемки и избора на точно определен момент 

за тяхното провеждане е изключително важен.  
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ДВИЖЕЩАТА СИЛА ЗАД ПАРИТЕ: АНАЛИЗ НА ВРЪЗКАТА МЕЖДУ 

„СОБСТВЕНОСТ“, „ДЪРЖАВА“ И „ПАРИ“ 

Димитър Кацарски, Докторант, Софийски университет 

Резюме: Предвид това, че социологията се занимава предимно с „обществото“ и процесите 

в него, е учудващо колко малко внимание е отдадено на един от основните елементи, който 

е внедрен в и задвижва механизма на обществената структура – „парите“. До труда на 

Джофри Ингам (1996; 1999; 2000; 2001; 2004; 2006; 2007; 2008; 2013) по тази тема главното 

внимание, както той посочва (Ingham, 2004, p. 9-10), е насочено към последствията от парите 

за „модерното общество“ при Гидънс (1990), „социалното им значение“ при Зелицер (1994) 

и проблемът за „финансовия капитал“ при Маркс, който е  засегнат индиректно. Огромното 

количество вторични социологически анализи върху работата на Вебер, свързана с 

капитализма, са слабо ангажирани с акцента, който той поставя върху парите (Ingham, 2004, 

p. 66), а по отношение на основополагащия труд на Зимел - „Философията на парите“ (The 

Philosophy of Money) Ингам (2004, p. 63) се съгласява с Дод с това, че той (трудът) е главно 

използван като подходящ апарат за анализирането на есенцията на парите, проявяваща се в 

„модерния начин на живот“, но не и за фундаменталното разбиране на самите пари.  

 

Ако издаването на „Природата на парите“ (The Nature of Money) през 2004 г. се приеме за 

точката, определяща периода „до Ингам“, то в следващия период се наблюдава известно 

завишаване на социологическия интерес към темата, като в търсенето на нови перспективи 

и контра-аргументи често се привежда и ролята на финансовите пазари41. По различен начин 

те присъстват в работите на Оле Бйерг (2014), Стефано Сгамбати (2015) и др., но дори и с 

този нов елемент проблемът за това какво са парите не изглежда напълно решен. Въпреки 

това всички тези раздвижвания в социологическите анализи потвърждават, че той не би 

трябвало да бъде причисляван единствено към полето на икономиката. В по-голяма степен 

обаче тази тема е присъствала почти изцяло именно там (Ingham, 1999, p. 77), но без успешно 

да се достигне до задоволителен отговор на търсения тук въпрос. (Ingham, 2004 pp. 7-8; 

Bjerg, 2014, p. 13). По-точното разбиране на фундаментите обаче, би позволило целият 

цикъл на теория–практика да бъде завъртян с по-голяма ефективност.   

По отношение на произхода на парите няма една линия, около която изследователите да се 

обединяват. Някои твърдят, че парите са се „заформили“ преди около 5000 г. в Египет. Други 

посочват към различни племенни бартерни структури (Wray, 2000, p. 43) или т. нар. 

„примитивни пари“ (Davies, 2002, pp. 34-61) като първоизточник на парите. Тези форми 

включват в себе си стотици видове различни предмети (Davies, 2002, p. 36), измежду които 

огромни каменни колела (Wray, 2000, p. 43), зъби на кит (Davies, 2002, p. 37) или, и това са 

най-популярните и най-дълго ползваните предмети, миди (cowrie shells), които са се 

събирали подобно на злато (Davies, 2002, p. 36). Чрез тези предмети се осъществяват 

различни разменни операции между и в съответните обществени структури (Wray, 2000, p. 

43). Към края на 18 в. в Уганда например поръчването на съпруга е струвало 2 миди (Davies, 

2002, p. 36). Към 1860 г. вече е било 1000, като този вид „пари“ продължава да се ползва до 

                                                           
41 Може да се спекулира, че това е така, поради разразилата се през 2007-8 г. финансова криза и широкия 

мащаб, до който са достигнали в момента финансовите пазари.  
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средата на 20 в. (Davies, 2002, p. 36-37). Ако се приеме бартерната система на древните 

общества, при които Мос (1950) изследва „дара“, като форма на „парична“ организация, то 

тогава и Кула (Kula) (пръстени, огърлици и т.н.) биха могли да се приемат за форма на пари 

(Mauss, 1950, pp. 17-29). В тази линия на мислене би могло да се заключи, че парите могат 

да приемат различни и всевъзможни форми. Някои изследователи подобно на френския 

икономист Турго (Turgot) са склонни да приемат, че всичко може да се превърне в пари 

(Davies, 2002, p. 28). Може да се очаква, че когато няма яснота какво точно са парите, да не 

е ясно и точно кога и как са произлезли, както и под каква форма. Изследователско 

предизвикателство е да се търси произхода на нещо, за което не се знае какво точно е.  

Въпреки че не е цел на този текст да търси дълбокото начало на различните парични форми, 

необходимо е някои от тях да бъдат споменати и частично разгледани, защото така ще се 

създаде референтна точка, която ще може да бъде използвана както като приложение в 

теорията, така и като средство, позволяващо по-доброто илюстриране на по-нататъшните 

анализи.  

Поради различни причини, които тук няма да могат да бъдат изброени, генерално може да 

се каже, че като най-близка форма на „пари“ и начин на опериране на финансовите 

отношения в обществото до познатите такива в съвремието, е най-уместно да се приеме тази, 

която се заформя преди около 5000 г. в специфичните системи на империите на Египет и 

Месопотамия (от 3000 г. пр. н. е. до 500 пр. н. е.) (Ingham, 2004, p. 93). Те се считат за първи 

„икономики“, доколкото чрез овладяване на агрикултурата са успели да подсигурят 

минимален жизнен стандарт, който е бил организиран в определен сектор на обществото, 

предоставящ условия за разпределение на труда (Ingham, 2004, p. 93). Динамиката на 

„икономическите“ отношения в обществото е била задвижвана от храмовете и дворците, 

където са се съхранявали различни ценни стоки (ценни метали, жито и др.), които са били 

използвани в организирането на назначаване и трансфер на кредити (Ingham, 2004, p. 96). За 

това са се използвали глинени плочки (Ingham, 2004, p. 96), на които са се записвали 

количеството взет материал, думата шубати (shubati), лицата, които са били въвлечени в 

отношението, дата и печат на получателя (Wray, 2000, p. 44). Ресурсът се е набавял чрез 

таксуване на населението - първоначално се е изисквало по 10% от всичко, произведено от 

селата, като в последствие се преминава към фиксирани количества жито, които е трябвало 

да бъдат изплащани (Wray, 2000, p. 43). Тези „житни стандарти“ поставят началото на 

ранните форми на „разчетните единици“ (money of account) мина, шекел, лира и паунд 

(Wray, 2000, p. 43). В началото не е било необходимо те да са под формата на монети -  

изразявали са се в количество (тегло) сребро (Ingham, 2004, pp. 50-51) – един шекел струва 

определено количество сребро. Тези факти водят Рей (2000, pp. 43-44) до заключението, че 

парите не изглежда да сa произлезли като средство за минимализиране на разходите по 

размяната, нито че монетите са първите пари. Според него (Wray, 2000, p. 44) пазарите са 

функционирали успешно и преди и след появата на монетите, а като допълнение към това 

той добавя, че те по никакъв начин не са намалявали транзакционните разходи в паричните 

операции. Поради тези причини Рей (Wray, 2000, p. 43-44) пише, че парите, а и монетите 

конкретно, са произлезли като разчетна единица, с която са се измервали данъците към 

двореца и чиято основна цел е била насочена към изплащането на тези данъци. Ингам (2000, 

pp. 94-95) приема за вероятен този сценарии, като подсилва това твърдение с факта, че 

първите монети са били с прекалено голяма стойност, такава че една монета е била 

равносилна на една месечна житна такса (Ingham, 2004, p. 95) или дори 10 овце (Wray, 2000, 
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p. 45), което, също така, намалява вероятността те да са били ползвани във вече „развит“ 

пазар.  

От написаното по-горе следва, че организирането на паричните отношения е било възможно 

и се е случвало и без участието на монети. Паралелно с тях се развиват и други средства, 

които са се ползвали като „пари“ например „отчетни пръчки“ (tally sticks), които са били в 

редица направления напълно достатъчни (Wray, 2000, pp. 45-47). Те (монетите), произлезели 

като „платежен символ“ (pay token) за плащане на данъци към правителствата (Wray, 2000, 

p. 46), заемат централно място и в пазарните отношения, без първоначалният „план“ да е 

бил такъв (Wray, 2000, p. 46). Като „ревностно пазен инструмент на държавата“ (Ingham, 

2004, p. 100) тяхната стойност изглежда да идва по-скоро от правителството, отколкото от 

присъщата ценност на материала, от който са направени или стои зад тях (Wray, 2000, p. 47). 

Мински, Смит, Кнап, Лърнър също припознават ролята на държавата в създаването на 

стойността на парите (Wray, 2000, pp. 57-58). Тази теория, a и формирането на парите като 

дълг, е основна линия на анализ на редица автори (Ingham, 2001, p. 306), но в основата си тя 

е в силно противоречие с ортодоксалните икономически анализи за естеството на парите и 

бартерната (стоковата) теория, която е все още стандартно обяснение за парите в 

икономическите учебници (Bjerg, 2014, p. 84) и която е всъщност доста по-„стара“ от 

типичното очакване – поне от Аристотел насам (Ingham, 2004, p. 16). По отношение на 

аргументацията относно дискредитирането на тази теория този текст застава зад анализа на 

Ингам и я приема за логически и исторически не напълно издържана и съответно 

подвеждаща. С цел компресиране на обема на настоящия труд, а и поради това, че Ингам 

предлага подробна разработка по темата, тази аргументация няма да бъде изложена тук42.  

Потенциална опасност и „изкушение“ пред анализите на парите е евентуалното смесване на 

формата и есенцията им. Може да се дебатира, че точно това се случва в анализа на Зелицер 

(1989) и работите на Дод (2005a; 2005b), а също и при Коен (Cohen) и Харт (Hart) (Ingham, 

2007, p. 268). Безспорно то става повод за занижаване на ефективността в академичната 

комуникация между Ингам и Дод (Ingham, 2006; 2007; Dodd, 2013). Поради тези причини 

като уместен вариант тук се приема този, при който първата стъпка в описанието на 

спецификите на парите е отнесена към ясното разделение на тяхната „двойственост“.  

Когато се говори за „пари“, не е правилно да се визуализират единствено техните 

материални проявления. Те (парите) не са единствено монетите, банкнотите, електронните 

импулси и т.н. Понятието „пари“ трябва да се разчупи на (поне) два отделни елемента. 

Единият е това, че парите са идея/ абстракция. Другият е тяхното материално проявление. 

Според Игнам (2006, p. 270) първо трябва да се формира абстракцията, защото без нея 

материалните форми на парите (монети, банкноти и т.н.) няма да имат качество „паричност“. 

Това, в което най-вече се изразява абстрактността на парите, е свойството им на „разчетна 

единица“. Според Вебер (1978, p. 81) това е най-важното им качество – то позволява да се 

правят монетарните калкулации, т.е. позволява възможността да се назначават количествени 

парични стойности на всички стоки и услуги. Ингам се присъединява към Вебер (1978), 

Кнап (1924 [1907]), Кейнс (2013 [1930]) и Райт (2000) в това, че тази абстрактност на парите 

(съществуваща основно в това, че са разчетна единица) няма как да бъде формирана, без 

намесата на власт/ авторитет. Според него в повечето случай тази власт/ авторитет е 

въплътена във формата на банкови системи и държави (правителства), обикновено 

                                                           
42 За справка може да се проверят работите на Ингам и по-конкретно – 2000, 2004, 2007 и др. както и 
Дейсвис (2002, Pp. 15-16) и др.  
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обвързани в своеобразни отношения. По този начин гарант и главен „производител“ на тази 

абстрактност се явява властта/ авторитета (най-често държавите и банките). Пример за това 

може да се намери по-нагоре в историческия сегмент на този текст. „Произвеждането“ 

възниква в следствие на специфичните социални отношения на кредит/ дълг. Но какво точно 

разбира Ингам под  „социални отношения на кредит/ дълг? Ето какво пише по този въпрос:  

 „Парите са не просто социално произведени, но са всъщност съставени от социални 

отношения на кредит/ дълг деноминиран в абстрактна разчетна единица. Първо издателите 

обещават да приемат като платежно средство за всеки дълг, деноминиран в декларираната 

от тях разчетна единица, формата на пари, която те са произвели и която се намира в същата 

разчетна единица. Второ (…) парите могат да съществуват като кредит за притежателя им, 

единствено доколкото има други дългове, деноминирани в същата разчетна единица и 

очакващи погасяване. С други думи парите не могат да бъдат създадени, без създаването на 

дълг.“ (Ingham, 2006, p. 261). „.[Те] са кредит за потребителя, защото те са дълг за издателя. 

(Издателите обещават да приемат обратно собствените си пари, за да се изплати дългът.) 

Така на притежателя на парите едновременно му се дължат блага и притежава средствата да 

изплати всеки договорен дълг в разчетна единица дълг, който съществува в монетарното 

пространство [това покрива и важното условие за „неперсоналност“]. (…) [Съответно] 

паричният дълг може да се назначава, или трансферира или договаря. Всички пари са 

кредит, но не е вярно, че всеки кредит е пари.“ (Ingham, 2004, p. 72). Накрая „трябва да бъде 

отбелязано, че дори ежедневните монетарни размени също включват в себе си краткосрочни 

„договори“ за дълг, при които монетата например се отдава, за да се погаси дълг, произведен 

от договарянето за покупката на вестник“ (Ingham, 2006, p. 261) 

След като абстрактността на парите е вече налична, то тя може да се овладява и да се прилага 

по различни начини. Тук идва мястото на материалните форми на парите. Именно защото 

паричността е социално конструирана от кредит/ дълг отношения, тя може да се 

материализира, така че различни предмети – кръгли парчета метал, пръчки, зъби, хартия, 

пластмасови карти, електронни импулси и т.н. – да се превръщат в пари (Ingham, 2007, p. 

266). Тя се проектира върху материалните форми – двете неща са отделни и не са еднакви. 

По този начин парите не могат да се пипнат физически, както Иннес (1914) отбелязва. 

Единственото средството, което ги репрезентира, може да бъде докоснато.  

Както вече беше споменато от историческа гледна точка ролята на държавата в 

производството на пари е безспорна за Игнам (2007, p. 269). Освен хронологично 

исторически, той (2007, p. 269) подсилва аргумента си и с примери за това, че винаги когато 

са се появявали конкурентни валути на държавните, това е означавало, че държавния апарат 

е бил отслабен (за справка – Русия след падането на комунизма, описана в работата на 

Удръф (1999) и Аржентина при Ингам (2004, pp. 165-174)). С това елементите, които той 

включва в неговия анализ на парите, са три: 1) социални отношения на кредт/ дълг; 2) власт/ 

авторитет (най-често изразен чрез банки и правителства; 3) материално проявление на 
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абстрактната разчета единица на паричността. Графично теорията може да бъде изобразена 

така: 

 

Този текст се съгласява с така изложената теория и я приема за основа и отправна точка, но 

с известни условности. Те ще станат ясни в продължението на настоящия труд, където също 

така ще се обърне допълнително внимание и на някои основополагащи специфики на 

парите, чрез които ще бъде направено опит да се допринесе за по-доброто разбиране на 

тяхното естество.  

Предпоставката, която текстът ще следва по-надолу, е, че преди всичко парите са 

инструмент за преразпределението на собственост. За да стане напълно ясно това 

изречение трябва да се определи какво точно ще се разбира под понятието „собственост“. 

Понятието „собственост“ тук ще бъде разработено в неговия по-широк смисъл, т.е. няма да 

се говори, освен ако не се уточни изрично, за частна собственост, за обществена собственост 

и т.н. До голямата степен конотацията му ще бъде по-скоро в смисъл на „притежание“. Този 

втори термин също е особен, но в продължението на текста и двата следва да бъдат 

разработени, така че да послужат за целите на настоящия труд.  

Както Алан Макфарлин (2011) отбелязва в една от неговите лекции често срещно разбиране 

за това какво е „собственост“ е това, при което самите предмети се смятат за собственост. 

Фокусът по този начин се насочва към конкретните физически обекти – собствеността е 
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къщата или колата, или дрехата, или химикалката и т.н. Това първоначално интуитивно 

разбиране за „собственост“ лесно може да се опровергае. Примерът, който дава Макфарлин 

(2011), е, че когато „нечия“ химикалка бъде изхвърлена „на улицата“, т.е. далеч от 

обкръжението на своя притежател, то тя вече става „ничия“. Всеки може да мине, да я вземе 

и да стане „негова“, т.е. химикалката не е собственост сама по себе си. Това следва да 

подскаже, че за да бъде нещо „собственост“, то трябва да бъде положено като минимум в 

определен контекст. Тази линия на разсъждение ще бъде развита по-надолу в текста, но 

преди това ще се направи „стъпка назад“ до момента, при който се случва промяната, 

позволяваща дадено нещо да може да се превърне в собственост.  

Обектите и предметите сами по себе си не са собственост. За да станат, то обстоятелствата 

около тях трябва да се променят. Например в момента в космоса има голям брой планети, 

звезди и т.н., за които никой не знае. На този етап те на са на никого, т.е. те съществуват, 

без да са нечия собственост. Моментът, в който някоя от тях се открие, е особено важен, 

защото тогава се случва възможността за първата промяна. Първата стъпка обаче е все пак 

те да бъдат намерени.  

Няма как нещо да стане собственост, без преди това като минимум то да бъде открито. Това 

твърдение може и да изглежда само-очевидно на теоретично ниво, но на практическо това 

не винаги е така. Неразпознати обекти като „обекти“ не съществуват единствено в далечния 

космос, но и в най-близкото географско пространство. Различни видове микроорганизми 

например не са били познати през по-голямата част от човешката история. Те са 

съществували и са съставлявали действителността, но не са били „открити“ и съответно не 

са били част от нашето познание.  Не само това, но и различните общества може да 

(не)разпознават различни обекти в едно и също нещо, т.е. за едни хора нещо може да 

„съществува“ и да е ценно, докато за други не. Така вариантите, при които нещо може да се 

открие, са два: 1) обекта съществува, но не се разпознава; 2) обекта се разпознава, но в 

ограничен вариант на неговите качества. Акцентът по-горе се поставя върху „нещо“ не 

защото някои обекти не могат да се видят с „просто око“, какъвто е случая с 

микроорганизмите или планетите, но именно защото не винаги „обекта“, към който се 

насочва вниманието тук, е във физическа форма. „Обект“ може да се открие и разпознае по 

аналогичен начин и в идея или абстракция. Това може да е дадена последователност от ноти 

(песен, симфония и т.н.), математическо уравнение, жестове, изразяващи ритуал, 

определено характерно поведение, единица за звукова честота, приказен герой, морален, 

културен, религиозен, политически кодекс и правила и др. Спектърът на това какво може да 

се разпознае като „обект“ и контекста, в който може да се положи, е прекалено голям, за да 

може да се „преброи“. Въпреки това не се говори просто единствено за „нещо“, защото 

„нещо“ е неопределено, докато обекта е дешифрирано „нещо“. Важно е да се отбележи, че 

той (обектът) „оживява“ в действията на хората спрямо степента, в която е разпознат. Какво 

обаче се променя, когато нещо вече е открито и обособено като обект? 

Когато нещо бъде „открито“ и се превърне в „обект“ в зависимост от възможните качества, 

които биват припознавани в него, се отваря възможност за предприемането на различни 

действия, които кореспондират с тези качества. Самото откриване все още не го превръща 

в „собственост“. Когато някоя нова планета бъде открита, обикновено хората или 

организацията, които са я открили ѝ дават някакво означение (име). В някаква степен това 

е някакво „боравене“ с този обект, но е твърде недостатъчно, за да може да се каже, че тя е 

вече „собственост“ на своите откриватели. По-скоро тя вече е просто припозната като 
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съществуващ обект в широкия смисъл на тази дума, който беше очертан по-горе – 

разпозната е. Въпреки това елементите на това какво е „собственост“ постепенно започват 

да се обособяват. На този етап вече може да се изведе връзката човек (хора) – обект. Ако 

откритието е не далечна планета, но плодороден и богат на ресурси остров, хората, които са 

го открили, могат да се възползват от качествата, които разпознават в него (в случая 

плодородността му и ресурсите). Така те започват да ядат плодовете, да събират и използват 

ресурсите, да обработват земята и т.н., т.е. започват да „боравят“ с него или по-точно казано 

- започват да влизат във владение.  

Според Милонакис и Мерамвелиотакис (2012, pp. 6-7) основополагащ труд за това какво е 

собственост в икономическото поле е този на Коус (Coase) от 1960 г. Вълната от 

последвалите разработки след това се концентрира предимно върху отношението между 

човек (хора) – обект (Milonakis and Meramveliotakis, 2012, p. 7). По този начин правата върху 

собствеността са дефинирани единствено по отношение на действията, които хората могат 

да упражняват върху нещата, които притежават (Milonakis and Meramveliotakis, 2012, p. 7). 

Дори при този тип обяснение на собствеността (човек (хора) – обект) става видимо, че 

собствеността започва да се образува, когато към съответния обект започват да се отнасят 

дадени възможни и допустими действия, т.е. какво може да се прави с него, т.е. какви са 

правата на собственика (собствениците). Отношението човек (хора) – обект обаче все още 

съдържа в себе си някои неточности.  

Когато Маркс (1948, pp. 71-72) говори за частните собственици, той обръща внимание на 

това, че стоките сами по себе си са пасивни обекти, т.е. човекът е този, който трябва да се 

разполага с тях („стоките не могат сами да ходят на пазар и сами да се разменят“ (Маркс, 

1948, p. 71)). Една от характеристиките на стоките в примера на Маркс е това, че те са 

собственост, в случая  частна. За да се осъществи дадена търговска транзакция, при която 

собствеността върху стоката (обекта) преминава от един агент в друг, то е необходимо да 

бъдат осъществени определени действия от хората, въвлечени в това отношение. Маркс 

(1948, p. 72) се фокусира върху това, че лицата в това отношение са инвестирали волята си 

в нещата, които ще се разменят, т.е. чрез собствената си воля те се разполагат с тях, 

следователно за да се случи преразпределението на собствеността, е необходимо волево 

отношение между различните страни. Така единият присвоява чуждата стока, а другият 

отчуждава своята (Маркс, 1948, p. 72). Маркс поставя акцент върху „волево отношение“ от 

една страна, защото то предполага договаряне на условията, т.е. договор, а от друга защото 

по този начин се усилва важността на това, че хората са двигател на това преразпределение. 

Конструирането на собствеността като определена връзка между хората, която определя 

границите на възможните действия (правата) спрямо обекта, е анализ, който е бил 

„засенчван“, докато фокусът е бил насочван към отношението между индивида/ ите и обекта 

(Milonakis and Meramveliotakis, 2012, p. 7). След по-дълбоко вникване обаче в структурата 

на това, което изразява понятието „собственост“, може да се каже, че тази обяснителна 

линия обхваща по-обстойно и детайлно проблема.  

Хънт (2003, p. 95) твърди, че „отделен (изолиран) индивид може да ползва всеки материален 

обект по какъвто начин пожелае, съобразявайки се единствено със законите на физиката, 

химията и анатомията. Той или тя не би имал(а) никаква необходимост и никаква концепция 

за правата си върху собствеността.“ Когато обаче към „изолирания индивид“ се присъединят 

още хора, то тогава ситуацията се изменя. Това в каква степен обектът ще може да бъде 

ползван, ще бъде договаряно между индивидите. Ето защо Алчиан и Демсец (1973, p. 17) 
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пишат, че това, което се притежава (т.е. собствеността), е не толкова самия обект, колкото 

правата за неговото ползване му. Тези права често се определят не просто в това какво може 

да се прави, но и с това какво е забранено. „Да „притежаваш земя“ обикновено означава да 

имаш право да ореш (или не) почвата ѝ, да я обработваш, да предлагаш тези права за 

продажба на друг и т.н., но не и да имаш право да хвърляш почвата по минувачите, да я 

използваш, за да отклоняваш потока на река или да задължиш някой да я купи. Това, което 

се притежава, са социално разпознати права за действие“ (Alchian and Demsetz, 1973, p. 17). 

Те са „социално разпознати“, защото останалите индивиди, които са част от обществото, в 

което индивида се намира, също действат по начин, който следва да покаже, че са съгласни. 

Това е елементът на „договореност“ в „собствеността“, на който ще се обърне допълнително 

внимание по-надолу. Правата върху обекта не са само спрямо обекта, но засягат и 

останалите хора, които са част от „договорката“. Да „притежаваш земя“ означава също и 

другите да не могат да влизат на нея без твое позволение. Те трябва да не влизат без 

позволение. Това означава, че правата са отнесени не само към действията на „собственика“, 

но и към действията на останалите. От тях също се изисква да действат по определен начин, 

за да може „собствеността“ да се случва. Тя „оживява“ в отношението на собственика и 

останалите. За това връзката е не между човек (хора) – обект, а между човек (хора) – човек 

(хора). Това, че „собствеността“ е продукт на действията на поне две страни, влизащи в 

отношение, показва също и че тя не е статична, но е положена в постоянен процес. Ето защо, 

както беше написано по-горе, тя постоянно се случва – тя е продукт не на еднократни 

действия, а на постоянно случващите се такива. Докато даден обект е „собственост“, всички 

участници в „договора“ трябва да изпълняват своята част от уговорката постоянно. 

Непрестанното производство на собствеността е не просто задължително условие, то е 

неизбежно. Това е така поради два основни фактора – време и това, че абсолютното 

притежание е невъзможно.  

Само по себе си притежанието на определен обект е невъзможно. Човек нищо не може 

„истински“ да притежава43. Както твърдят Алчиан и Демсец (1973, p. 17) това, което можеш 

да „притежаваш“ са правата върху обект. Тези права също са задължително подложени на 

определени ограничения и рестрикции. От написаното по-горе става ясно, че когато един 

обект стане собственост, хората влизат в определена „договореност“, която трябва 

постоянно да се изпълнява. Нещо е „мое“, докато другите също го приемат за „мое“. От 

всичко това следва, че ако хората спрат да действат по начин, по който да произвеждат 

собствеността, тя ще изчезне. Тези действия са положени във времева линия, т.е. факторът 

„време“ е наличен във всяка една конструкция на собственост. След като договореността 

нещо да е собственост е низ от постоянно случващите се действия от всеки човек, въвлечен 

в отношението, то става така, че няма как времето да не е съставен елемент. Това означава, 

че самото притежание (собствеността) има ритъм на действията, подобно на конструкцията 

на песен, който също трябва да се съобразява. Например понастоящем законът на редица 

държави постановява, че ако даден имот не е потърсен в определен период от време 

(например 10 г.), то той може да бъде придобит по давност, т.е. ако собственикът 10 г. не е 

направил едно действие, което да сигнализира, че обектът е негова собственост, той няма 

                                                           
43 Единственото, което може да се каже, че истински притежава, е собствения си живот (душа, животворна 

субстанция и т.н.). Това „истинско притежание“ обаче не може да се размени, продаде или да бъде отказано. 

То винаги е. Тази тема е в страни от фокуса на настоящия текст и за това няма да бъде продължавана тук. 

Уточнението се прави освен за прецизност и за това, че неговото удържане прави по-нататъшния текст по-

ясен.  
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вече да бъде възприеман за „собственик“ от останалите индивиди, въвлечени в 

„договорката“. Дори и един ден след срокът да се „появи“, той вече ще е „закъснял“ и 

собствеността вече ще се е де-конструирала (образно казано - подобно на това когато един 

барабанист пропуска момента, когато трябва да влезе в ритъм, защото не съобразява 

темпото и съответно „песента“ се разваля). Ако обектът, върху който собствеността е 

надградена, е все още разпознаван, то тя може да се конструира наново.  

Твърдението, че човек не може да притежава нищо, се разпростира не просто до „типично 

външни“ на него обекти, но и до неговото собствено тяло. За да стане то „собственост“, т.е. 

за да може индивида да се обръща към тялото си като към „мое“, то трябва да премине същия 

процес, като всеки друг разпознат обект. Робството е показателен пример за този факт. 

Финкелман (2012) описват как робското тяло е положено в законова уредба, която 

юридически го третира подобно на вещ. Робството е вид „собственост“. Дори и то да не 

съществува като форма в момента (в „западния“ свят), собствеността върху тялото 

продължава да изисква това да бъде „договорена“ (дори юридически). Има лимит към това 

какво може човек да прави с тялото си и какво другите могат и трябва да правят с него. 

Точно както всеки друг обект неговата „собственост“ се случва в отношението, което е 

съставено от постоянния поток от действия между всички индивиди, въвлечени в 

„споразумението“. Спецификите на това какви ще са относително възможните действия и 

условностите ще са заложени в разпознатите качества. Това далеч не е валидно само за 

„тялото“, но за всеки обект. Всъщност основната ролята на вече разпознатия обект в 

конструирането на „собствеността“ е на своеобразен „договор“ за това какви да трябва да 

бъдат относително44 възможните действия на индивидите, които са въвлечени в 

отношението. В този смисъл при примера на Маркс по-горе, при който частните 

собственици разменят стоки, това, което се разменя, е не толкова материални вещи, колкото 

материални носители на сравнително „договорени“ човешки действия, който се случват и 

се очаква да се случват в бъдеще спрямо очакван предполагаем период от време, т.е. разменя 

се по-скоро контрола върху човешки действия, отколкото материални обекти.  

По-горе в текста в частта, която е ангажирана с описанието на началото на процеса за това 

как обекта се превръща в собственост, когато „островът“ става „собственост“, се използва 

изразът „влизане във владение“. Собствеността не би била собственост, ако не се владее. 

Както обаче беше описано по-горе това, което се владее е не толкова обекта, колкото 

човешките действия „договорени“ в него. Да се „владее“ нещо предполага наличието на 

някакъв тип сила. Ако нещо е „мое“, то значи не може да бъде на друг човек, не и по едно и 

също време. Съответно ако някой иска да „вземе“ моята собственост, за да продължи тя да 

бъде „моя“, трябва да има някаква определена сила, която да я предпазва. За да може 

съответно собственикът да остане такъв, то той трябва да се ползва от някаква протекция. 

Тази „протекция“ идва именно от това, че по-голямата част от колективното обединение, 

където се случва собствеността, или по-точно казано - частта, която е по-силна от останалата 

част в колективното обединение - действа така, сякаш е съгласна с „уговорката“ относно 

начина, по който се образува конкретната собственост. Формирането на сила, чрез която да 

се осъществява социалния контрол върху собствеността е още едно необходимо условие, за 

да може тя да съществува. Дори и ако фокусът се отнесе не към реално съществуващите 

колективни обединения, но към утопично, перфектно общество, където никой не пожелава 

                                                           
44 „Относително“ – защото условностите никога не може да се категоризират с прецизност не само на 

„ежедневно“ ниво, но и в най-детайлния юридически договор.   
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притежанията на някой друг, чисто логически е невъзможно да не съществува 

„договореност“ относно (формите на ) собствеността45, а това неизбежно отвежда към 

образуването на сила в потенция, която е с регулаторни цели. Това, че не би се използвала, 

не означава, че няма да я има. Стана ясно, че тази сила е продукт на колективното 

обединение, в което се организират различните видове собствености. Момента на 

овладяване на определен обект е този, при който колективното обединение го превръща в 

собственост. Вече съществуването на собствеността предполага определен правила, които 

трябва да се спазват от всеки, споделящ границите на съответното колективно социално 

обединение. Това означава, че не просто всеки вътрешен член, но и всеки „чужденец“ трябва 

да се съобразява с нормите. Установените правила са гарантирани със сила, която се 

проявява тогава, когато има „нарушения“. Както бе отбелязано по-горе когато има 

колективно обединение, то неизбежно има и някаква „договореност“ на определени форми 

на собственост.  

Самите форми на собственост могат да бъдат организирани по безброй много начини. Те 

съвсем не са единствено „частна“ или „държавна“. На теоретично ниво възможните 

конфигурации нямат край (Kornai, 2007 [1992], p. 67). Бейли (1992) дава пример, при който 

собствеността се мени дори спрямо сезоните. Различните видове собственост не само, че не 

могат да бъдат изброени, но също така и преливат една в друга. Брейки (2011, p. 246) обръща 

внимание на това, че собственостите мога да са сформирани на различни пластове, които 

често се припокриват. Различни индивиди или група от индивиди могат да имат различни 

правомощия върху един и същ обект. Според Брейки (2011, p. 246) това свойство на 

собствеността е норма, а не изключение. Съответно  при различните формирования на 

собствеността (които с цел да се съкрати обема на текста, няма да бъдат анализирани тук)  

властта, отговорността и управлението на собственостите се организират по различен начин. 

От работите на Корнай (2007) и Вебер (относно борсата) може да се види, че типичен модел 

при колективно-споделената собственост е този, при който властта се канализира в една 

точка. Въпреки че тук няма да може подробно да се изложи логическият принцип зад това 

твърдение, в груб вид той може да се представи така: има един обект, който може да бъде 

управляван по един (или тясно на брой) начин. Ако той е притежание на един индивид, то 

тогава само този индивид решава как да се процедира. Ако обектът стане на двама, тогава 

двамата трябва да се съобразяват с едната линия за действие. Ако са трима – тримата. 

Колкото и да стават участниците, въвлечени в управлението на обекта и ползващи се от 

него, възможността за  вземане на действие остава една (или тясно ограничен брой) и 

съответно всички трябва да се съобразяват с нея, т.е. стават подвластни на нея. Иронично 

колкото повече някоя собственост става на „колектива“ (на „хората“, на „народа“ и т.н.), 

толкова повече властта ще се концентрира.  

Във всяка държавна организация в съвременния свят оперират различни форми на 

колективна собственост. Едни от тях например са вътрешна сигурност (полиция), външна 

сигурност (армия) и споделена поземлена площ46. Всеки индивид, който се намира на 

територията на съответната държава, е въвлечен в отношението, което е образувано от тези 

                                                           
45 Няма как да не съществуване притежание, а то предполага някаква „договореност“. Отчасти това е 

аналогично с твърдението на Питър Бъргър, че няма как да има общество без социален контрол, което той 

защитава в книгата си Покана за социология.    
46 От по-горната част на текста може да се извлече информация, че видовете са много повече (например 

здравеопазване, образование, защита на горите, инфраструктура и т.н.), както и че съществуват различни 

форми собствености (например частна полиция и др.), но те не се споменават, за да не се отклонява текстът.  
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колективни собствености. Това означава, че той/ тя придобива определени правомощия – 

защитаван е от полицията/ армията и може да заема определено пространство от земята47. 

Тъй като той става своеобразен „съ-собственик“ върху тези обекти48, спрямо механизма, по 

който функционира собствеността, освен правомощията той получава и определени 

отговорности и задължения. В случая той е не просто участник в „договореност“ относно 

някаква форма на собственост, но е въвлечен конкретно все в някаква „колективна/ 

споделена“ собственост. Като „общ“ обект отговорността за „поддържането“ на тези 

собствености в повечето случаи възлага „задълженията“ да се изплащат по определен начин. 

Това „изплащане“ най-често се случва чрез събирането на данъци. Данъците се събират чрез 

използването на конкретната парична форма, която е провъзгласена за доминираща на 

съответната територия. Изискването на данък чрез тази форма задвижва процес, който 

затвърждава „съответните“ пари като „основни“, т.е. независимо дали ще се надградят други 

парични образувания (крипто валута, купони, друга валута, безпаричен бартер на стоки и 

т.н.) или начини за преразпределянето на „собственост“, крайната форма, до която те трябва 

да бъдат сведени, ще е тази, която е продиктувана от държавния властови апарат. Това е 

грубо описание на процеса, който отчасти съставлява т. нар. „държавна теория“, която беше 

скицирана по-горе и към която се присъединяват Рей, Инес, Ингам, Кнап и др. Ингам (2004, 

p. 76) обръща внимание на това, че „монополизираното възлагане на разчетна единица и 

отказът да се приема някой друг освен кредитния носител на издателя вървят ръка за ръка с 

монополизирането на физическа сила“. Обобщено казано: колективните собствености, в 

смисълът, който беше описан по-горе, в едно социално обединение (в случая държава) 

излъчват концентриран властови апарат, чрез който те се управляват49. Управлението 

определя „посоката“, в която тези собствености ще се насочват. „Движението“ и 

поддръжката изискват ресурси, които се набавят чрез данъци. „Монополизирането на сила“, 

което споменава Ингам, е естествено образувание в този процес, позволяващо да се 

упражнява контрол, т.е. успешно да се събират данъците и да се удържат установените 

правила.  

Противно на това, което Оле Бйерг (2014, p. 82; p. 103; pp. 140-141; pp. 233-234) на няколко 

пъти намеква в книгата си, а именно че парите имат стойност, предимно защото хората 

вярват и действат така, сякаш те имат стойност, последствията от тяхното „нямане“ водят 

до съвсем реални ефекти, които със сигурност засягат дори и според разбиранията на Бйерг, 

неща, които се приемат за „стойностни“ и „реални“. Логически дори да приемем, че парите 

нищо не репрезентират и са изцяло една изградена илюзия, то това, че тяхното „не-

притежание“ води до загуба на нещата, които се смята, че имат „реална“ стойност, прави 

така, че и самите пари няма как да нямат стойност. Това е така, защото механизмите, в който 

парите са съставен и ключов елемент, оперират по начин, който води до съвсем реални 

последици, които се случват независимо дали човек вярва в тях или не. Бйерг всъщност сам 

разпознава (Bjerg, 2014, p. 103) това, че самото „желание“ за пари под формата на данъци, 

които са наложени от държавата върху гражданите, е достатъчно за задвижване на цикъл, 

                                                           
47 „Да заема определено пространство от земята“ означава дори разходка в парк. 
48 Въпреки че вече беше описано, с цел да бъде напълно ясно, отново трябва да се повтори: и полицията и 

земята са обекти в гореописания смисъл, овладени и превърнати в „собственост“ като съответно по този 

начин и двете се свеждат до и представляват човешки действия.  
49 Това „обобщение“ е „грубо“, доколкото пропуска всички аномалии, специфики и особености в този процес. 

Тези детайли се съкращават с цел да се очертае общата линия, по която се случва процесът на колективната 

собственост, който ще е необходим за следходните анализи.  
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който след това се само-произвежда дори хората да не вярват, че зад парите има реална 

стойност. Той повдига въпроса за „вярването“ в парите, изхождайки от една 

„действителност“, която може (и се) образува на едно „по-горно“ ниво. Така той 

имплицитно очертава два момента: 1) момента, при който държавата задължително изисква 

данъци под формата на пари, които трябва да се плащат и който създават реална опасност, 

която съответно поражда „желанието“ за притежанието на пари; 2) и втори момент, при 

който се надгражда друга действителност, при която не е ясно защо парите функционират 

по начина, по който е наличен, т.е. защо хората продължават да вярват и действат така, 

сякаш парите реално репрезентират нещо реално. Този втори момент се случва с парите, 

които „остават“, след плащането на данъците.  

В първия момент „държавата“ има интенцията да въздейства на всеки индивид, който се 

намира на нейната територия. „Държавата“ тук се разбира в опростен вариант като набор от 

колективни собствености, които, както бе описано по-горе, в тяхното крайно проявление са 

всъщност конкретни човешки действия. Нейната крайна граница ще е определена от най-

всеобхващащата колективна собственост (например земята, армията или др.)50. 

„Въздействието“, което се споменава по-горе, се прави с цел да се поддържат и управляват 

тези колективни собствености. Както вече се разбра това става основно чрез вземането на 

данъци, но и чрез всякакви други такси. Осъществяването на този процес става чрез 

използването на установената парична форма. Това означава, че всеки един индивид в 

рамките на държавата, независимо по какъв начин ще си изкарва прехраната, накрая трябва 

задължително да има тези пари, които държавата е наложила и е приела за валидни, ако не 

иска да понесе пълните последствия на „неплатени данъци и такси“. Без значение как 

индивида ще управлява своите собствености, той/ тя трябва да се сдобие с „избраните“ пари. 

В този смисъл е очаквано той/ тя също да започне да използва тези пари, за да управлява 

собствените си ресурси. Тук е момента отново да се обърне внимание на това, че 

собствеността е именно човешки действия, а не статични обекти или статични права/ 

правила. Заплащането на наемен51 труд също „купува“ единствено действията на човек, 

спрямо специфичните разпознати качества на обекта на неговата „собственост“ (например 

наема се дадено тяло в качеството му да „пренася тухли“ с бързина от 30 тухли на час). 

Плаща се отново за определени действия в определен времеви период. По отношение на 

„собствеността“ няма разлика с всеки друг разпознат обект. Дали ще е кофа или индивид 

процесът не се променя – притежанието отново се „договаря“ съобразно разпознатите 

качества и стойности. В този смисъл когато се казва, че индивида „управлява своите 

собствености“, трябва да се удържа и това уточнение. 

Когато някой е неспособен да изпълнява своите отговорности към колективната 

собственост, правата върху тях следва да бъдат отнети чрез физическата сила, за която 

Ингам пише. Съответно неговите собствености, които са в пряка връзка с колективните 

собствености (аналогично с примера с „напластяванията“, които Брейки описва), ще бъдат 

застрашени от това вече да не са на него или не по начина, по който са били. Всеки 

„участник“ в колективната собственост е изправен пред реалността на тази физическа сила, 

                                                           
50 Дефиницията на „държава“ не претендира да дава детайлно определени за това понятие, колкото да положи 

вся някакви граници, в който колективната собственост(и) се изразява(т) и позволява(т) процеса на 

„производство“ на пари, който е описан по-горе в този текст, т.е. предлага крайна инстанция с върховен 

авторитет върху формата на пари.  
51 „Наемането“ е форма на реконструиране на „собствеността“ в широкия смисъл, в който се ползва в този 

текст.  
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която може да доведе до последици, които ще са специфични спрямо конкретното социално 

обединение. От всичко това следва, че колкото по-малко пари има някой, толкова по-

„близо“ се намира до директна конфронтация с тази сила. Ако няма никакви, той/ тя влиза 

в сблъсък с нея. Тя не е някаква мистифицирана енергия, а е реални хора, извършващи 

реални действия, следвайки общите правилата на колективната собственост, водещи до 

реални последици. Следователно както вече беше казано по-горе, индивида трябва да се 

увери, че ще разполага с установените пари. Все някаква част от неговите собствености ще 

трябва да бъде оценена чрез този вид пари. Това означава, че по необходимост тези пари 

започват да влизат в обръщение поне за някаква част от наличните други собствености. По 

този начин те излизат извън строгия цикъл на отношението между „държава“ и хората, 

които я съставляват, и започват да се ползват и разпространяват спрямо други форми на 

собственост. „Личният“ златен пръстен вече може да бъде оценен чрез държавно-

установените пари. По-горе бе отчасти показано, че зад тези пари стои цялата мощ на 

властовия държавен апарат. Силата на тази „мощ“ ще зависи от броя, вида и начина, по 

който са организирани колективните собствености, съставляващи т. нар. „държава“. Ако 

някой няма пари, тя ще бъде използвана срещу него. Това прави момента на „оценяването“ 

на собственостите от особено значение за целия процес, защото при него се отварят 

определени възможности за използването на парите за оказване на натиск върху въвлечения 

собственик или собственици. Според Вебер (1978, p. 108) „паричните цени са продукт на 

конфликти на интереси и компромиси и по този начин са резултат от властови констелации.“ 

Според него парите не са „неутрален воал“, но са продукт в битката на „човек с човек“. 

„Парите са по-скоро (…) оръжие в тази битка, а цените са израз на тази битка“ (Weber, 1978, 

p. 108). Когато даден човек е близо до линията на бедност, определена от изискването на 

такси и данък, неговият потенциал за преговори относно цената на дадена негова 

собственост, е ощетен. Ако той не предприеме мерки за набавянето на изискваните пари, 

по-силни от него хора, излъчени от колективната собственост, започват да взимат контрол 

(да властват) върху неговите собствености. Колкото по-малко пари има, толкова повече 

времевия период до този момент ще бъде стеснен. При „богатият“, който е далеч от тази 

линия, напротив – той може да отлага и пропуска възможности, може да бъде мобилен, да 

създава конкуренция и т.н., т.е. може да лавира в преговорите. Парадоксално се получава 

така, че колко по-беден е някой, толкова повече неговия потенциал за преговаряне е намален 

и съответно за толкова по-малко пари би се съгласил да въвлича негова собственост в 

определена икономическа договорка. По този начин „богатите“, използвайки силата, която 

е предоставена от колективната собственост, могат да използват парите като оръжие в 

преговорите, така че да извоюват с по-малко усилие по-облагодетелствани позиции. Грубо 

казано потенциалът за преговори (договарянето на оптимална „цена“ върху определена 

собственост) се ражда в излишъка от ресурси, който е получен от разликата, която е останала 

след като „данъците и таксите са платени“. Това отвежда към следващия момент, на който 

трябва да се обърне внимание.  

Във втория момент, който беше разграничен чрез и в труда на Бйерг – този, при който 

данъците изглежда да не са фактор в икономическите решения – има някои основни разлики. 

В този случай факторът „директен физически натиск“ не „играе“ съществена роля. Както бе 

написано по-горе – „данъците и таксите са платени“. Налице е известен излишък от ресурси, 

така че от този момент нататък се отваря възможността дадени собствености да не бъдат 

задължително „оценени“ чрез „държавно“ установените пари. Поради това и Оле Бйерг 

поставя въпроса пред себе си - защо хората продължават да действа така, сякаш 
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„държавните“ пари продължават репрезентират нещо „реално“. Това, което се ползва на 

този по-„преден“ етап за „оценяването“ на собственостите обаче, не са единствено т. нар. 

„държавни“ пари - крипто валути, купони, чипове за игри на хазарт и т.н. започват също да 

влизат в употреба. В този „излишък“ също така се образува и над-държавната финансова 

реалност, за която Сгамбати и Бейрг пишат (транснационални пазари, „Уолстрийт“, 

деривативни сделки с оборот от квадрилиони (Bjerg, 2014, p. 178) и др.), и която според 

Сгамбати превръща „държавта“ в поредния „участник“ в глобалните финансови 

взаимоотношения и предлага единствено „инфраструктура“ за тях.  

Без да се изискват особени доказателства обвързаността на тези „нови“ видове пари с 

„държавните“ пари е видимо, че е налице. Както бе описано в „първия“ момент (този, при 

който данъците и таксите са съществен фактор) хората трябва да разполагат с установената 

парична форма за събиране на данък и такси. Както и да управляват своите ресурси, накрая 

трябва да преобразуват поне някаква част в тази необходима форма.  

Това обаче не би било достатъчно основание да се заключи, че „паричността“ на първите е 

надградена и единствено налична поради „паричността“ на вторите. За да се разгледа този 

въпрос, трябва да се обърне внимание отново на самата т. нар. „паричност“ – какво е тя и 

как се образува. По-нагоре в този текст този въпрос вече беше разгледан. В тази част 

единствено ще се скицират някои от вече споменатите принципи. „Паричността“ се образува 

в абстракцията, конструирана в социалните отношения на кредит/ дълг между авторитета/ 

властта (държава и банки) и социалните единици в орбитата на тази „власт“. В тази 

абстракция се образува разчетна единица и останалите парични функции. Поставянето на 

определено очакване (кредитирането) създава очакването то да бъде изпълнено (дългът). 

Веднъж произведени „парите“ винаги са кредит дори и в ежедневни монетарни операции 

(примера на Ингам с купуването на вестник). Отчасти това е причината Ингам да каже, че 

„всички пари са кредит, но не всеки кредит е пари“, т.е. някой може да кредитира друг (да 

поставя очакване), без да използва пари като средство за това, но по друг начин. Кредит/ 

дълг отношения обаче има във всяка една размяна, но съвсем не във всяка размяна се 

произвеждат нови пари. След като по определение на Ингам парите няма как да се създадат 

другаде, освен в този тип социални отношения, може да се каже, че на теоретично ниво 

всяко кредит/ дълг отношение съдържа в себе си потенциала за създаване на нови пари. За 

да могат да функционират тези „нови пари“ обаче, те трябва да се „приемат“ за такива, т.е. 

хората в колектива, където се създават, да действат така, сякаш въпросните новосъздадени 

пари са това, което се очаква да са. За това е необходимо някакво „подсигуряване“. С това 

„подсигуряване“ Ингам натоварва конкретно държавния властови апарат и банковата 

система, но логически проявленията на властта/ авторитета не е задължително да бъдат във 

формата на държава и банкова система. По този въпрос Вебер (1978, p. 79) пише:  

„Не изглежда разумно обаче да се ограничава понятието [за пари] до регулации от 

държавата и да не се причислят и случаите, където приемането е постигнато чрез 

задължаването от конвенции или от някаква договорка. (…). Както Кнап би се съгласил 

единствено наличието на норми, които да регулират монетарната форма, е решаващо.“ 

Преди дори да се образува конкретната абстракция, която Ингам визира (разчетната единица 

и другите характеристики - например „шекел“ или „паунд“ и т.н.), трябва да съществува 

идеята за нея. Образуването на „паричността“ не е някаква случайност, на която сме се 

„натъкнали“, без да искаме. Историята показва (а и логически), че това е активно (целево) 

конструиран инструмент. Идеята за парите произлиза от идеята за размяната (даване на 
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нещо и очакване на нещо друго – кредит/ дълг), т.е. първо трябва да бъде „открито“, че 

собственостите могат да бъдат разменяни. Няма как да има пари, ако няма какво да се 

разменя. Това как да се организира размяната би могло да става по различни начини. Преди 

някой от тях да може да се произведе, то трябва да бъде образувана някаква концепция за 

това. Съответно първо трябва да има някаква налична идея, която не е една и съща за всички 

хора и по едно и също време. Това как може да се осъществява размяна варира, но именно 

в размяната (кредит/ дълг отношението) се образува подходящата среда, която позволява 

раждането на задължителния елемент от парите – тяхната „паричност“. „Паричност“ е 

качество на даден обект. Това качество е съставено от идея за това как може да се управлява 

(преразпределя) наличните собствености, в описания по-горе смисъл на понятието 

„собственост“. Процесът на производство на „пари“, който е описан по-горе на базата на 

работата на Ингам, опитва да очертае типичен модел за това как се реализира една такава 

типична идея. При него се вижда това, че процесът на имплементиране е от съществено 

значение, защото при него (имплементирането) идеята вече се конкретизира и прави 

възможно създаването на „пари“. Това качество („паричност“) може да бъде проектирано 

върху всякакъв разпознат обект, отново спрямо понятието за „обект“, описано по-горе, т.е. 

дори върху дума. След като обекта (с качеството „паричност“) е вече наличен, за да може да 

бъде функционален, той трябва да стане собственост52. От момента, в който стане това, той 

подлежи на същите закономерности като всяка друга собственост – неговите свойства (това, 

какво ще можеш да правиш и какво другите трябва и могат да правят) следва да бъдат 

„договорени“ в социалната конструкция, където той е приет. В този смисъл е обяснимо защо 

има пари, които са „по-скъпи“ от други – например 1 долар е по-скъп от 1 рубла - 

американско-конструирания обект е с други качества от руско-конструирания (например 

географско пространство, където може да се приема, стабилност гарантирана от армия, 

налични ресурси, нива на престъпност, геополитическо влияние и много др. трудни за 

обхващане критерии)53. За производството на нови пари не е необходимо наличието 

конкретно на „държава“ и „банкова система“, колкото наличието на власт/ авторитет, която 

да разпознава обекта на собствеността като такъв. Авторитетът е необходим не толкова за 

гарантиране на разчетната единица, колкото за удържане на собствеността (и 

собственостите). Властта отново предполага колектив, но не задължително колективна 

собственост във формата, която е позната днес. „Държавно произведените“ пари не са „по-

специални“ пари. Техните качества и специфики се „договарят“ по същия начин, като на 

всички останали други обекти с качеството „паричност“, т.е. грубо казано това какво можеш 

да „купиш“ (размениш). „Договореността“ в елемента на „парите“ е в основата на това 

Зимел да напише популярната си фраза, че „парите изглеждат, така да се каже, като полица, 

при която името на човека, на който трябва се изплати, отсъства“ (Simmel, 1900, p. 176). В 

този смисъл крипто валути, купони, частни пари, чипове за игра на хазарт и т.н. са други 

пари, които оперират в паралелно социално пространство, точно както Брейки описва 

собственостите да могат да се организират на пластове, които преливат. Няма толкова едни 

„пари“, колкото има различни обекти, които могат да станат различни пари. Дори 

споменатите в началото на този текст миди, колела, дарове и т.н. са различни обекти с 

елемент на „паричност“, но не са същите като съвременните познати „държавно установени“ 

                                                           
52 Въпреки че няма пари, които да не са собственост, последователността на процеса се описва, защото 

качествата на парите ще бъдат отнесени към обекта, който е наличен зад собствеността.  
53 Тук трябва да се отбележи, че по-скъпа валута не означава по-богата „страна“. Това обаче е тема е за друго 

проучване.  
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пари. „Договорката“ за качествата на мидите например се разпростира до конкретни цели 

(single purpose money). Те нямат до такава степен широк потенциал за купуването на 

различни собствености, генерирането на количествен паричен потенциал, който може да се 

разпростира в определено бъдеще, неперсонално ползване и други типични качества на 

парите, които Ингам визира. „Кула“ (при „Дара“ на Мос) е друг обект, при който лимита на 

размяната е ограничен до специфичните граници на обичай, традиции и други фактори. В 

тази насока на мислене „държавните пари“, колкото и широко приложение да имат, също 

имат граници на ползване – в някои държави например законът (конвенцията) е такъв, че не 

можеш да купиш „изключителна държавна собственост“, колкото и пари да имаш. Всички 

тези „пари“ са обекти с различна паричност и оперират като собственост в различни 

социални конструкции.  

Спрямо горните разсъждения може да се каже, че това, върху което Ингам се фокусира, не 

е толкова фундаменталната „природа“ на парите, колкото определена типология на 

конкретен обект. Той нито прави анализ на конкретен  физически обект с качеството 

„паричност“ (монета, издадена от крал Фейдон например), нито на конкретни параметри на 

дадена абстракция (определена идея за „паричност“) например „шекел“, „лев“, „паунд“ и 

т.н., нито на конкретна комбинация между двете. Той се опитва да обхване типологията на 

амалгамата от формата и абстракцията, съставляващи „пари“, присъщи на 

„капиталистически“ организирана социална конструкция. Такава, която съдържа известен 

„излишък“ на ресурси, който създава и условията за организирането на над-индивидуални 

неперсонални търговски (икономически) отношения54. При примерът, който той дава, с 

Аржентина и Русия това, което е заплашено, не е просто конкретните им форми на „пари“, 

колкото цялата структура на социалната тъкан, образуваща съответните пари. Това обаче не 

прави новата форма на „пари“ по-малко пари, отколкото тази, която е оперирала до момента 

на „промяна“.    

След като парите са определени обекти с функцията (качеството) „паричност“, които 

функционират като собствености, може да се предположи, че въпросът, който Бйерг си 

задава за това какво те репрезентират, след като веднъж „данъците са платени“, е 

провокиран от смесването на начина, по който те се използват за управлението на различни 

видове собствености. Докато в „първия момент“ директната конфронтация с властовия 

апарат създава „желанието“ за пари, то във втория Бйерг по-скоро намира обяснение във 

„вярата“ на хората в парите, намеквайки по този начин, че във функционирането им има 

илюзорен момент, т.е. че те не репрезентират нещо „реално“. „Лъжовността“ в парите той 

търси на базата на „истинността“ в други обекти. Следвайки анализа на Маркс Бйерг 

извежда разликата, изхождайки от иманентната „потребителна стойност“ на обектите 

(стоките). „Как се получава така, че хората стават толкова луди, че са склонни да разменят 

парче хляб, овца или дори чисто ново БМВ за няколко хартиени листове, които нямат 

директно приложение?“ (Bjerg, 2014, p. 82). „Потребителната стойност“ е разпознато 

качество в определен обект. Каквато и „потребителна стойност“ да бъде разпозната в даден 

обект, това няма да позволи той да бъде „истински“ притежаван, нещо което вече беше 

показано, че е невъзможно, или „заслужен“ („природно заслужен“, или „отреден“, или по 

някакъв друг начин да стане самоочевидно, че той трябва да принадлежи на някои конкретен 

индивид или индивиди). Обекта с т. нар. „потребителна стойност“ трябва да премине същата 

процедура за неговото превръщане в собственост като всеки останал.  Въпросът за това кой 

                                                           
54 Поради съображения за „обем“ на текста връзката „излишък“ – неперсоналност няма да бъде развита тук. 
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обект ще е по-ценен може да бъде тема за съвсем страничен дебат, който за да бъде 

раздробен, би изисквал значително количество ресурси, и при който съвсем не е очевидно, 

че една кола или хляб са „по-ценни“ от „листовете хартия“, които репрезентират „пари“ за 

конкретното социално образувание, в което функционират55. В тази насока на разсъждение 

въпросът на Бйерг не обръща внимание на това, че в една социална конструкция самите 

„стоки“ (собствености, в смисъла, който бе описан по-горе) не репрезентират стоки, но 

„договорка“ (конвенция) в социалното обединение за това какви действия хората могат и 

трябва да правят. Като бе посочено в първото изречение на този абзац „парите“ са също 

такава собственост. Тяхното функциониране не е базирано на някаква празна вяра на хората 

в тях, но на съществуващата конвенция за параметрите им на действие, точно както нечии 

имот изразява контрол върху човешки действия. Това засяга още един аспект, на който 

трябва да се обърне внимание.  

От написаното по-горе може да се заключи, че самото притежание на пари представлява 

потенциал за контрол върху човешки действия. В зависимост от това как формите на 

собствеността са организирани и какви са наличните ресурси се определя и „силата“ на тази 

потенция. Когато влиянието на „държавата“ е фактор например, както бе описано в „първия 

момент“, елементът на „власт“ в парите е пряко касаещ всеки индивид. Зад липсата на 

„държавно установените“ пари стои директната конфронтация с хора, готови да вземат 

контрол върху собственостите на индивида. Елементът на „задължително притежание“ на 

този вид пари е провокиран именно благодарение на „силата“, която стои зад тяхното „не-

имане“. Съответно конкретно при този вид пари съществува заряд за контрола върху 

човешки действия с особена „сила“, която отчасти беше описано как би могла да се използва 

в преговорите относно оценяването на дадена собственост. Самото предлагане на този вид 

пари отваря възможността за договорка относно преразпределението на някаква 

собственост. Последствията от това да не са налични обаче поставя допълнителен натиск, 

който приканва към това тя да бъде приета. Както бе описано по-горе колкото по-беден е 

някой, толкова повече би приел съответната договорка. Но независимо от това дали някой е 

беден или не след като самото предложение (отварянето на евентуална договорка с отворен 

край) се случва в кореспонденция със „силата“ зад „държавно установените“ пари, това 

означава, че самото то поставя определен натиск. Във всяко предлагане на пари за дадена 

„услуга“ в съвременния „западен“ свят (и навсякъде където собствеността е организиране 

по сходен начин) съществува такава частица „сила“, която оказва натиск върху страна, към 

която предложението е оправено. Това означава, че „бизнес“ отношенията на територията, 

където „държавно установените пари“ функционират, съвсем не са организирани изцяло на 

доброволни начала. Отнесено към момента, при който „данъците и таксите“ не са фактор, 

парите продължават да изразяват контрол върху човешки действия, но методите за 

„убеждение“ за сключването на определена договорка са различни.  

Бъдещи изследвания биха могли да се фокусират върху емпиричното проучване на ефектите 

от организирането на различните видове собствености и връзките между тях върху 

степените на „бедност“ и „богатство“. По този начин може да се търси връзка между това 

                                                           
55 Линия, по която дебатът може да тръгне, е следната: Един хляб може да те нахрани за един ден, но 

развиването на „парична“ система, която да позволява синхронизирането на ресурси, чрез което да позволи 

хората да са „нахранени“ с много по-голяма ефективност, разпростираща се напред в бъдещето, което дори да 

може да позволи и да се обърне внимание на други „духовни“ занимания, може да превърне ценността на 

„хартийката“ в обяснимо по-голяма, от тази на ябълка или БМВ.  
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какво може да бъде собственост, какво може да бъде „купено“, какви степени на властово 

преплитане се образуват и т.н. и ефектите от това спрямо поставените цели (в повечето 

случай „по-добър“/ „богат“ живот). След като организирането и случването на 

собствеността означава конкретни човешки действия, то тогава и причината за 

„богатството“ трябва да се търси не толкова в конкретните ресурси на дадена територия, но 

в това как хората действат. Държавите в целия свят са също форми на организирана 

собственост. Международните отношения са също форма на „договореност“ между тях 

относно овладяването на различните обекти. 
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ENTREPRENEURSHIP EDUCATION ON CREATIVE INDUSTRIES. SOME SAMPLES 

FROM IPCA 

Teresa Dieguez, Polytechnic Institute of Cávado and Ave, Portugal 

Isabel Ferreira, Polytechnic Institute of Cávado and Ave, Portugal 

Paula Loureiro, Polytechnic Institute of Cávado and Ave, Portugal 

Abstract: Over time, the status of the artist and its art remains controversial. Some argue that art 

should be disconnected from any type of monetary exchange (Beckman,2007). Others claim the 

opposite (Kelly, 1974). Cultural and creative industries (CCI), comprising cultural, creative and 

arts entrepreneurs (Hausmann & Heinze, 2016), in 2013 generated US$2,250b of revenues and 

29.5 million jobs worldwide (Lhermitte, Blanc & Perrin, 2015). Its creative workforce, when 

compared to any other sectors of the economy, is younger and three times more prone to follow an 

independent path (Weckerle et al, 2016). It seems that arts entrepreneurs’ motivations differ from 

traditional entrepreneurs, as arts entrepreneurs are creation-oriented, rather than growth-oriented 

(Woronkowicz & Noonan, 2017). Creativity is at the centre of the arts entrepreneur’s motivations 

and money is mainly a means to an end rather than an ultimate goal (Williams, 2017). 

The main question maybe related with “how to help students from creative industries to change 

mindset and think about making money with its own art?”. This study presents some theoretical 

understanding on arts entrepreneurship and share some samples and methodologies from students 

who created their own business.  A sample of 150 college students in Portugal was collected and 

the results seems to point out that entrepreneurial education is crucial for thinking on 

entrepreneurship as a tool to promote and develop art, reduce risk aversion to numbers and 

accounting, share ideas and communicate. It is also crucial for teaching art students how to deal 

with consultants and how to earn money. 

Keywords: Creativity, Entrepreneurship, Innovation, Cultural and creative industries 
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THE ROLE OF HIGHER EDUCATION ON SOCIAL ENTREPRENEURSHIP 

Isabel Ferreira, Polytechnic Institute of Cávado and Ave, Portugal 

Teresa Dieguez, Polytechnic Institute of Cávado and Ave, Portugal 

Paula Loureiro, Polytechnic Institute of Cávado and Ave, Portugal 

Abstract: Society lives periods of change coming from the ongoing digital transformation. In this 

context of change, several questions arise: What consequences will technological developments 

have on employment, security, privacy and democracy itself? What implications will they have on 

the nature and distribution of work among all and throughout life and, for each one, in their 

relationship with leisure? How to preserve and implement ethical principles related to its numerous 

social and economic implications? We are dealing with issues that do not address only education, 

but also to much more general effects on society. Nevertheless, on education they are special 

relevant, as education is a privileged instrument to guide change. Changes create instability and 

uncertainty, but also arise new possibilities, new challenges, new perspectives, new issues and new 

solutions. How can Higher Education respond to these challenges in this context? What teaching 

models can they implement? What teaching, learning and research strategies can be developed to 

answer the set of emerging skills? 

In this context, the purpose of this article is to promote a reflection on the role that Higher Education 

Institutions should play near students, specifically in the promotion of social entrepreneurship. It 

is presented a project of digital competencies, developed among local and national partners’ 

network, directed to communities inserted in disadvantaged socioeconomic contexts. This project, 

developed within the scope of the Curricular Units of the Tourism Management graduation, 

allowed the students, through voluntary actions, to develop emerging and entrepreneurial 

competences. With this sample we intend to share an active methodology of teaching and learning 

of IPCA, a portuguese higher education institution that aims to contribute in a more complete and 

adjusted training to the challenges of the labour market. 

Keywords: Competitiveness; Higher Education; skills; social entrepreneurship; society. 
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Светлана Рыбакова, директор Центра юридической клиники, Алтайского  Филиала 

РАНХиГС ( Барнаул, Россия)  

Аннотация: Статья  освещает  вопросы регулирования организации и прохождения практик  

обучающихся. Раскрывается ряд проблем при реализации процесса организации 

прохождения практик.  

Ключевые слова: высшее учебное заведение, практики обучающихся, непрерывная 

подготовка, проблемы применения законодательства.  

 

PRACTICE AS AN ELEMENT OF CONTINUOUS PRACTICAL TRAINING OF 

TRAINERS 

Svetlana Rybakova, Director of the Legal Clinic Center of the Altai Branch of the RANEPA, 

Barnaul, Russia 

Аbstract. Article takes up questions of regulation of the organization and passing the practician of 

students. A number of problems at realization of process of the organization of passing reveals the 

practician. 

Keywords: higher educational institution, practicians of students, continuous preparation, 

problems of application of the legislation. 

 

Сегодня любое высшее учебное заведение России ставит перед собой задачу максимально   

приблизить характер и содержание обучения к требованиям современной жизни. Главная 

цель вуза выпустить обучающихся, которые имели бы конкурентное преимущество перед 

другими специалистами при трудоустройстве и возможность трудоустроиться в более 

короткие сроки после окончания обучения.   Задача – сократить продолжительность 

послевузовской адаптации выпускника. 

Острая конкурентная борьба между вузами заставляет каждое учебное заведение грамотно 

продумывать и разрабатывать образовательные программы, включающие в себя элементы 

практической деятельности обучающихся. 

 Вся работа с обучающимися должна быть подчинена основной идее — сформировать у них 

профессиональные навыки и умения, подготовить их к реальной жизни.  Для формирования 

у обучающихся целостной картины системных связей в различных видах профессиональной 

деятельности необходимо, чтобы все виды учебной работы в вузе имели четкую системную 

структуру. Следовательно, профессиональная подготовка студентов, основанная на 

системном подходе, в течение всего периода обучения в вузе должна иметь непрерывный 

характер и касаться всех видов учебных занятий. 

Практические навыки и умения возможно выработать непосредственно на рабочем месте. 

Для этого образовательная организация вступает в отношения с профильными 

организациями, осуществляющими деятельность по образовательной программе 

соответствующего профиля, которые выступают  базами  прохождения практик.  
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Практика - вид учебной деятельности, направленной на формирование, закрепление, 

развитие практических навыков и компетенции в процессе выполнения определенных видов 

работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью (п. 24 ст. 2 Федерального 

закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании). 

В настоящее время образовательная организация самостоятельно устанавливает виды 

(типы) практики и способы ее проведения, руководствуясь образовательными стандартами, 

более того определенным вузам России разрешено устанавливать свои собственные 

образовательные стандарты. Ранее в пункте 5 «Положения о порядке проведения практики 

студентов образовательных учреждений высшего профессионального образования», 

утвержденного Приказом Минобразования РФ от 25 марта 2003 г. N 1154 императивно были 

установлены типы практики и способы ее проведения. Образовательная организация не 

могла выйти за пределы данного положения.  Эти положения признаны утратившими силу, 

действует Приказ Министерства образования и науки РФ от 27 ноября 2015 г. N 1383 "Об 

утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы высшего образования".  Данное положение 

закрепляет, что организации, осуществляющие образовательную деятельность по ОПОП 

ВО в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами 

высшего образования, образовательными стандартами, разработанными и утвержденными 

образовательными организациями высшего образования, имеют право самостоятельно 

разрабатывать и утверждать образовательные стандарты. Программы практик 

разрабатываются с учетом требований, установленных в Положении, и являются составной 

частью ОПОП ВО, обеспечивающей реализацию стандартов. Диспозитивное положение в 

Приказе N 1383 позволяет образовательным организациям самостоятельно определить 

виды практик, способы (при наличии) и формы их проведения. Однако существуют четкие 

требования по процессу организации прохождения практик.  

Независимо от общего числа практик, предусмотренных учебным планом, все виды практик 

реализуются на основе договоров между учебными заведениями и «предприятиями» 

согласно пункту 8 Положения N 1383. Существуют сложности при реализации процесса 

прохождения практик обучающимися.  Не ясным остается характер правоотношений между 

обучающимися, учебным заведением и профильной организацией, выступающей базой 

прохождения практик.  

По мнению Малеиной М. Н., договор об организации и проведении производственной 

практики обучающихся по правовой природе является договором об оказании услуг56. 

Согласно п. 15 Положения N 1383 «При наличии в организации вакантной должности, 

работа на которой соответствует требованиям к содержанию практики, с обучающимся 

может быть заключен срочный трудовой договор о замещении такой должности». Кроме 

того по п. 17 «обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе 

проходить практику по месту трудовой деятельности в случаях, если профессиональная 

деятельность, осуществляемая ими, соответствует требованиям к содержанию практики»57.   

                                                           
56  Малеина М.Н. Договор об организации и проведении производственной практики обучающихся // Lex 

russica. 2018. N 1. С. 157 - 163. 
57 Приказ Министерства образования и науки РФ от 27 ноября 2015 г. N 1383 "Об утверждении Положения о 

практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы высшего 

образования"// опубликован на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru) 
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Руководствуясь п. 18 Положения   у практиканта в период прохождения практики возникают 

следующие обязанности: выполнять индивидуальные задания, предусмотренные 

программами практики; соблюдать правила внутреннего трудового распорядка; соблюдать 

требования охраны труда и пожарной безопасности.  Согласно ст. 212 ТК РФ, п. 13 

Положения у организаций (в лице ответственного, который закрепляется за практикантом) 

возникает обязанность провести инструктаж обучающихся и познакомить их с 

требованиями охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также с 

правилами внутреннего трудового распорядка. Вести учет рабочего времени практиканта не 

нужно, при этом факт отсутствия обучающегося на практике можно отразить в отзыве на 

него. Исходя из этого, можно сделать предположение, что такие отношения могут быть 

квалифицированы как трудовые. Таким образом, в правоотношения гражданско-правового 

характера (договор оказания образовательных услуг) проникает элемент правового 

регулирования трудовым законодательством РФ. 

«Смешанность» правового регулирования данных правоотношений создает определенные 

проблемы как для образовательной организации, так и для профильной принимающей 

организации. Например, в случае возникновения несчастного случая на производстве, кто 

будет ответственным лицом перед обучающимся (образовательная организация или 

принимающая организация)? Анализируя один из примеров судебной практики 

(Постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 23.03.2006 N Ф04-989/2006(20527-

А27-30) по делу N А27-27551/05-2) можно сделать вывод, что если были оформлены 

трудовые отношения, то на обучающегося распространяются нормы трудового права 

(правила охраны труда). А если же отношения не оформлены, то вопрос остается открытым, 

распространятся ли правила внутреннего трудового распорядка, охраны труда и иные 

локальные нормативные акты организации на практиканта. Работодатель не обязан 

заключать трудовые договоры с практикантом, данный вывод подтвердил и Верховный Суд, 

в Определении которого от 3 октября 2008 г. N 89-В08-6 сказано, что ст. 59 ТК 

предусматривает право, а не обязанность работодателя заключать с практикантом срочный 

трудовой договор58. 

При прохождении практик, предусматривающих выполнение работ, при выполнении 

которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские 

осмотры (обследования), обучающиеся проходят соответствующие медицинские осмотры 

(обследования) в соответствии с Порядком проведения обязательных предварительных (при 

поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований) 

работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда, утвержденным Приказом Минздравсоцразвития России N 302н (п. 20 

Положения №1383). 

Таким образом, Положением №1383 прямо закреплено требование о прохождении 

предварительного медицинского осмотра студентов-практикантов, если такой медицинский 

осмотр предусмотрен трудовым законодательством. 

Законодательством не установлена зависимость прохождения необходимых медицинских 

осмотров от наличия либо отсутствия трудовых договоров между организацией и 

практикантами. Следовательно, организация обязана направлять на предварительный 

                                                           
58 Демин А. Финал производственной практики: "срочный" вопрос // Информационный бюллетень "Экспресс-

бухгалтерия": электрон. журн. 2016. N 27. С. 22 - 24. 
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медицинский осмотр студентов-практикантов, которые будут проходить у нее 

производственную практику, вне зависимости от заключения с такими студентами 

трудовых договоров59. Данное положение, безусловно, не приемлемо для профильных 

организаций – баз прохождения практик, если вуз направляет большой контингент 

обучающихся в определенные графиком учебного процесса периоды. Профильные 

организации будут вынуждены тратить значительные ресурсы на медицинские осмотры, 

либо отказывать образовательным организациям в приеме обучающихся на практики.  

 Острой проблемой остается прохождение практики обучающимися заочной формы 

обучения. Статья 173 ТК РФ регламентирующая гарантии и компенсации работникам, 

совмещающим работу с получением высшего образования по программам бакалавриата, 

программам специалитета или программам магистратуры, и работникам, поступающим на 

обучение по указанным образовательным программам, не предусматривает 

дополнительные отпуска с сохранением среднего заработка на период прохождения 

практик. Обучающиеся, работающие в организациях, профессиональная деятельность 

которых не соответствует требованиям к содержанию практики, вынуждены или формально 

проходить практику, не получая должного уровня формирования необходимых выпускнику 

компетенций, либо прекращать трудовые отношения. Работодатели не готовы отпускать 

работников несколько раз в год  на 40-50  календарных дней для прохождения 

промежуточной аттестации и 14-28 календарных дней для прохождения практик, 

выплачивая им заработную плату60.  При таком подходе практические навыки и опыт 

зачастую формируются неполно и несистемно, что ведет к неполноте компетенций.  

Большинство учебных планов вузов предусматривают следующие виды практик: учебная, 

производственная, преддипломная. Отдельным типом практики выделяют научно-

исследовательскую работу, в рамках которой обучающиеся должны формировать 

общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции.  

Обучающимся предоставляется право самостоятельно определять место прохождения 

практики, таким образом, они могу все виды практик пройти в разных организациях. С 

одной стороны это позволяет им расширить представление о будущих местах 

трудоустройства, с другой стороны это не дает целостности формирования компетенций 

применительно к одному направлению деятельности.  

Практика в настоящее время должна рассматриваться не только как средство формирования 

профессиональной адаптации и навыков развития познавательной и творческой активности 

будущих специалистов, диагностирования их уровня профессиональной направленности и 

подготовки, но и как средство формирования профессиональных компетенций.  Ныне 

сформированная система практики не полностью соответствует развитию у обучающихся 

самостоятельности при освоении профессиональной деятельности. Они не всегда осознают 

связь теоретических знаний с конкретными задачами, которые сами выполняли во время 

практик, что значительно затрудняет процесс формирования профессиональной 

компетентности специалиста. 

                                                           
59 Ю.А. Доценко Направлять ли на предварительный медицинский осмотр студентов для производственной 

практики на рабочих местах с вредными условиями труда без оформления трудового договора? (Документ 

предоставлен КонсультантПлюс) 
60 "Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 27.12.2018)// "Собрание 

законодательства РФ", 07.01.2002, N 1 (ч. 1), ст. 3. 
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По этой причине становится актуальной разработка определенных подходов к организации 

и проведению практик с целью формирования профессиональной компетентности 

специалистов, в частности, для формирования у обучающихся умения осуществлять 

прогнозирование результатов своей деятельности, разрабатывать стратегию поиска путей и 

методов решения задач как учебных, так и практических. Одной из приоритетных задач 

является обеспечение обучающихся методическими разработками по практикам, 

направленными на выявление оптимальных условий для трансформирования учебной 

деятельности в профессиональную. Актуальность вышеперечисленного определяется не 

только потребностями работодателей в выпускниках,  но и потребностями обучаемого к 

самоопределению и самовыражению в условиях экономических, социально-культурных 

преобразований и интеграции образования61.  

Для формирования компетенций у обучающихся необходимо особое внимание уделять 

качеству проведения и прохождения практик. Эта задача стоит перед руководителями 

практик.  Так, например, при составлении заданий для прохождения практик обучающимся 

по направлению подготовки «Юриспруденция» руководители  должны формировать 

задания на практику  таким образом, чтобы по  завершению прохождения практики 

обучающийся смог продемонстрировать сформированные профессиональные компетенции, 

связанные со знаниями и умениями ориентироваться в системе, структуре государственных, 

в том числе правоохранительных органов, толковать и применять законы и другие 

нормативные правовые акты, регулирующие деятельность государственных и 

правоохранительных органов, принимать правовые решения и совершать иные 

юридические действия в строгом соответствии с законом, составлять и оформлять 

юридические документы, давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации, анализировать и решать юридические проблемы в сфере гражданско-

правовых, уголовно-правовых, трудовых, административно-правовых и иных отношений.  

Особое значение в этом процессе приобретает установление тесного и оперативного 

взаимодействия руководителя вуза с руководителями организаций, создавших базовые 

места прохождения практик. Такое деловое сотрудничество способствует и решению 

проблемы трудоустройства выпускников в будущем, поскольку самому вузу 

прогнозировать потребность в кадрах по конкретным профилям крайне затруднительно. 

Именно поэтому важным приоритетом в деятельности вуза является ориентация не на 

текущие потребности кадрового обеспечения, а на долгосрочные перспективы. При этом 

важно проявлять стратегическую прозорливость в открытии новых и закрытии 

неперспективных профилей. Если этого не делать, то востребованность в выпускниках 

будет незначительной. Практика должна, прежде всего, ввести обучающегося в понимание 

той среды и тех условий, в которых ему придется работать в будущем.  

Завершающей обучение практикой является преддипломная практика. Проблемой в 

реализации данного вида практики является оторванность мест прохождения практик от тем 

выпускных квалификационных работ по профилям подготовки обучающегося. 

Преддипломная практика направлена на сбор эмпирического материала для анализа, 

выработки стратегии решения существующих проблем и прогнозирования перспектив 

развития. Однако   фактически содержание практики не соответствует цели и задачам. 

                                                           
61 Турсынова Жанагул Жарековна.  Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

педагогических наук «Формирование профессиональной компетентности студентов в условиях 

производственной практики на основе информационных технологий». 
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Происходит подмена содержания преддипломной практики производственной, худший 

вариант, когда практику обучающийся не проходит, а просто предоставляет отчет о 

практике. Решение данной проблемы - это тесное взаимодействие учебного заведения и 

предприятий (организаций), которое создаст систему, где работодатель будет влиять на 

содержание практики. Это также позволит сформировать специалистов, ориентированных 

на решение проблем конкретного предприятия (организации) путем внесения ряда 

предложений, полученных в ходе исследования.  (Почти полностью переформулировала) 

 На современном этапе развития образовательных отношений, направленных на 

непрерывную практическую подготовку обучающихся, основная проблема состоит в снятии 

острых вопросов, которые мешают обеспечить достойный уровень качества содержания 

всех практик и препятствуют формированию специалистов с высокими 

профессиональными,  культурными, нравственными и гражданскими качествами. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ ПСИХОЛОГОВ СИЛОВЫХ 

СТРУКТУР 

Волкова Е.Н., доктор психологических наук, профессор, директор института психологии 

РГПУ им. А.И. Герцена, Город Санкт-Петербург, Россия 

Иконникова Г.Ю., кандидат психологических наук, доцент института психологии, РГПУ 

им. А. И. Герцена, Город Санкт-Петербург, Россия 

 

PROFESSIONAL PURPOSE OF PSYCHOLOGISTS OF POWER STRUCTURES 

Volkova E. N., doctor of psychology, professor, Director of the Institute of psychology, RGPU im. 

A. I. Herzen, St. Petersburg  Russia 

Ikonnikova, G. Yu., PhD in psychology, associate Professor, Institute of psychology, RGPU im. 

A. I. Herzen, St. Petersburg  Russia 

Аннотация: Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена 

является крупнейшим вузом России. В его составе — более 20 институтов и факультетов 

и 100 кафедр, а также Международный центр образовательных инноваций, Центр 

дистанционного обучения и телекоммуникационной поддержки образования, 

Лингвистический центр, Центр технологий обучения, Центр международного образования 

«Российские Исследования». Все образовательные структурные подразделения 

взаимодействуют с научными подразделениями университета более чем с 25 научными 

центрами и лабораториями. 

 

Профессорско-преподавательский состав университета насчитывает более 1700 человек 

(основной штатный персонал), среди них около 260 докторов наук, более 850 кандидатов 

наук. В его стенах работают видные ученые - академики и члены-корреспонденты РАН и 

РАО, члены различных общественных и международных Академий, заслуженные деятели 

науки и культуры, народные и заслуженные артисты.  

В 1993 г. университет стал одним из первых вузов России, начавших эксперимент по 

введению многоуровневой системы высшего образования. Он готовит бакалавров 

и магистров по различным направлениям высшего педагогического образования и науки. 

Университет обучает специалистов по более чем 30 специальностям: 

Психология служебной деятельности – относительно новая специальность, открывающая 

широкие возможности для студентов, выбравших ее в качестве своей будущей профессии. 

Учитывая специфику профессии и ее новизну, на сегодняшний день не так много высших 

учебных заведений в России обучают данной специальности. В большинстве высших 

учебных заведений обучение по данной специальности на очном отделении осуществляется 

в течение пяти лет. Кроме очной формы обучения, студенты могут выбрать заочную форму 

получения образования. 

Кроме общих дисциплин, студенты данной специальности во время учебы знакомятся с 

разными направлениями психологии, изучают особенности психологического 

консультирования и мотивационных вопросов. Как и любая другая специальность, 
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психология служебной деятельности предполагает прохождение не только теоретического, 

но и практического курса, играющего важнейшую роль в профессиональной подготовке. 

Сфера профессиональной подготовки специалистов, получающих образование по 

направлению психологии служебной деятельности, включает в себя решение комплексных 

вопросов психологического обеспечения в области управления, служебной деятельности 

правоохранительных структур, организацию работы социальных служб, предоставление 

психологической помощи и многое другое. Кроме того, она включает такое направление, 

как предоставление помощи в профессиональной реализации. 

Данные специалисты очень востребованы в сфере государственного и муниципального 

управления, обороны, безопасности личности, общества и государства, образования, 

организации работы психологических служб, предоставляющих услуги физическим лицам 

и организациям. Такая система подготовки будет полезна депутатам различных уровней: 

муниципального, законодательного и депутатам Госдумы. 

Человек, освоивший данную специальность, может быть принят на должность психолога в 

самые разные организации и учреждения. В ходе преподавания учебных предметов и 

дисциплин основной акцент приходится на изучение особенностей поведения людей в 

критических и стрессовых ситуациях. Такие специалисты способны проводить 

реабилитационные мероприятия и консультации для служащих силовых структур, 

оценивать кандидатов и подбирать персонал для организаций, а также корректировать 

общую атмосферу в трудовом коллективе предприятий и компаний. Специальность 

«Психология служебной деятельности» предоставляет выпускникам знания, достаточные 

для того, чтобы они смогли выполнять функции менеджера по персоналу на предприятиях 

различной формы собственности. Сегодня компетентный и грамотный психолог входит в 

состав коллектива бизнес-компаний, частных предприятий и государственных организаций. 

Работая менеджером по персоналу, такие сотрудники участвуют в профессиональном 

отборе кадров, оценивают их по разным направлениям и показателям, а также помогают 

новичкам адаптироваться. 

Деятельность психологов, обеспечивающих психологическое сопровождение бизнес-

организаций, сосредоточена на пересечении интересов человека и бизнеса, бизнес-

технологий и человеческого фактора, а также в области психологических проблем, 

возникающих вокруг организаций в бизнесе. 

Бизнесу необходимы специалисты по работе с персоналом, организационного и кадрового 

консалтинга. Они сегодня востребованы в банках, крупных промышленных и торговых 

холдингах, на средних и малых предприятиях. Бизнес-психологи – это специалисты, 

которые понимают особенности современного бизнеса, его многоплановость, сложность и 

противоречивость, а также способны определить роль человеческого фактора в 

деятельности компании и направить активность руководителей и персонала на преодоление 

трудностей, повышение конкурентоспособности и развитие организации. 

Бизнес-психолог может работать в качестве бизнес-консультанта и тренера, организатора 

обучения, индивидуального и организационного консультанта, менеджера и специалиста по 

развитию, персоналу, коммуникациям, рекламе, маркетингу и т.п. Он осуществляет 

психологическое сопровождение деятельности в непосредственном контакте с учредителем 

и топ-менеджментом. 
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Пример западных стран и многих отечественных компаний показывает, что специалисты с 

психологическим образованием востребованы в большинстве организаций крупного и 

среднего бизнеса. Они помогают решать различные задачи, особенно в сфере работы с 

персоналом. Прежде всего, это разработка и апробация процедур подбора, отбора и оценки 

персонала. В современных организациях становятся востребованными работа по созданию 

кадрового резерва, карьерное консультирование. Именно психолог может 

квалифицированно описать профессиональные компетенции и уровень компетентности 

персонала, наметить возможности и границы роста и саморазвития личности. 

Кроме того, актуальной проблемой жизни любых организаций является развитие культуры 

взаимоотношений, коммуникаций, этики взаимодействия и т.п. Особенно это важно для тех 

видов бизнес-деятельности, где большое место занимает работа с клиентами. Психолог 

может грамотно не только проанализировать конфликтную ситуацию, но и разработать и 

реализовать программы по развитию деловых коммуникаций, провести правильную 

расстановку кадров с учетом личностных особенностей специалистов и т.д. 

Сфера деятельности психолога в бизнесе направлена на решение на психологическом 

уровне различных проблем, возникающих в организации, например индивидуальным 

консультированием, диагностикой и оптимизированием психологического климата, 

разрешением конфликтов, обучением персонала и т.д. Таких специалистов называют еще 

корпоративными психологами. Подчеркнем, что бизнес-психолог может выполнять 

функции менеджера по персоналу (на любом уровне управления). Тенденции последних лет 

показывают, что такие специалисты являются более универсальными, а поэтому и все более 

востребованными, по сравнению с выпускниками факультетов менеджмента, которые в 

основном занимают эти позиции в компаниях. 

Во многих компаниях создаются отделы по работе с персоналом (Human Resources 

Department), которые хоть и не предоставляют на рынок товары или услуги, но в то же время 

играют важную, в основном поддерживающую роль в организации. Проблемой этих 

отделов является сложность взаимодействия с руководителями и персоналом компании. Их 

работники должны владеть навыками консультирования (а не просто разъяснительной 

работы), ведения переговоров, групповых дискуссий, грамотного выстраивания обратной 

связи, то есть компетенциями бизнес-психолога. Кроме того, им важно уметь предлагать 

свои идеи руководству и персоналу, чтобы те, основываясь на своем профессиональном 

опыте и видении ситуации, могли принимать правильные решения, сводящиеся к 

следующему. 

Но также надо отметить важность роли психолога в проблемах и ситуациях, где играют 

ключевую роль психологическое состояние человека и способность осознавать свои чувства 

и эмоции. И потому психолог помогает сотрудникам работать с их психологическим 

состоянием, учит их самоорганизации, проводит тестирования и тренинги, цель которых 

улучшить психологическую эмоциональную атмосферу в коллективе. Тем самым, меняет 

рабочую атмосферу к лучшему. Как результат – сотрудники более адекватны на работе, их 

полезный рабочий эффект увеличивается. При этом риск конфликтных ситуаций или 

вероятность рабочих ошибок заметно снижается.  

Многие руководители верят в то, что психологи способны ликвидировать проблемы в самый 

короткий промежуток времени. От психолога ожидают быстрых и эффективных действий, 

когда сталкиваются с какой-то очень сложной проблемой (конфликты, кадровые проблемы, 
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кризисы и т.д.). В то же время многие сотрудники компаний испытывают недоверие к 

психологу и боязнь его воздействия, поскольку не уверены, что психологи достаточно 

этичны, чтобы не разглашать полученную информацию и не использовать ее в личных 

целях. Кроме того, мешает психологу обывательское мнение, что психолог – это врач. Он 

работает только с теми, кто болен. Задача психолога – изменить эту установку и внушить, 

что психология не направлена на выявление психических расстройств личности. 

Обязанность бизнес-психолога помочь человеку достичь необходимых результатов в 

деятельности и профессиональном самоопределении. Психологу сложно избежать личных 

симпатий и антипатий, поэтому он может занять неверную позицию или принять чью-то 

сторону, в то время как должен дистанцироваться и быть абсолютно объективным. 

Исходя из выше изложенного, следует отметить то, что психолог в организации 

способствует профессиональной самореализации каждого сотрудника и успешной 

деятельности всего персонала, совместно с руководителем создает комфортную 

психологическую среду в организации и сохраняет психологическое здоровье, помогает 

сделать бизнес более эффективным. 

«В психологию многие идут за счастьем — чтобы научиться понимать себя и чувствовать 

себя гармонично.  Бизнес жесткая вещь, поэтому у нас есть и гуманистическая задача — 

помочь людям бизнеса сохранить человеческое лицо». 
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Аннотация: В статье выделена специфика инновационных процессов, протекающих в 

системе образования. Для традиционной системы образования характерно стабильное 

функционирование, включающее целый ряд уровней и региональных подсистем. 

Инновационные процессы в образовании реализуются в содержании образования, в 

технологиях, формах осуществления и организации образовательной деятельности. Именно 

это мы имеем в виду, когда говорим об инновациях в системе традиционно существующих 

и сохраняющихся социальных субъектов образовательной деятельности. 
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В современном обществе возросло значение образования. Оно становится ведущим 

фактором общественного развития. Уровень образованности и интеллекта – это важнейшие 

составляющие национального богатства. Необходимо рассматривать образование в 

широком и узком смысле. В узком смысле образование понимается как результат усвоения 

систематизированных знаний, умений и навыков, как необходимое условие подготовки 

человека к жизни. Основной путь получения образования при этом – обучение в учебных 

заведениях и самообразование. Уровень общего и специального, профессионального 

образования обусловливается требованиями производства, общественными отношениями, 

организацией социальной структуры общества, состоянием науки, техники и культуры. В 

широком смысле образование трактуется как опыт, феномен культуры, целенаправленно 

транслируемый институциональными и не институциональными способами, среди которых 

ведущим, но не единственным в современном мире является социальный институт  

образования. Т.е. при формальном, прагматическом, узком подходе образование 
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понимается как результат обучения, а при широком, неформальном, культурологическом – 

как процесс накопления, усвоения, передачи и преобразования социального опыта [1]. 

Происходящие социально-экономические преобразования требуют модернизации системы 

образования, с целью достижения качественно новых, более высоких результатов в 

обучении и воспитании подрастающего поколения. Изменения охватили содержание 

образования, формы осуществления и организации образовательной деятельности. Это 

будет относиться и к инновациям в системе традиционных учреждений образования. 

К традиционным субъектам образовательной деятельности принято относить следующие, 

дифференцируя их по уровням организации: 

o дошкольные образовательные учреждения; 

o система начальных школ как первая ступень общеобразовательной средней школы; 

o неполные средние общеобразовательные школы; 

o общеобразовательные полные средние школы; 

o среднее профессиональное образование; 

o высшее образование; 

o послевузовское образование. 

В нормативных документах неоднократно подчеркивается, что современное 

образовательное учреждение должно быть центром формирования инновационного 

поведения субъектов образовательного процесса. 

Термин «инновация» происходит от греч. Innovation, что означает обновление, изменение, 

возобновление. В современном научном понимании инновация в образованиинаправлена на 

создание нового вида образовательной практики, развивающейся на основе актуальных 

научно-обоснованных идей, концепций, подходов.  

Взависимости от степени новизны выделяют различныеуровни инноваций:  

o если разработанный образовательный продукт является принципиально новым, то 

есть не имеет аналогов, характеризуется объективной новизной, то это высший 

уровень, который в идеале и есть инновация; 

o если происходит усовершенствование известного образовательного продукта, он 

претерпевает значительные изменения, в нем присутствуют элементы новизны, то 

говорят о модернизации, новации в образовании; 

o если происходит применение известного в новых условиях, с новыми целями, то 

происходит адаптация известного к заданным современным условиям. 

В связи с постоянными изменениями в сложившейся системе образования всякий раз 

актуальным остается вопрос, что считать в ней инновационным, а что традиционным, по 

каким критериям определять новации. По нашему мнению, важнейшим основанием для 

этого служит адекватность новаций в образовании новым тенденциям, потребностям 

общественной жизни, индивидуально-личностного развития человека в конкретных 

исторических условиях. В соответствии с таким критерием мы можем достаточно легко 

выявить инновационное в деятельности традиционных субъектов образования. В этом плане 

характерными являются следующие примеры. 

Прежде всего, обращаем внимание на компетентностный подход, где мы видим новое 

преломление известного дидактического принципа связи обучения с жизнью. Это 
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выведение данного принципа на приоритетные позиции с целью придания учебной 

деятельности личностно-значимого и практико-ориентированного смысла. 

Базовые понятия данного подхода – «компетенция» и «компетентность». Обращение к 

значениям данных терминов, на наш взгляд, дает прямую подсказку педагогу – на чем 

сосредоточить свое внимание при выборе традиционного и инновационного в современном 

образовании, чтобы гарантировать необходимые результаты. А именно: формировании 

компетенций, как стандартных комплексов знаний, умений, навыков, способов 

деятельности, которыми субъект должен овладеть в процессе обучения, и развитии 

компетентности, как личностного качества, способности субъекта эффективно действовать 

в реальных ситуациях, опираясь на имеющиеся знания и опыт. 

На практике реализация компетентностного подхода предполагает введение в 

образовательный процесс наряду с традиционными формами учебных занятий и новых их 

видов..Одним из таких видов  является проектное обучение. 

Проектный подход - совокупность приёмов, действий обучающихся в определённой 

последовательности для достижения поставленной задачи–решения значимой проблемы, 

оформленной в виде конечного продукта. Организованное таким образом обучение 

позволяет повысить мотивацию обучаемых за счёт понимания ими практической 

значимости обучения и реализации личностных качеств в ходе осуществления проекта [1].  

В процессе подготовки проекта обучающийся вынужден основываться на интегрированных 

знаниях, умениях и навыках познавательной деятельности, которые у него сформировались 

ранее, и на их основе формировать новые [2]. Обучение через деятельность по подготовке 

проекта позволяет реально решить обучающемуся проблему трансформации знаний в 

компетенции, которые обнаруживаются непосредственно в результатах образовательного 

процесса. Такой вид обучения более мотивированный, творческий, продуктивный, он дает 

реальный эффект и возможность максимально самореализоваться личности в сфере 

самообразования. 

В зависимости от специфики и направленности предметной области учебной дисциплины, 

проект имеет особенности в подготовке, содержании и формах представления. Метод 

проектов развивает общие компетенции в процессе обучения: 

o развивает инициативу и мотивацию обучающегося; 

o приучает к планированию и плановой работе; 

o формирует умение учитывать все обстоятельства и трудности в самостоятельной 

работе; 

o закрепляет умение рассчитывать свои силы, определять время, требующееся для 

подготовки проекта; 

o развивает самооценку обучающегося; 

o инициирует ведение отчетности, формирует методику и технологию презентации 

результатов деятельности; 

o развивает навыки самостоятельности, дух соперничества и т.д. 

Еще один пример – информатизация, компьютеризация образования. Информатизация 

образования — это процесс обеспечения системы образования теорией и практикой 

разработки и использования новых информационных технологий, ориентированных на 

реализацию целей обучения и воспитания. Это серьезно изменило систему 



167 

информационного обеспечения учебного процесса, характер организационно-

образовательной деятельности. 

Процесс информатизации образования включает в себя систему мероприятий [4]:  

o оснащение учреждений образования и органов управления образованием 

аппаратными и программными средствами информационных технологий;  

o подключение по высокоскоростным каналам к региональным, национальным и 

международным компьютерным образовательным сетям, к глобальной сети 

Интернет; 

o создание и размещение в сети Интернет информационных ресурсов 

образовательного назначения, интеграция различных баз данных на региональном и 

государственном уровне; 

o формирование информационной культуры у всех участников образовательного 

процесса [5].  

Процесс информатизации образования подразумевает не только применение в школах, 

университетах и других учебных заведениях новейших информационных технологий, но и 

совершенствование системы организации учебной деятельности путем трансформации 

методов и форм преподнесения информации с целью пробуждения у обучающихся интереса 

к получению новых знаний, развития у них творческой активности. Несомненно, в первую 

очередь необходимым является создание информационно-технологической среды с 

использованием новейших проекторов, экранов, компьютеров и другой техники, 

позволяющий раскрыть информацию через презентации, конференции. 

Таким образом, говоря о новизне, инновациях отечественного образования, необходимо 

учитывать, прежде всего, модернизацию традиционно существующих и сохраняющихся 

социальных субъектов образовательной деятельности. Их деятельность претерпевает 

серьезные изменения под влиянием развития науки, требований практики. Оценивать 

социальную субъектность в образовании с точки зрения инновационности мы предлагаем 

по принципу его адекватности изменениям в общественных условиях и индивидуально-

личностном развитии. Для того, чтобы традиционные социальные субъекты 

образовательной деятельности не просто обновлялись, а развивались эффективно, 

необходимо, чтобы они равномерно, равноценно реагировали и на общественные 

потребности, и на личностные.  

 

Литература 

Матвеева, Н.А. 2004 Инерционность системы образования в России: (теория, методология 

и опыт социол. исслед.): монография. Барнаул: Изд-во БГПУ. 

Щербов, А. Д. 2011 К вопросу о применении проектного метода при обучении иностранным 

языкам в вузе. Современная высшая школа: инновационный аспект, 1:  122–124. 

«The School and Society» Dewey, John [Электронныйресурс] // University of Chicago. 

University Elementary School, Education, 

1915.URL:https://archive.org/details/schoolsociety00dewerich (дата обращения: 04.03.2019). 

Коломейченко, А. С. 2013 Инновационные образовательные технологии высшей школы. 

Актуальные вопросы в научной работе и образовательной деятельности Сборник научных 



168 

трудов по материалам Международной научно-практической конференции 31 января 2013 

г.: в 13 частях. Тамбов, 2013. URL https://moluch.ru/archive/110/27234/ (дата обращения: 

04.03.2019). 

Пащенко, О. И. 2014 Информатизация образовательного процесса в начальной школе: 

учебное пособие. Нижневартовск. URL https://moluch.ru/archive/110/27234/ (дата 

обращения: 04.03.2019). 

 

 

  



169 

 

РЕАЛИЗАЦИЯ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В 

СОВРЕМЕННОМ СОЦИОЛОГИЧЕСКОМ ОБРАЗОВАНИИ (ПОСТАНОВКА 

ПРОБЛЕМЫ) 

Светлана Алексеевна Воронина – кандидат социологических наук, доцент кафедры общей 

социологии Алтайского государственного университета (г. Барнаул, Россия) 

Аннотация. В статье рассматривается одна из главных проблем современного высшего 

образования (социологии, в частности) в России – проблема адаптации образования к уже 

существующим реалиям и процессам в мировом сообществе, в частности к процессу 

глобализации и тому воздействию, которое оказывают на этот процесс факторы 

информатизации и сетевизации. Отмечается, что процессы глобализации и фактор 

информатизации, проявляющиеся в мировом сообществе не могут не затрагивать 

социологическое образование, так как оно по своему назначению призвано готовить кадры 

социологов широкого профиля, способных эффективно работать в быстро меняющейся 

деловой среде с использованием современных ИС.  

Ключевые слова: образование, социум, информация, технологии, специалист, социолог, 

профессионализм. 

 

REALIZATION OF INFORMATION AND COMMUNICATIVE TECHNOLOGIES IN 

MODERN SOCIOLOGICAL EDUCATION (STATEMENT OF THE PROBLEM) 

Svetlana Voronina, Candidate of sociological Sciences, Russia, Altai State University, associate Professor 

of the Department of General Sociology, Russia, Barnaul,  

Аbstract. In article one of the main problems of modern higher education (sociology, in particular) 

in Russia – a problem of adaptation of education to already existing realities and processes in the 

world community, in particular to process of globalization and that impact which is made on this 

process by factors of informatization and a setevization is considered. It is noted that the processes 

of globalization and a factor of informatization which are shown in the world community can't but 

affect sociological education as it is according to the destination urged to prepare shots of the 

sociologists of a wide profile capable effectively to work in quickly changing business environment 

with use of modern IS. 

Keywords: education, society, information, technologies, expert, sociologist, professionalism. 

 

Современная общественная ситуация свидетельствует о том, что от специалиста ждут не 

только знаний предмета его профессиональной деятельности, но и возможностей его 

творческой реализации. Традиционное обучение в высшем учебном заведении России чаще 

всего было ориентировано на идеальную модель специалиста, которая предполагала 

подготовленности к определенным видам деятельности в соответствии с эталоном, 

сложившимся еще в прошлом веке. Такие ориентиры позволяли выпускнику войти в 

профессиональную среду и на протяжении жизни совершенствовать свои знания, умения и 

навыки. 
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Сегодня общество диктует новые условия профессионального роста. Это прежде всего 

профессиональная мобильность, способность к перепрофилированию и переподготовке. 

Кроме того, сегодня в профессии необходимо уметь работать в команде, принимать 

самостоятельные решения, активно способствовать инновациям, быть инициативным и 

творчески подходить к решению поставленных задач. Для того, чтобы успешно развиваться 

в профессиональной среде, необходимо вовремя и оперативно получать, изучать и 

применять на практике новую информацию. В связи с глобальными социальными и 

технологическими преобразованиями мы можем с большой уверенностью сказать, что на 

наших глазах происходит не просто появление новых информационных технологий и их 

внедрение в образовательные процессы, но меняется структура и характер самого учебного 

процесса, изменяется научная парадигма образования, особенно в связи с появлением и 

использованием Internet. 

Глобализация мирового образовательного пространства и воздействие на него факторов 

информатизации и сетевизации повлекла за собой быстрый рост сферы услуг в области 

интеллектуального обслуживания. Сегодня знания и информация становятся ключевыми 

факторами развития общества. Как отмечают некоторые исследователи, возникает 

общество, основой существования которого становятся специализированные и сложные 

знания, для использования которых необходимы специальные средства, т.е. 

информационные и телекоммуникационные технологии [1]. С этой точки зрения мы 

должны рассматривать образование как одно из важнейших направлений в жизни 

современного общества, задача которого состоит в том, чтобы дать соответствующий 

инструментарий в руки специалистов всех видов, в том числе и социологов. В этом смысле 

влияние информации на сферу образования рассматривается в качестве предпосылки 

информатизации общества. В частности информатизация образования дает возможность и 

преподавателям, и студентам своевременно получать любую информацию при 

дистанционной форме обучения. Интеллектуальный продукт, его освоение становятся более 

доступным. 

Так как электронные учебники могут легко и с меньшими затратами распространяться, 

исчезают барьеры дистанции, формируется единое образовательное пространство, 

продвигается информатизация образования, появляются новые программные продукты, её 

обеспечивающие. Дистанционное образование, базирующееся на использовании 

информационно-коммуникативных средств связи между обучающим и обучаемыми, 

становится более эффективным, так как дает возможность использовать новые 

мультимедийные средства и новые формы преподавания, приблизив их к месту проживания 

обучающихся. 

Для России информационное отставание может воспрепятствовать интенсивному развитию 

общества, экономики и демократии. Глобализация образования является и результатом, и 

следствием конкуренции, которая особенно сильно проявляется на информационно-

технологическом уровне. Если в начале глобализационных процессов речь шла о качестве 

образования, то теперь самыми важными параметрами становятся скорость удовлетворения 

информационных запросов, доступность любой необходимой информации. 

В настоящее время в науке обсуждаются концепты и параметры информационного 

образования. И с этой точки зрения новая тенденция рассматривается как следствие 

усиления роли ИТ, Internet и знаний об общественной и экономической жизни общества [2]. 

В связи с этим на повестке дня стоит вопрос о том, что в России нужна серьезная подготовка 
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студентов вузов в области ИТТ, в области тех возможностей, которые дают электронная 

система информирования. 

Стандарты специальностей, которые в каждом цикле подразделяются на федеральные и 

вузовские компоненты, дают возможность вузам гибко реагировать на эту проблему, 

предлагая не только обязательные курсы по информатике и информационным системам, но 

и постоянно обновляя данные по Internet. В связи с тем, что области использования Internet 

стремительно развиваются на наших глазах, знания не поспевают за практикой. Реальные 

механизмы становления современного информационного общества довольно многогранны 

и сложны, их воздействие на формирование общества ещё не осознано до конца. Задача 

высшего образования (социологии, в частности) – адаптировать образование к уже 

существующим реалиям и процессам в мировом сообществе, в частности к процессу 

глобализации и тому воздействию, которое оказывают на этот процесс факторы 

информатизации и сетевизации. Процесс глобализации и фактор информатизации, 

проявляющиеся в мировом сообществе не могут не затрагивать социологическое 

образование, так как оно по своему назначению призвано готовить кадры социологов 

широкого профиля, способных эффективно работать в быстро меняющейся деловой среде с 

использованием современных ИС. 

Глобализация в образовании проявляется и реализуется по-разному: на уровне 

международных организаций, национальных систем образования, использования разных 

систем ИТ для расширения образовательной среды того или иного университета, 

образования совместных университетов, создания виртуальных университетов. Как раз на 

примере образования четко видна неразделимость и совместность процесса глобализации и 

фактора информатизации. Глобализацию образования продвигают такие международные 

организации, как ООН, ЮНЕСКО и Всемирный Банк (ВБ). 

Наряду с другими аспектами глобализация включает в себя глобальный обмен знаниями, и 

те страны, которые осознают значимость этого обмена и используют знания, науку, 

технологии для развития общества, войдут в группу ведущих стран мира в будущем. 

«Цифровое неравенство» (Digital Divide), т.е., низкая обеспеченность населения, и особенно 

учащихся компьютерами, отсутствие доступа в Internet – все это является серьезной 

проблемой, которую многие страны пытаются решить в настоящее время, используя 

различные методы. Digital Divide означает, что развивающиеся страны не могут обеспечить 

свои учебные заведения необходимыми для получения знаний ИТ в связи с бедностью этих 

стран и населения [3]. 

В России реализуется международная программа «Университетские центры Internet», 

способствующая включению в процесс обмена информационными потоками высшие 

учебные заведения России. Планируется создать около 30 центров, что позволит 

модернизировать учебный процесс на современном уровне, расширяя обмен информацией 

во всех областях научных знаний. Россия предпринимает активные попытки встраиваться в 

глобальное информационное и образовательное пространство. Принят ряд законов, указов, 

концепций и положений, обеспечивающих совместимость и взаимодействие 

информационных систем федерального и регионального уровней. Образование и наука 

включаются некоторыми исследователями в информационный сектор экономики. 

Подписанное ещё 25 мая 1999 года соглашение между компанией Lotus Development Corp. 

и тогда еще Министерством высшего и среднего профессионального образования, 

позволило РФ приобрести по льготным ценам программное обеспечение Lotus 
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Notes/Domino, представляющее собой программный продукт для коллективной работы, и 

Learning Space.  

Анализируя ситуацию с высшим образованием, следует отметить следующие недостатки: 

оснащенность компьютерами неплохая, но доступ в Internet ограничен из-за его высокой 

стоимости, так что в результате мы пока еще не вошли в единое мировое образовательное 

пространство. Другой крупный недостаток в том, что в России в отличие от развитых стран 

нет достаточной количественной статистической информации, сказывается недостаток 

достоверных данных в связи с отсутствием опыта в социолого-математическом 

моделировании и принятия решений на основе количественного анализа данных. 

Преподавание социологии должно базироваться на математике, статистике и ИТ, к чему 

готовы не все преподаватели вузов.  

Все вышесказанное является причиной необходимости радикальных преобразований 

высшего образования (социологии, в частности) на базе ИТ, которые обеспечивают доступ 

в единое социальное и образовательное пространство, служат носителями современных 

методов управления, строят мост между социологией и математикой (статистикой) и 

помогают согласованию российских социологических методов с общемировыми. 
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Аннотация: Практика подготовки бакалавров и магистров социологии обозначила ряд 

проблем, которые нуждаются во внимании тех, перед кем поставлена задача подготовить 

профессионалов в своем деле. И в этой статье речь пойдет не о критике частных 

педагогических подходов или образовательных стандартов, а о необходимости привития 

социологии как условия приобретения необходимых профессиональных качеств. Кроме 

того, привитие социологии должно обеспечить эффективный переход из бакалавриата в 

магистратуру. Также подготовка бакалавров и магистров обеспечивает востребованность 

специалистов на отечественном и международном рынке труда  

Ключевые слова: Привитие социологии, бакалавр социологии, магистр социологии, 

обучение социологии.  
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Аbstract. Practice of preparation of bachelors and masters in sociology has identified a number of 

problems that need attention of those to whom the task is to prepare professionals in the business. 

And in this article we are not talking about criticism of private teaching approaches or educational 

standards, and the need for developing sociology as conditions for the acquisition of the necessary 

professional qualities. In addition, the inculcation of sociology should provide an effective 

transition from undergraduate to graduate school. Also, the training of bachelors and masters 

provides demand for specialists in the domestic and international labor market.  

Keywords:  Instilling sociology, bachelor of Sociology, master of Sociology, education sociology. 

 

Главный вопрос, который нам предстоит решить – это как мы должны понимать привитие 

социологии, а значит, какие меры необходимо предпринять для того, чтобы осуществить 

этот процесс наиболее продуктивно. Нужно учитывать, что привитие любой науки ни в коем 

случае не должно быть формальным, поскольку в результате закладывается определенный 

фундамент, на котором затем будет возводиться строгая система подготовки будущего 

специалиста.  

Привитие социологии должно изменить в будущем специалисте многие вещи и не только 

ответственное отношение к приобретаемой профессии, но и, например, восприятие 

реальности. Этому должно способствовать воспитание социального мышления или, скорее 

всего, подготовленность к социальному анализу реальности. Между тем привитие 

социологии должно быть двойственным: с одной стороны, нужно обозначить четкие 

принципы сохранения интереса к социологии не только как к науке, но и как к профессии. 

Для этого, однако, бывший школьник уже должен располагать знанием о том, что 

представляет собой профессия социолога, но зачастую у него такого знания попросту нет, а 

у бакалавра такой интерес может возникнуть сравнительно поздно. С другой стороны, 

привитие социологии должно стать погружением «внутрь социологии» – от этого зависит 
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не просто качество знаний, но и особый стиль мышления, который позволяет социологу 

рассмотреть все нюансы социальной реальности.  

Конечно, о привитии разных наук исследователи пишут давно и отмечают сложность и 

важность этого элемента подготовленности будущего профессионала. По большому счету, 

привитие любого знания – это явление не сиюминутное, оно должно учитывать специфику 

науки, околонаучные проблемы и, разумеется, особенности субъекта, которому привитие 

науки предназначается. Но исследователи сегодня обеспокоены, прежде всего, тем 

обстоятельством, насколько человек способен вжиться в ту научно-отраслевую среду, 

которая в конечном итоге должна будет повлиять на становление его профессиональных 

качеств. Так, например, у философов все чаще обнаруживается теоретическая мимикрия под 

видом философского творчества, а молодые философы в то же время проявляют склонность 

«к нарочитой эпатажности, к философскому цинизму и надуманной заостренной 

односторонности» [Солонин, 2011: 10]. Не менее сложная ситуация возникает и в 

социологии, когда социолог оказывается как будто между двух огней: с одной стороны, 

перед ним стоит задача преодолеть тягу к моде «на провозглашение или предсказание 

упадка, конца или смерти чего-либо: социальных явлений, институтов или процессов» 

[Гофман, 2013: 24]. С другой же стороны, он должен вовремя распознать наиболее 

распространенную ловушку, когда ему грозит «не замечаемый самим ученым уход из 

дисциплинарного поля социологии чаще всего в социальную философию» [Романовский, 

2014: 97]. Кстати, данная проблема характерна и для других наук, например, юридических: 

«статус юридической науки также пошатнулся» в связи с проникновением «в правовую 

науку современных философских концепций» [Честнов, 2016: 157]. И если ученый, 

действительно, может справиться с этими ситуациями, то молодому специалисту, только-

только постигающему азы социологического знания, чрезвычайно сложно раз и навсегда 

усвоить эти прописные истины. Поэтому в процессе привития социологии, когда важно 

закрепить интерес к профессии и одновременно сформировать острое желание постичь 

секреты науки, большое значение имеет разговор о социологии и дума о социологии. Эти 

формы осмысления реальности, ее оценивания и переоценки важны для подготовки 

социологов. 

Разговор о социологии сначала даже не как о науке, а как об особом мире знаний должен 

концентрироваться на неких устоявшихся постулатах или даже, возможно, неких клише, 

которые были сформированы в течение развития социологии; это примерно должно 

выглядеть как начало изучения иностранного языка теми, кто еще о языке совершенно 

ничего не знает или знает, но очень приблизительно. Важно задать некую схему или 

матрицу знания. В аудитории начинающих всегда актуален вопрос: кто такой социолог и 

что он должен делать? Этот вопрос между тем задают все те, кто в школьных кабинетах 

освоил серьезный курс обществознания и в принципе пришел к идее изучать социологию, 

руководствуясь при этом своими личными соображениями, но также и тем, что слово 

социология как наименование будущей профессии «звучит красиво, необычно и в общем-

то довольно привлекательно». Однако ответа на этот вопрос они в стенах средней школы 

так и не получили. Все же если мы ведем разговор о социологии или беседу о социологии, 

мы должны, например, показать ее преимущества перед другими областями знаний. У нас 

на факультете социологии Алтайского университета в ходу бывает и такой аргумент: 

предположим, экономисты изучают только экономику, юристы – право, психологи – 

психику, социологи изучают всё это вместе взятое и еще много чего – политику, 

информационные технологии и т.д. Здесь применяется так называемый комплексный 
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подход. Но с другой стороны, нужно сразу обозначить «рубежи» социологии как 

самостоятельной научной области, не потерявшейся в горниле все нарастающих 

междисциплинарных связей различных наук. В противном случае может создаться мнение 

относительно того, что социологией утеряно качество основы для формирования каркаса 

социальных наук, что, разумеется, в корне неверно. 

Еще одним важным моментом в разговоре о социологии является определение набора так 

называемых ключевых слов, которые бы наверняка позволяли идентифицировать 

социологию как науку, изучающую не только общество, но и культуру, человека, 

государство. Когда студентов или кого-либо еще просишь написать или назвать хотя бы 

пять таких ключевых слов, которые бы подчеркивали особенный характер социологической 

науки, то понимаешь, насколько сложно это сделать и тем, кто только поставил перед собой 

задачу изучать социологию, но также и тем, кто в этом деле продвинулся вперед и как будто 

бы разобрался со статусом социологии. По мысли некоторых исследователей, часто 

встречается ситуация, когда, например, «молодые социологи, будучи не в состоянии 

сформулировать конкретную тему, объект, предмет, цель и задачи социологического 

исследования, используют вместо этого собирательное слово "социология"» [Осипова, 

2013: 46]. Очевидно, что именно в облике самого слова социология зачастую содержится 

некий стимул или мотив для погружения в изучение общественных процессов и явлений. 

Но если, допустим, поинтересоваться у студента или абитуриента перед подачей 

документов на факультет социологии, что лежит в основе данной научной дисциплины (или 

же направления вузовской подготовки), то, как правило, встречаешь замешательство в 

ответе. И даже подсказка следовать аналогии: политология – наука о политике, 

правоведение – о праве и т.д. не помогает дать ответ на вопрос: а социология – это наука о 

чем? Не всегда срабатывает и общеупотребительный стереотип представлений о 

социологии как науке об обществе (видимо, потому, что школьники знакомы с 

обществознанием, а не с социологией; при этом статус обществознания остается не до конца 

проясненным – это все же наука или учебная дисциплина?). Такая странная ситуация 

мешает привитию социологии, а следовательно, необходимо на этапе первых разговоров 

или бесед о социологическом знании дать четкие представления о бренде или «интерфейсе» 

социологии. Программа действий начинающего социолога и профессионала не нова – она 

«предполагает – вслед за сбором, отбором, критикой, систематизацией и т.п. эмпирических 

данных – синтез новых знаний или обобщений» [Романовский, 2013: 5].                            

Дума о социологии представляется, возможно, излишним этапом в привитии социологии, 

поскольку направлена на систематическое проговаривание и закрепление 

основополагающих элементов социологического знания механическим способом, 

воспроизводя его дословно и заучивая как стихотворение. Дума – это повторяющееся 

возвращение к каким-либо устойчивым впечатлениям или важной информации, имеющим, 

например, значение для поддержания интеллектуального тонуса или карьерного роста или 

же профессионального совершенствования. Дума как таблица умножения формирует 

стереотипы и установки, к которым человек регулярно возвращается в той или иной 

ситуации; иногда это может происходить помимо воли человека в результате всплывающих 

в сознании образов или элементов знаний о мире. Дума о социологии способствует 

формированию таких образов, которые прочно связывают человека с данной областью 

знаний. Нередко возникает проблема «визитной карточки» той или иной науки; она должна 

свидетельствовать о принадлежности человека к профессии, к роду деятельности, к 

социальной роли и т.д. Ключевая информация, содержащаяся в такой «визитной карточке», 
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должна прочно закрепиться в сознании человека. На практике же нередки случаи, когда 

обучающиеся не всегда готовы даже запомнить имена основателей социологии, а что уж 

говорить об отцах современных социологических теорий и школ. На одной из консультаций 

на кафедре профессор социологии предлагал каждому студенту назвать хотя бы пять имен 

видных социологов разных эпох, и результаты данного опроса были удручающими. 

Поэтому все-таки в социологии, как и в любой другой дисциплине, должны быть некие свои 

«мантры», требующие неукоснительного повторения едва ли не ежедневно. И ведь речь 

здесь не идет о запоминании разрозненных фактов или деталей, а подчеркивается 

исключительная важность усвоения опознавательных индикаторов социологии. И если, к 

примеру, не всякий будущий социолог усвоит за время обучения значение тех или иных 

научных терминов, то упоминание Дюркгейма, Вебера, Гидденса и других должно 

неизменно свидетельствовать студенту о том, что он уже находится в пространстве 

социологии. С этой точки зрения думать о социологии необходимо с тем же завидным 

постоянством, как каждый человек задумывается о ценных для него истинах. Очевидно, что 

причисление себя к профессионалам социологам не может быть формальным, а должно 

строиться на определенных основаниях. Одним из таких оснований должно стать осознание 

ценности и значимости приобретаемой профессии социолога.  

В привязанности к социологическому знанию особое значение имеет то, с чего начинается 

изучение различных социологических дисциплин. Начальных точек отсчета может быть 

множество, но как найти верный путь к привитию социологии? Сложность обнаруживается 

не только в гибридизации самой социологии, когда она дифференцируется на множество 

отраслей, но и в том, с чего начать изучение, допустим, искусства, культуры, управления, 

семьи и других объектов реальности и социальных институтов и процессов. Нередко у 

самих преподавателей социологии велико желание долго и пространно рассуждать, к 

примеру, о специфике искусства и духовной жизни, показывать все нюансы влияния 

художественных произведений на человека и т.д., и в этой ситуации иногда не остается 

места собственно социологии, она вымещается или подменяется другими дисциплинами. 

Допустим, той же философией. На практике же получается, что студент не имеет навыков 

разграничить социальное и социологическое, социологию искусства и философию 

искусства и т.п. И вот здесь-то и скрывается главная проблема: в этих случаях мы больше 

философы или даже искусствоведы, нежели социологи. Как при этом правильно и 

эффективно убедить студента в том, что он имеет дело именно с социологией культуры, а 

не с культурологией или другой близкой дисциплиной.                   

Нужно сначала погружать студентов именно в проблематику изучаемой отрасли 

социологии, причем делать это как можно акцентированней, и оставлять только на финал 

возможные философские или психологические и иные штудии. Другими словами, в самом 

начале знакомства, например, с социологией управления важно сразу же обозначить 

специфику данной отрасли науки, определить ее методологические и методические 

ресурсы. И, возможно, после того, как студент будет четко понимать статус социологии 

управления, ориентироваться в соответствующей проблематике, владеть подходами и 

методиками социологического исследования явлений и процессов управления, можно 

отвлечься от социологии и ненадолго погрузиться, предположим, в социокультурный или 

правовой дискурс управления. Данное правило, на наш взгляд, способно нивелировать 

отставание социологов в привитии основной для себя научной области перед 

открывающимися возможностями потеоретизировать или пофилософствовать по поводу 

актуального вопроса. На этом фоне почти парадоксально выглядит ситуация, когда 
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студенты других факультетов, большей частью естественных (скажем, физики, биологи, 

географы), знают социологию даже лучше, чем некоторые студенты социологи. Этому, 

конечно, находится вполне реальное объяснение: интерес к гуманитарному циклу 

дисциплин компенсирует рутину сменяющих друг друга естественнонаучных предметов, не 

всегда позволяющих порассуждать на социальные темы, высказать свое мнение о политике, 

управлении, культуре и т.д. Такие студенты часто обнаруживают довольно убедительные 

познания в области социологии. К тому же внимание к деталям и рациональный подход 

позволяют им разложить социологию «по полочкам»: на фоне глубоких познаний законов 

термодинамики они подчас имеют ясное представление и о законах социокультурной 

динамики П. Сорокина.         

Немаловажное значение привитие социологии имеет на этапе перехода из бакалавриата в 

магистратуру. На первый взгляд, кажется вполне приемлемой модель, когда лучшие 

бакалавры социологии нацелены на получение знаний в магистратуре, готовы к тому, чтобы 

повысить свой профессиональный уровень на следующей образовательной ступени. 

Проблема здесь кроется в том, что, действительно, в магистратуру приходят лучшие 

выпускники бакалавриата, со значительным запасом знаний, но вот насколько они стали 

зрелыми социологами, думающими системно, социально, критически, и в какой степени для 

них процесс привития социологии прошел успешно или же безуспешно – вопрос не 

праздный. В силу научной динамики от современного ученого или специалиста в своей 

области требуется не просто владение конкретным знанием, но и способность со всей 

ответственностью это знание применять на практике, а также уметь отстаивать свое 

профессиональное кредо в ситуации, когда рост междисциплинарных исследований 

испытывает социолога на прочность. Это имеет решающее значение для укрепления 

имиджа социолога-исследователя в условиях, когда возникает множество соблазнов 

нивелировать научный подход, уступить тому или иному бренду или тренду, зачастую 

подменяющим в познании научную основу экономической или даже политической. 

Социолог, таким образом, должен осознавать, что для него необходимо оставаться верным 

своей профессии.  

И если на стадии бакалавриата привитие социологии – это, по сути, процесс выработки 

устойчивых ассоциаций с социологической наукой и аккумуляция знаний, то магистратура 

помимо углубленного изучения «профильных» социальных проблем должна научить 

приобретенные знания удерживать, равно как и дать навыки по сохранению привитых 

профессиональных качеств социолога. Это возможно осуществить, как нам представляется, 

за счет следующих моментов, которые должны способствовать привитию социологии уже 

на ступени подготовки в магистратуре. 

Во-первых, необходимо акцентировать удержание приобретенных профессиональных 

качеств. Для магистра первейшее значение имеет не только наращение профессиональных 

качеств, необходимых, например, при проведении конкретного социологического 

исследования, но и их удержание, поскольку всегда есть соблазн пожертвовать некоторыми 

такими качествами или свойствами ради приобретения какой-либо выгоды или пользы. 

Отчасти это связано с привлечением социологов к проведению масштабных или финансово 

обеспеченных исследований, которые иногда могут носить заказной характер, а 

следовательно, потребуют от практика «ожидаемых» (или заказных) результатов. Этому, в 

свою очередь, может сопутствовать и подтасовка фактов или представление 

«лимитированных» данных и т.д. Неприглядные стороны профессиональной деятельности 
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присутствуют нередко в любом виде научного труда, однако последствия предпринятых 

социологом обобщений вразрез с нормами этики и принципами научности могут иметь и 

политический резонанс, и приводить к конфликтам интересов. Разумеется, трудно не 

согласиться с мнением о том, что «возрастающая сложность мира требует более 

изощренных методов его изучения» [Александров, Кирдина, 2012: 4], однако социолог не 

должен использовать дискредитирующие его профессиональную компетентность способы 

познания окружающей реальности. Для магистра умение не склоняться на сторону 

профанации социологического труда – одно из главных качеств, и сам обучающийся должен 

данный аспект проблемы понимать и, так сказать, поставить свою подпись под условным 

кодексом чести социолога. 

Во-вторых, формирование образа или стиля социологической науки крайне необходимо 

любому специалисту социологу, в том числе и магистру. Если для бакалавра имеет значение 

четкая фиксация научного статуса социологии, то для следующей образовательной ступени 

формирование образа и стиля науки является профессиональной задачей. На самом деле, 

наука нуждается в защите, ей важно не только сохранить свой научный статус от 

деформации, возникающей как отклик на серьезное продвижение различных 

междисциплинарных трендов, но и закрепить на определенных позициях свой узнаваемый 

образ. И прежде всего, здесь имеется в виду обособленность социологии от вариантов ее 

ангажированности в рамках, например, политического или экономического 

взаимодействия. Действительно, сегодня мы наблюдаем, с одной стороны, «тенденции 

усиления роли социологического знания, его распространения и проникновения в 

различные слои населения» [Горшков, 2011: 16], но в то же время социология не всегда 

способна противостоять натиску каких-либо процессов ненаучного толка, а иногда даже и 

антинаучного, а в чем-то может представлять опасность и для властных структур 

[Зборовский, 2013: 15]. От самих социологов, конечно же, во многом будет зависеть 

сохранение имиджа неполитизированной и неангажированной области знаний, каковой 

социология и должна оставаться. Магистры, в полной мере погруженные в проблематику 

социологической науки, по сути, должны обеспечить форматирование и перезагрузку 

социологии «с новым дизайном интерфейса» [Иванов, 2013: 10]. 

 Имеет значение, в-третьих, поддержание конкурентоспособности социологии, 

которую, например, можно связать с более активным вовлечением социологии в 

пространство «производства дискурсов и медийных решений» [Иванов, 2013: 10]. 

Конкурентная среда наук зачастую очерчивается междисциплинарным характером научно-

исследовательской практики, но от магистра требуется, прежде всего, почти ювелирное 

овладение способностями и навыками обобщения разрозненного материала о жизни и 

реальности, который получают социологи, проводя полевые исследования, многочисленные 

опросы, интервью и мониторинги. В череде цифр и диаграмм веское слово должен 

произнести тот, кто способен увидеть тенденции и закономерности и сформулировать ни 

много ни мало по-парсоновски «общую теорию действия». Можно предположить, что 

социолог более тяготеет именно к работе с производственным материалом, чем, допустим, 

к метатеоретизированию и выявлению каких-либо общих закономерностей бытия, однако 

конкурентоспособность наук предполагает, в том числе, и умелое сочетание теории и 

практики. Данная сторона проблемы, как всегда, продолжает оставаться для социологии 

актуальной. А потому от магистров требуется уже не просто набор умений по проведению 

анкетирования и обработке полученных результатов с точки зрения математических 

выкладок, но и точный взгляд аналитика, способного заметить и обосновать ход тех или 
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иных общественных процессов или изменений в коллективной и индивидуальной 

жизнедеятельности человека.   

Наконец, накопление человеческого капитала должно стать  непременным условием 

профессионального роста любого специалиста, но для магистра социологии оно 

оборачивается ярким признаком сформировавшегося отношения к социальной жизни; 

когда, например, судья улавливает в окружающей реальности отклонения от правовых норм 

и анализирует их с точки зрения повседневного бытия или же с позиции справедливости-

несправедливости, то по аналогии с этим состоянием правоохранителя и социолог не 

утрачивает интереса к происходящим вокруг него событиям, имеющим, прежде всего, 

социальную окраску, и находит инструменты для объяснения тенденций или 

закономерностей бытия. Конечно, формы накопления человеческого капитала могут быть 

самыми разнообразными (к примеру, активность внеучебной деятельности студентов 

[Орлик, 2016: 47]), однако социологу предстоит и умело исследовать человеческий капитал 

как объект изучения в социологии, и формировать его на всех этапах образовательного 

процесса за счет внутреннего самосовершенствования. 

Главный вывод. Привитие социологии должно сопутствовать получению социологического 

образования на каждой ступени учебного процесса. Именно оно может гарантировать не 

просто получение качественных знаний, но и ответственное и «вчувствованное» отношение 

обучающихся к будущей профессии социолога. И если сначала представления о социологии 

как о науке и как о профессии могут быть довольно расплывчатыми, противоречивыми, и, 

возможно, они будут заметно снижать уровень включенности в социологический дискурс и 

далее, вплоть до выбора магистратуры, то именно привитие социологии способно изменить 

данную ситуацию в лучшую сторону.        
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Аннотация: Статья посвящена анализу одной из значимых тенденций развития 

современного высшего образования - его гуманитаризации. Показаны два основных пути 

реализации данной тенденции в образовательном процессе: теоретико-методологический 

путь трансформации преподаваемых дисциплин и путь собственно дидактических 

изменений в процессе их преподавания. К последним относится, в частности, формирование 

диалоговых отношений между студентами и преподавателем, а так же между студентами с 

помощью преподавателя. Большую роль в процессе гуманитаризации высшего образования 

играет акцентирование процедур понимания, глубинного осмысления изучаемого 

материала. Обосновано, что реализация данной тенденции может способствовать 

повышению уровня профессионализма студентов, их более успешному включению в 

международный образовательный контекст. 

Ключевые слова: высшее образование, гуманитаризация, международное образование, 

диалог студента и преподавателя.  
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Аbstract: The article is devoted to the analysis of one of the significant trends in the development 

of modern higher education - its humanization. Two main ways of realization of this tendency in 

educational process are shown: theoretical and methodological way of transformation of the taught 

disciplines and way of actually didactic changes in the process of their teaching. The latter include, 

in particular, the formation of dialogue relations between students and teachers, as well as between 

students with the help of a teacher. An important role in the process of humanitarization of higher 

education is played by emphasizing the procedures of understanding, deep understanding of the 

material under study. It is proved that the implementation of this trend can improve the level of 

professionalism of students, their more successful inclusion in the international educational 

context. 

Keywords: higher education, humanitarization, international education, student-teacher dialogue. 

 

Одной из значимых тенденций развития современного научного знания является его 

гуманитаризация – процесс приобретения им предметных и методологических черт 

гуманитарного знания. Актуализация данной тенденции связана прежде всего с 

возрастающей (и все более амбивалентной по своим результатам) ролю человеческого 

фактора в различных сферах бытия и познания, с настоятельной потребностью в понимании 

человеческих значений и смыслов происходящего в мире, с необходимостью формирования 

глубоко рефлексивной, социально-ответственной позиции ученых и практиков. 
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Имея общенаучный статус, гуманитаризация выходит, однако, за пределы собственно 

научного знания и проявляется в различных областях человеческой деятельности. В 

последние десятилетия о своей реальной либо потенциальной (и желательной!) 

гуманитаризации заявляют очень многие сферы общественного сознания, представители 

самых разных профессиональных сообществ. Так, очень остро стоит и активно обсуждается 

проблема гуманитаризации в системе здравоохранения, в работе средств в массовой 

информации, в современном (в том числе высшем) образовании [Сенько Ю.В., 2000; 

Буланкина Н.Е., Турченко В.Н., 2004] .Вопрос о возможностях гуманитарной 

переориентации образовательного процесса в высшей школе представляется нам особенно 

актуальным, так как, с одной стороны, в ходе вузовского преподавания транслируется 

современный уровень и тенденции изменения научного знания, с другой – осуществляется 

подготовка кадров, призванных трансформировать методологию научной и практической 

деятельности в том или ином направлении. Дополнительную же значимость избранной нами 

теме придает тот факт, что гуманитаризация образования, необходимая как для глубокого 

освоения изучаемого материала, так и для гуманизации образовательного процесса, 

зачастую декларируется, но оказывается весьма далека от реализации. 

На наш взгляд, можно выделить два основных пути воплощения тенденции 

гуманитаризации в образовательном процессе: теоретико-методологический путь 

трансформации преподаваемых дисциплин и путь собственно дидактических изменений в 

процессе их преподавания. 

Казалось бы, наиболее простой способ гуманитаризации преподаваемого вузовского 

материала – это увеличение доли социогуманитарных дисциплин в учебных планах и 

программах. Однако этот способ представляется нам «экстенсивным» и недостаточно 

эффективным, тем более что сами социогуманитарные дисциплины тоже нуждаются в 

предметно-методологической гуманитаризации, то есть в становлении гуманитарной 

методологии на ее собственном (дисциплинарно оформленном) предметном основании. 

С точки зрения предметной определенности гуманитарное знание представляет собой 

знание об обществе, человеке как общественном существе и о подлинно человеческом, то 

есть о проявлениях человека именно как социального существа. Важнейшей особенностью 

этой предметной сферы гуманитарного исследования выступает опосредованный характер 

– взаимное опосредование таких противостоящих друг другу фундаментальных параметров 

социального бытия, как объективность и субъективность, универсальность и 

индивидуальность, необходимость и свобода, находящее свое конкретное воплощение в 

характере соотношения человека и общества. 

Определяющей гносеологической чертой гуманитарного знания является приобретение 

субъект-объектными отношениями ярко выраженных черт выраженных субъект-

субъектных отношений с присущей им диалогичностью. Поэтому гуманитарное знание – 

это всегда в той или иной степени результат самопознания, включающий не только знание 

об исследуемом социальном объекте, но и знание о самом субъекте и его отношении к 

объекту. Органичное включение познающего субъекта с его социальными 

характеристиками в сферу научного рассмотрения придает гуманитарному знанию 

определенный «внутренний» оттенок, личностный характер, эмоциональную 

окрашенность, наполненность социальным значением и смыслом. 
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Центральной методологической проблемой гуманитарного знания можно считать проблему 

понимания, значения и смысла, которая выступает своеобразной альтернативой установке 

классического естествознания на объяснение явлений через общий закон. Процедура 

понимания как постижение смысла простого с позиций более сложного, смысла части с 

позиций целого, смысла настоящего и прошлого с позиций будущего, смысла сущего с 

позиций должного предполагает обращение исследования к широкому 

смыслообразующему контексту.  

Исходя из указанного онто-гносеологического и предметно-методологического статуса 

гуманитарного знания, обратимся к анализу основных аспектов и механизмов приобщения 

к этим характеристикам различных областей науки. 

Первый аспект гуманитаризации предполагает расширение и качественное изменение 

предметной области науки за счет включения в сферу ее рассмотрения человеческого 

фактора (субъекта практики и познания) с его социальными характеристиками, переход к 

изучению объекта исследования с учетом его включенности в широкую систему 

социокультурного освоения. Так, реализация данного аспекта тенденции в рамках 

естествознания акцентирует понимание человеческих значений и смыслов, обретаемых 

природными объектами в социокультурном контексте.  

Подчеркнем, что учет такой включенности природных и технических объектов в мир 

человеческой жизни, предполагающей их активное освоение, в программах преподавания 

соответствующих учебных дисциплин не только придает получаемым знаниям 

практическую направленность, но и играет важную роль в формировании социальной 

ответственности, в реализации общекультурных и личностных компетенций будущего 

специалиста. 

Второй же (объектный) аспект гуманитаризации научного знания – это выявление и 

пристальное исследование тех форм активности и уровня организации изучаемых объектов, 

которые роднят их с объектами гуманитарного знания и могут быть поняты по аналогии с 

ними. Но если в области естественнонаучных и технических дисциплин метод 

социогуманитарных аналогий реализуется «стандартным» образом и не требует 

дополнительных пояснений, то данный аспект гуманитаризации наук о человеке и обществе 

предполагает прежде всего преодоление различных форм натуралистической редукции (по 

типу механизма либо биологизаторского подхода), отказа о упрощенного, «одномерного» 

видения человека и общества. Значимость объектного аспекта гуманитаризации для 

преподавания дисциплин естественнонаучного и технического профиля заключается, на 

наш взгляд, в эвристичности антропоморфных аналогий, зачастую облегчающих усвоение 

студентами сложного материала, при обучении же студентов-гуманитариев данная 

установка акцентирует необходимость ценностного отношения к человеку как 

универсальному существу, с учетом его целостности и неисчерпаемости жизненных 

проявлений. 

Переходя далее к анализу собственно педагогической (методической) составляющей 

гуманитаризации высшего образования, следует сказать, что центральную роль в ее 

реализации играет формирование и углубление диалогового характера образовательного 

процесса. Прежде всего укажем на основные принципы диалога как наиболее развитой 

формы субъект-субъектных отношений: 
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1) наличие общей смыслообразовательной платформы у субъектов общения (за 

счет использования единого языка, наделения его слов одинаковыми значениями и 

смыслами, а главное – на основе совпадения ценностных ориентаций 

взаимодействующих сторон); 

2) наличие разницы в смыслообразовательных позициях партнеров (если же они 

полностью совпадают, вместо диалога получается монолог, произносимый в два 

голоса); 

3) смена ролей смыслообразовательной активности субъектов (когда 

«инициатива» в ходе общения закономерно и неоднократно переходит от одного 

субъекта к другому); 

4) изменение смыслообразовательных позиций партнеров в результате общения 

(в идеале они должны стать ближе друг другу). 

В структуре вузовского образования можно выделить целый ряд аспектов диалоговых 

отношений, опосредующих друг друга: 

1) Диалог между преподавателем и студентами, приобретающий определенную 

специфику в различных формах организации учебного процесса. Так, например, 

лекция по внешней форме может быть монологом (преподаватель говорит, а 

студенты слушают), но по внутренней структуре это обязательно должен быть 

диалог, предполагающий периодический переход преподавателя «на сторону» 

студентов, учет имеющихся у них знаний, интереса к читаемому материалу, скорости 

его усвоения и т.п.). 

2) Диалог между студентами, инициируемый и моделируемый преподавателем. 

Особенно ярко этот аспект диалога проявляется в хорошо организованных 

дискуссиях на семинарских занятиях, причем главная задача преподавателя в ходе 

таких дискуссий заключается в том, чтобы услышать самому и помочь услышать 

студентам каждый из прозвучавших голосов, каждую их высказанных точек зрения. 

3) Диалог между разными формами организации учебного процесса, которые 

призваны в чем-то корректировать, а в чем-то дополнять друг друга. Например, нами 

в течение многих лет в процессе преподавания социогуманитарных дисциплин 

используется такой методический прием: на лекции формулируются вопросы для 

дискуссии на семинарском занятии, а на семинаре студенты обязательно 

возвращаются к этим вопросам и высказывают свои, уже осмысленные суждения. 

4) Содержательный диалог («перекличка» голосов) между различными 

преподаваемыми курсами либо даже отдельными темами одного и того же учебного 

предмета. На наш взгляд, этот диалог помогает студентам посмотреть на изучаемый 

объект с разных точек зрения, выйти на уровень междисциплинарного синтеза, 

понять единство различных сторон анализируемой реальности. Например, 

методологический диалог между историей и социологией в процессе их 

преподавания позволяет преодолеть односторонность в трактовке общества. 

Все рассмотренные выше аспекты диалога можно считать «универсальными», они 

реализуемы в процессе преподавания дисциплин любого профиля. В случае же освоения 

социогумунитарных предметов данные аспекты опосредуются и существенно усиливаются 

в результате включения в сферу диалоговых отношений субъектных позиций, 
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представленных в самом изучаемом обществе. Так, гуманитаризация вузовского 

преподавания социологии закономерно актуализирует следующие аспекты диалога, 

моделируемые преподавателем вместе со студентами: 

a) диалоговые отношения между субъектом-исследователем и субъектной 

составляющей изучаемого общества (отметим, что воплощением этого принципа в 

процессе конкретного социологического исследования выступает диалог между 

социологом и респондентом); 

b) субъект-субъектные отношения, возникающие между социальными 

субъектами различных уровней и типов организации в обществе как объекте 

социологического анализа. Как известно, отношения между социальными 

субъектами чрезвычайно многообразны («личность – личность», «личность – 

группа», «личность – общество», «группа – группа», «группа – общество», 

«общество – общество»), причем каждое из них опосредованно всеми остальными. И 

несмотря на то, что в самой социальной реальности эти отношения далеко не всегда 

являются диалогичными в полном смысле слова и могут носить конфликтный 

характер, социолог не имеет права абсолютизировать смыслообразовательную 

позицию того или иного субъекта, а тем более полностью отождествлять себя с ней. 

Сформировать же такую познавательную установку будущий социолог должен 

именно в вузе; 

c) диалог между различными социологическими парадигмами, школами и 

направлениями, представляющими разные теоретико-методологические (а 

опосредованно- и социокультурные, ценностные, идеологические) позиции 

социологов. По справедливому замечанию Ю.В. Попкова и Е.А. Тюгашева, главная 

проблема социологии – «проблема готовности жить с другими людьми», и «эту 

проблему социология должна решить прежде всего по отношению к себе самой, в 

самом социологическом сообществе открыть законы мирного существования» 

[Попков Ю.В., Тюгашев Е.А., 2003: 114]. 

Любой из названных аспектов диалога реализуется, естественно, в процессе понимания и 

взаимопонимания субъектов как носителей (и креаторов!) социокультурных значений и 

смыслов. В контексте заявленной нами темы речь идет преимущественно о проблеме 

взаимопонимания студентов и преподавателей, однако решение данной проблемы является 

далеко не простой задачей. В частности, П. Бурдье использует именно анализ коммуникации 

в системе образования, чтобы показать, «как строится отношение в и через непонимание, 

или несмотря на непонимание»; «как преподаватели и студенты приходят к согласию через 

некоторого рода негласные переговоры, подспудно направляемые заботой о минимизации 

издержек и риска, чтобы получить минимальную определенность ситуации коммуникации» 

[Бурдье П., 1994: 182]. 

В заключение подчеркнем, что ни один механизм гуманитаризации высшего образования 

не реализуется автоматически, плодотворное воплощение в жизнь данной тенденции 

требует методологической последовательности и постоянной рефлексии по поводу 

познавательных и ценностно-смысловых результатов ее проведения. 
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