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Атмосферата на даден магазин или търговска площ следва да се разглеж-
да в нейната цялост. С други думи освен цялостното техническо оформление 
на търговската площ следва да се има предвид и човешкият елемент, т.е. 
че продавач – консултантите са неразделна част от атмосферата в магазина. 
Подобрение на атмосферата и вида на даден магазин обикновено увеличава 
очакването на потребителя за отношението, уменията за продажба, знанията 
на продавач – консултанта. Ако тези умения не отговарят на очакванията, 
които техническото оформление на магазина предполага, е възможно да се 
получи отрицателен ефект от подобрението на търговската площ. Има малко 
практически изследвания, очертаващи взаимовръзката между техническото оф-
ормление и ефекта му върху очакванията на потребителя за ролята и уменията 
на продавач – консултанта. Много търговци се опитват да променят ролята на 
продавач – консултанта от предлагането на стандартни услуги към създаване на 
връзка с клиента и стремеж към намиране на решение за потребителя1.

Смята се, че много от потребителите включват продавач – консултанта в 
цялостната им оценка на изживяването и атмосферата в магазина и поради 
тази причина подобрение на едни или няколко аудио/визуални атрибути на 
магазина ще доведат до подобрение в нивото на обслужване, уменията на 
консултанта и създаването на връзка с клиента2. 

Ето защо е важно да се установи дали намерението на потребителя да 
купи3 се увеличава с подобрение на визуално/аудио/ароматните параметри 
на магазина и в последствие да установи дали подобрените параметри уве-
личават очакванията на потребителя от продавач – консултанта. 

1 Schmitt, 1999; Pine and Gilmore, 1999;
2 Baker et al. 2002; Harris, Harris and Baron, 2003.
3 На английски използваният термин е “consumer patronage intention”, което съче-

тава клиентела с намерение за покупка. 
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ГОЛЕМИТЕ ОЧАКВАНИЯ

Смята се, че потребителите възприемат продавач – консултанти с по-го-
лямо доверие в магазини от по-високо клас, т.е. с по-добра визуална/аудио 
и друг тип атмосфера, отколкото в такива от по-нисък клас с по-непривлека-
телна атмосфера и с по-евтини стоки4. 

Авторите на цитираната статия смятат, че подобрено оформление на 
търговската площ не само ще увеличи намерението за покупка от страна на 
клиентелата, но и ще повиши очакванията за уменията, отношението и въз-
можността на консултантите да създават връзка с потребителя. 

– Твърдение 1:  По-добро оформление на търговската площ значително 
ще увеличи намерението за извършване на покупка; 

– Твърдение 2:  По-добро оформление на търговската площ значително 
ще увеличи очакванията от страна на потребителя за качеството на прода-
вач – консултантите;

Schmitt (1999) смята, че съчетанието от следните три елемента – хората 
(обслужващия персонал в случая), продуктът и оформлението на търговско-
то помещение – допринася за цялостното изживяване на потребителя. Има 
малко изследвания по отношение влиянието на вида/категория продукт, кой-
то потребителят търси, върху очакванията му от продавач – консултантите 
и намерението му за покупка.5 Поради тази причина Mitchell, Oppewal and 
Beverland (2009) въвеждат и допълнителна променлива в техните изследвания, 
а именно вида на продаваната стока. 

В резултат на новата променлива Mitchell, Oppewal and Beverland 
(2009) въвеждат допълнителни две хипотези за емпиричното си проучване, 
а именно:

– Твърдение 3:  Вида/категория стока оказва влияние на силата на вза-
имовръзката между оформление (визия, аудио, аромат) на търговските площи 
и очакванията от продавач – консултантите;

– Твърдение 4:  Вида/категория стока оказва влияние на силата на вза-
имовръзката между оформление (визия, аудио, аромат) на търговските площи 
и намерение за покупка от страна на клиентелата; 

РЕЗУЛТАТИ И МЕТОДОЛОГИЯ НА ИЗСЛЕДВАНЕТО

Изследването се извършва посредством интернет с общ брой отговори-
ли потребители – адресати от цяла Австралия равен на 8�1. Изследвано е вза-
имоотношението съгласно описаните по-горе твърдения. За категории стоки 

4 Sharma and Stafford (2000);
5 Kozinets et al. 2002; Sharma and Stafford, 2000; 



743

са избрани парфюм (емоционален тип стока или хедонистичен�), автомобилно 
масло (практичен тип стока) и интериорна боя (по-средата). Предварително е 
изследвана степента на хедонизъм/практичност на всяка една от стоките при 
репрезентативна извадка равна на 51 (съгласно Voss et al. 2003). 

Адресатите на изследването са помолени да си представят, че търсят 
да купят един от видовете стоки, преди да влязат в определен магазин. За 
всеки вид стока селектираните участници разглеждат определен брой снимки 
на магазин за съответната категория стока. Снимките се съпровождат с опре-
делен вид музика7 и описание на аромата, осветлението и обзавеждането на 
магазина. Всеки участник отговаря за всеки един вид стока, като последова-
телността на показване на всеки вид стока е различен за всеки участник, за 
да се избегне изкривяване в резултат на показването им по определен ред. 

След това всеки участник в репрезентативната извадка е помолен да 
оцени оформлението на магазина и да определи очакванията си за работата 
на продавач – консултантите. 

Всеки един от участниците са помолени след направената оценка на 
оформлението на магазина да отговорят дали биха посетили магазина отно-
во, направили покупка или препоръчали на приятел или познат да посетят 
магазина.

РЕЗУЛТАТИ 

Резултатите показват значителна взаимовръзка между оформлението на 
магазин и очакванията на потребителя за качеството на услугите от страна на 
консултант – продавачите и то с голяма разлика на показателите между ниско 
и високо – качествено оформление на магазина. 

По отношение на намерението за покупка резултатите също показват ви-
сока корелация. Колкото по високо – качествено е оформлението на магази-
на, толкова по-големи са намеренията на клиентелата за покупка, за повторно 
посещение и препоръка към приятели и познати. 

След като е установена корелацията между оформление на магазина, от 
една страна и намерение за покупка и очакване от продавач – консултантите 
от друга, е изследвано влиянието на типа стока търсена от потребителя. Ре-
зултатите показват липса на директно влияние върху намерението за покупка 
и очакването от продавач -консултантите, но отразяват явно комбинирано 
влияние от вида стока и оформлението на магазина върху намерението за 
покупка. 

� Тук се има предвид тип стока, която доставя удоволствие и особено свързана с  
удоволствие за човешките сетива.

7 Музиката е била предварително тествана за да пасне на ниско или високо ниво 
на оформление на търговската площ.
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С други думи резултатите потвърждават хипотези номер 1, 2 и 4, но от-
хвърлят хипотеза 3.

АНАЛИЗ НА РЕЗУЛТАТИТЕ

Резултатите потвърждават, че продавач – консултантите в търговията на 
дребно не следва да се разглеждат само като служители, които приемат по-
ръчката, но и като партньори на клиентите си.8 В търговията на дребно се 
налага все повече очакването, консултантът да притежава много умения и 
знания, както се очаква от един търговец в корпоративния сектор или В2В. 
С други думи, по-високо качество на оформлението на магазина и по-добра 
атмосфера не е достатъчно. Ако това не е в съчетание с по-добро обслужва-
не от продавач – консултантите е възможно да се получи отрицателен ефект. 
Потребителят е създал едно по-високо очакване за качеството на консултан-
тите, което ако не се оправдае потребителят ще се почувства излъган – след 
това възстановяването на доброто мнение ще е доста по-трудно.

Интересното при тези резултати е по-голямото очакване за нивото на 
обслужване при продукта интериорна боя. Обикновено при научни изслед-
вания по отношение на хедонистични/практични9 стоки резултатите показват, 
че колкото по-хедонистичен е един продукт, толкова по-голямо е очакването 
на потребителя за качеството на продавач – консултанта10. Най-голяма ко-
релация между вида продукт и очакванията за обслужване/намерението за 
покупка при изследванията на Mitchell, Oppewal and Beverland (2009) показва 
интериорната боя. 

Цитираното изследване предизвиква някои въпроси, на които потърси-
хме отговор:

1. Резултатът по отношение на интериорната боя е в разрез с други прак-
тични изследвания при дадени нива на хедонизъм на стоката. Не е ли възмож-
но това да е изолиран случай и да не се потвърди от други бъдещи подобни 
проучвания? На какво би могло да се дължи при сегашното изследване?

Този неочакван резултат по отношение на интериорната боя може да 
бъде обяснен с ограничения брой луксозни магазини (с добра атмосфера) за 
боя и принадлежности в Австралия. Съгласно Minahan and Beverland, 2005 
и Veldre, 2003 железарските магазини и специализирани такива за боя са 
започнали съвсем наскоро да мислят за подобрение естетическия вид на 
търговските си площи в търговията на дребно в резултат на големия растеж 

8 Weitz and Bradford, 1999;
9 Терминът идва от hedonism/utilitarianism; В търговската литература се отнася до 

изследването на стоки, които се ‘консумират’ с човешките сетива (хедонистични), и сто-
ки, които се оценяват от гледна точка на тяхната полезност или практичност.

10 Reynolds and Arnold, 2000; Sharma and Stafford, 2000.



745

на пазара на недвижими имоти и увеличение на броя на жените, пазаруващи 
в подобни магазини. 

Предишни проучвания сочат, че ефектът от атрибутите, оформящи ат-
мосферата в даден определен магазин, нивото на обслужване и качеството 
на стоката е особено силен, когато потребителят има слаба предварителна 
представа за това как изглежда магазина (съгласно Baker et al. 2002). В случая 
резултатите може да отразяват именно този засилен ефект, тъй като на учас-
тници в проучването са показани снимки на чисто нов и добре подреден 
магазин за боя. 

2. Резултатите от изследване на взаимовръзката между оформление на 
магазина и очакванията у потребителя за качество на услугите, предоставяни 
от продавач-консултанта и намерение за покупка (или покупка или споделя-
не с приятели) са доста очевидни – тоест винаги има правопропорционална 
връзка между по-добра магазинна атмосфера и повече продажби и по-големи 
очаквания? Защо е необходимо да се изследват емпирично, при положение, 
че резултатите са ясни предварително? 

Взаимовръзката е очевидна в общия случай и при равни други условия. 
Тази взаимовръзка може да варира в зависимост от много фактори, като на-
пример вида продавана стока (както вече беше засегната тази зависимост), 
местонахождението на търговската площ, типа клиенти. Даден магазин про-
даващ хранителни стоки в сравнително беден квартал по-всяка вероятност 
няма да увеличи клиентелата си, ако подобри визията и други параметри 
на магазина, тъй като клиентите му не търсят това, а просто искат по-добри 
цени.11 С други думи изследваната емпирично връзка има смисъл да се прави 
не за общи заключения, а за конкретен вид търговия на дребно, вид стока, 
магазинна верига и пр. 

3. Уместно ли е подобно изследване да се прави чрез интернет? В интер-
нет е невъзможно да се пресъздаде на 100% изживяването на потребителя в 
реална обстановка когато сетивата са много по-възприемчиви и е възможно 
да се получат различни отговори. 

Предимството на проучване през интернет е повече от очевидно – по-
малки разходи, могат да бъдат достигнати по-голям брой участници, по-лесно 
обработване на резултатите, директно въвеждане в база данни от интернет. 
Това са безспорни предимства. От друга страна има маркетингови и про-
дажбени аспекти, които по-лесно и по-точно се подлагат на проучване през 
интернет в сравнение с други. Когато става дума за усещане със сетива може 

11 Тук, разбира се, презумпцията е, че по-добра магазинна атмосфера предполага 
и по-скъпи стоки, което в общия случай е вярно, но в частния случай може да има 
отклонение от това правило.
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би интернет не е най-добрият метод поради факта, че сетивата се стимули-
рат най-добре в реална обстановка. Изживяването в реална обстановка на 
място в магазина, когато визията, ароматът, атмосферата като цяло са много 
по-реални и много по-различно от снимки в интернет, придружени с музика 
и описание на обзавеждането. Методът, който ще доведе до най-точни и реп-
резентативни резултати остава тестването на атмосферата и нейното влияние 
върху двете изследвани променливи – намерение за покупка и очакване от 
продавачите в магазина – в реална ситуация е създаден модел на няколко 
желани разновидности на атмосфера в търговските помещения. Това важи 
особено за конкретни бизнес цели на определен вид търговия на дребно. 

4. Темата на изследването засяга косвено тенденция към създаване на 
дългосрочна връзка с клиенти в търговията на дребно, подобно на корпо-
ративния сектор. Възможно ли е създаденият от атмосферата на определена 
търговска площ ефект върху потребителя, неговите емоции и как това се 
трансферира в намерение за покупка, да окаже ефект върху потребителя за 
по-дълъг период от време и по този начин да доведе до създаване на дълго-
срочна връзка? 

Всеки търговец и бизнесмен знае необходимостта от създаване на дълго-
срочна връзка с клиентите си с цел повтаряемост на бизнеса. Много по-труд-
но е да спечелиш нов клиент, отколкото да запазиш стар. Това е емпирично 
доказано твърдение, както от опит така и от изследвания. В търговията на 
дребно тази максима може би е по-малко валидна. Усилията, необходими да 
накараш нечий друг клиент да стане твой клиент са много повече отколкото 
да запазиш своя собствен. Изключваме вероятността твоят нов клиент да не 
е нечий друг клиент, тъй като тя е доста малка. 

Отговорът на този въпрос също е повече от очевиден. Разбира се, че 
има компании, които създават дългосрочни взаимоотношения с клиентите си 
областта на търговията на дребно. Доходът, генериран от потребителите на 
база на дългосрочни взаимоотношения осигурява оцеляването на компанията. 
Подобен приход може да бъде увеличен, създавайки мотиви за клиентите да 
харчат по-голяма част от средствата със съответния търговец на дребно чрез 
удължаване продължителността на връзка с потребителя – търсейки клиенти 
за цял живот. 

Като отправна точка търговецът може да изследва средния разход на 
клиент за даден определен период от време в определен магазин и го срав-
ни с този на конкурентите си. По този начин той ще придобие представа за 
нивото на „дългосрочното пазаруване” и установи дали са необходими повече 
усилия в тази посока.12 Канадска верига за хранителни стоки е направила 

12 Atmospheric affect as a tool for creating value and gaining share of customer, Babin, 
Attaway 2000, Elsevier.
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изследване, което сочи, че ако всеки съществуващ клиент купи един допъл-
нителен продукт, това ще увеличи нивото на печалба.

Babin and Attaway (2000) изследват именно взаимовръзката между ат-
мосферата на търговската площ и позитивния ефект върху потребителското 
поведение в дългосрочен аспект. Резултатите от тяхното проучване сочат, че 
атмосферата на територията на търговската площ е полезен инструмент в 
моделирането на потребителско поведение, водещо до дългосрочно потреб-
ление. 

5. Изследването показва ефекта от оформлението на търговската площ 
по няколко основни атрибути – обзавеждане, осветление, аудио звук и оп-
исване на аромат. Има ли други атрибути, които биха могли да се изследват 
или да доведат до увеличение на покупки от клиентите? 

Освен манипулиране на четирите атрибута на един магазин с цел пови-
шаване на продажбите е възможно да се прибегне и до стимули и методи, 
водещи до задържане на клиентите в магазина по-дълго време. Това може 
да се постигне чрез създаване на забавления на територията на магазина, 
светлинно шоу и други подобни. 

Например мол „Форум Шопс” в Лас Вегас създават нова тенденция в 
търговията на дребно в молове. Молът наподобява улица от римска време с 
таван с цвят на небето, който се променя в зависимост от часа на деноно-
щието. На всеки час роботизираните статуи на един от фонтаните оживяват 
и забавляват посетителите. Други шоу програми включват римски процесии 
и вечерни гладиаторски битки. 

�. Цитират се източници, съгласно които се очаква от продавач – консул-
тантите в търговията на дребно да имат уменията да създават лични взаимоот-
ношения с потребителя. Изводите от проучването също подкрепят това, като 
доказват корелация между очаквания от страна на продавач – консултантите 
и оформлението на магазина – т.е. колкото по-добра атмосфера има магазин 
толкова повече потребителят очаква добри продавачи. Въпросът е изследвана 
ли е корелацията между създаването на връзка с потребителя и увеличаване 
на клиентелата? 

D. Gremler, K. Gwinner, S. Brown (2000) изследват в частност дали създа-
ването на връзка с потребителите води до разпространение „от уста на уста” 
на позитивна информация за бизнеса. Те изследват установяването на връзка 
с потребителите по четири параметъра. 

„Запознатост”
Запознатостта се дефинира като възприемането от страна на потребите-

ля, че съответният служител лично познава специфични детайли по отношение 
на нуждите на клиента. Запознатостта е функция на честите взаимоотношения 
и комуникация и дълбочината на тези взаимоотношения. 
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„Загриженост”
Загриженост се дефинира чрез възприятието на потребителя, че съответ-

ният служител е наистина загрижен за доброто на клиента. 
„Лична връзка”
Лична връзка означава силна близост на базата на някаква взаимна 

връзка. Често хората казват: „Наистина имахме страхотно разбирателство”. 
Независимо, от презумпцията, че противоположностите се привличат, подобно 
усещане за силна близост и взаимност се осъществява на базата на нещо 
общо (като например личност или отношение), общи интереси (например 
израснали в един квартал, страст към планините) с някой друг13. 

„Доверие”
Доверие се смята, че съществува между индивиди, между организации 

или между индивиди от една страна и организации от друга14. 
Разработена е схема на взаимовръзка между 4-те параметъра и как те 

съвкупно и тяхното взаимодействие помежду им води до разпространение на 
позитивна информация за бизнеса с краен ефект повече бизнес. Запознатост-
та на един служител с потребителя води до усещане за повече Загриженост 
и установяване на Лична Връзка. Запознатост, Загриженост и Лична Връзка 
водят до повишено Доверие и в крайна сметка до Разпространение на По-
зитивна Неформална Информация за бизнеса15. H1, 2, 3 и прочие се отнасят 
до хипотезите, които се доказват емпирично чрез изследването. Например H1 
Запознатостта води до усещане у потребителя за по-голяма загриженост от 
страна на служителя. 

Въпреки, че неформалната комуникация може да има значителна роля в 
подтикването на потребители да опитат определена стока или услуга, търговци 
и бизнесмени като цяло не успяват да разработят стратегии за разпростра-
няване и увеличаване на неформалната комуникация. Много търговци смятат, 
че осигуряването на добро обслужване, което задоволява потребителя е дос-
татъчно за създаване на предпоставки за позитивна неформална комуникация. 
Изследователите смятат, че удовлетвореността от основния вид дейност или 
услуга или продукт не е достатъчно да води до позитивна неформална ко-
респонденция съгласно Gremler and Brown, (199�); Reynolds and Beatty, (1999). 
Резултатите от изследването показват емпирично, че създаването и поддържа-
нето на лична връзка между служители и потребители може да помогне за 
разпространение на позитивна неформална информация за бизнеса от страна 
на съществуващите потребители. 

13 Duck, 1994.
14 Ganesan and Hess, 1999; Moorman et al. 1993.
15 Това е еквивалент на Word Of Mouth.
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На практика създаването на подобни взаимоотношения изисква огромни 
усилия в търговията на дребно като цяло (разбира се има големи разлики в 
зависимост дали говорим за бързо – оборотни стоки или стоки за по-дълго-
трайна употреба). Може би това е една от причини фирмите да не полагат 
значителни усилия в гоненето на евентуално генериране на допълнителен 
бизнес от положителна неформална информация. 
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ВЕРБАЛНИ И НЕВЕРБАЛНИ 
МЕТАКОМУНИКАЦИИ 
В ОБРАЗОВАТЕЛНИЯ ПРОЦЕС
доц. д-р Марияна Стефанова
Шуменски университет „Еп. К. Преславски”, Шумен

VERBAL AND NONVERBAL 
META-COMMUNICATION 
IN THE LEARNING PROCESS 
Mariyana Stefanova

ABSTRACT: The aim of the article is to specify the terms metacommunication (verbal 
and nonverbal) and the related with it term metalanguage. The dictionary meanings of these 
terms are used as a basis for the analysis and in order to improve it examples from the 
leaning process at the modern Bulgarian school are used. 

The conclusion emphasizes the characteristics of the verbal and nonverbal communication 
as follows: as a consequence of socio-lingual and paralingual habits of the communicators 
to prognosticate the other people’s opinion and its evaluation; as a consequence of the 
communicator’s effort to preserve his own image in the consciousness of the people, 
important for him in the school communication; as a necessity to understand himself and 
his own behaviour in front of the other participants in communicative process.

KEYWORDS: verbal communication, nonverbal communication, meta-language, meta-
communication.

1.0. Предлаганото изложение има за цел както да уточни понятията мета-
комуникация (вербална и невербална) и свързаното с нея понятие метаезик, 
така и да види тяхното място и роля в образователния процес. За основа на 
анализа са използвани речниковите значения за тези термини, а за надграж-
дането му са приведени примери от комуникативното и метакомуникативното 
общуване в българското училище днес.

1.1. Според всички онлайн тълковни речници понятието метакомуникация 
означава „комуникация за комуникацията”, т.е. комуникация по повод на ко-
муникацията. Това означава изказване от носителите на езика относно езика 
и/или относно речев акт. Следователно, метакомуникацията е особен тип 
комуникация, предмет на която е самия процес на общуване.Тя представлява 
един вид „размисъл” върху процеса на комуникация и е естествен механизъм 
за саморегулация и самооздравяване на процеса общуване.
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В езиковедската литература се прави разлика между научна комуникация, 
където всяка форма на езиковедсткото изказване е от значение, и между 
комуникацията на ниво всекидневен език (в по-широк план). Всекидневната 
комуникация, която е обект на проучването, включва всички останали форми, 
извън езиковедските изказвания.

Във всекидневния език (или езика извън езиковедските изказвания), най-
често във функция на метакомуникация са коментирането, обясняването, 
констатациите или оценките на комуникативните изказвания – както своите, 
така и чуждите. Способността за метакомуникация в смисъл на изказване 
за съдържанието или интенцията на езиковите изказвания е съставна част на 
комуникативната компетентност на езиковия индивид. 

Ние ще разбираме под метакомуникация всяко едно изказване (вербал-
но или невербално), имащо за цел да коментира, обяснява, констатира или 
даващо оценката на общуващите, на техните собствени действия. При това 
в сферата на комуникативните действия практически ще отнасяме всяка дей-
ност, проявяваща се в контекста на значимостта на контактите с другите. 

Като се имат предвид средствата, използвани в комуникативната дей-
ност, е прието да се говори за вербално и невербално общуване. Първото 
включва в себе си само езиковите средства, а второто – огромния диапазон 
от телесни, мимически, интонационни, тактилни и други средства, т.е. т.нар. 
паралингвистични средства (Стефанова 1999:14). А тъй като метакомуникация-
та е разновидност на комуникативната дейност, то тя също може да използва 
както вербалните, така и невербалните средства. 

Вербалните средства можем да отнесем към експлицитната метакомуни-
кация, при която говорещият обяснява или модифицира метаинформацията 
чрез непосредствено отношение към изказванията, чрез корекции, коментари, 
собствени становища и др. Имплицитната метакомуникация, която се отнася 
до взаимоотношенията между участниците в разговора, протича преди всичко 
невербално, т.е. чрез езика на тялото.

1.2. Тълкуването на термина метаезик в The Oxford Advanced Learner s 
Dictionary (1989)  е „форма на езика, използвана, за да се обсъжда или оп-
исва даден език”, наречен език-обект, или „език, чрез средствата на който 
се правят изказвания за друг език /език-обект/, респ. за денотативния език” 
(Добрева, Добрев 1994: 8�). Метаезикът е езикът, който използваме, когато 
обясняваме нашето собствено мислене чрез език или когато структурираме 
изказванията си в дадена комуникация. Началната част на сложната дума, 
компонента мета идва от гр. meta – и означава следване след нещо, пре-
минаване към нещо – в нашия случай към естествения език, или в буквален 
превод – „свръх, над, отвъд езика”. Метаезикът играе много важна роля в 
педагогическия процес. Например, когато учителят казва: „Това не бе необ-
ходимо да го казваш” или „Добре казано!” той говори метаезиково. Метаези-
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ково изказване е също и дълбоката въздишка съпровождащи коментара: „За 
съжаление, ние с теб говорим на два различни езика”. 

Честото дадено метаизказване е критика и към човека и към неговия 
език като например в често срещаните речеви реакции като: „Спри да дър-
дориш!” и ”Не дрънкай глупости”. В училище тези метаизказвания подсказват, 
че метаезикът сам по себе си е нито добър, нито лош. Винаги трябва да се 
употреби, когато е необходимо да се смекчи резултата от речевото действие, 
особено що се отнася до децата, когато говорят безсмислици. Затова смята-
ме, че образователния процес не може без метаезика.

Можем да приемем следното работно определение за понятието мета-
език: „скрит език, в който са закодирани определени идеи, различни от изказ-
ваните в момента на говорене, посредством естествен език” (или „скрит език 
в използвания език”) (по Гарнър 1885:202). Метаезикът представя най-важните 
средства на концептуалното моделиране на речевото изказване. 

В общуването си, съзнателно или не, всички ние почти непрекъснато си 
служим с метаезик. С други думи, казваме неща, които всъщност нямаме 
предвид и се надяваме събеседниците ни да успеят (или да не успеят) да 
разчетат скрития, в нашето изказване, смисъл. Това обикновено се извършва 
на подсъзнателно ниво, въпреки че онези, които владеят техниките на мета-
езика могат доста умело да манипулират събеседниците си. Чрез разчитането 
на метаезика, комуникацията става по-ефективна. Нека онагледим казаното с 
примери от българското училище: 

(1) Учителката: Осми номер изпитван ли е скоро?
 Ученикът: Да!
С тези кратки вербални изказвания темата е приключена. Ако не се 

вземат под внимание невербалните фактори, то този диалог би ни се сторил 
съвсем нормален. Но, ако се вгледаме в езика на тялото на двамата комуни-
канти, ако се вслушаме в интонацията, с която те изричат репликите си – ще 
открием несъответствие между казаното и онова, което в действителност и 
двама си мислят. Ето едно разширено тълкуване на същия този диалог:

– Осми номер скоро изпитван ли е? – пита учителят като изпитателно 
гледа ученика, а в очакване на отговора му си мисли: „Не, че не знам, но искам да 
разбера, чувстваш ли се подготвен за изпитване днес!”

– Да! – отговаря колебливо ученикът, като в същото време си мисли:” Дано 
да ми повярва, защото изобщо не се чувствам готов за изпитване днес”

Ето и същият диалог, но проведен при други екстралингвистични обсто-
ятелства:

(2) – Емо, скоро изпитвала ли съм те? – пита със загрижен поглед учителката.
 – Да, госпожо Иванова. Скоро ме изпитвахте – отговаря Емил като сме-

ло поглежда в очите учителката.
На пръв поглед двата диалога са формално идентични, но вторият зву-

чи много по-искрено от първия. Това се доказва не само от обръщението 
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„Емо”, „госпожо Иванова” и от ответния отговор „Скоро ме изпитвахте”, но 
и от езика на очите, с който двамата комуниканти си служат (по всяка ве-
роятност подсъзнателно), т.е. погледите, които се разменят. Тоест, тук отново 
говорим за метакомуникация, но този път тя е осъществена и на вербално, 
и на невербално равнище. С други думи, за да дешифрираме правилно ме-
таизказванията, е необходимо не да се мъчим да четем само между редове, 
осланяйки се само на самите реплики, а и да отделяме достатъчно внимание 
на невербалните фактори, като интонация и езика на тялото.

2.0. Нека се опитаме да обясним смисъла на феномена метакомуни-
кация в образователния процес. Източникът на метакомуникация – това е 
способността да виждаме (или да слушаме) своите действие (своите думи) 
от позиция на ученика, да ги възприемаме така, както той би ги възприемал. 
С други думи – метакомуникацията има дълбоко рефлективна и емпатическа 
основа. 

Метакомуникацията (повече от всяка друга комуникация) в образова-
телния процес винаги е ориентирана към събеседника (учител или ученик) 
и не само към събеседника, а по-скоро към неговите мисли и чувства. С други 
думи – учителят си представя не толкова самите ученици, колкото техните 
въображаеми мисли и чувства. Именно това проективно-емпатическо про-
гнозиране дава живот на метакоментарите. В дадения случай не е важно 
съответстват ли тези мисли и чувства на действителността или не, главното е, 
че те предполагат и затова търсят отговор.

По този начин, метакомуникацията може да се определи като отговори 
на предполагаеми въпроси на събеседника: Защо казваш това? На кого гово-
риш? Какво правиш? и много други. 

При метакомуникацията има вграждане на скрити послания чрез изтъква-
не на ключови думи, фрази и паралингвистични знаци. Говорещият преминава 
на метаравнище тогава, когато спира комуникацията по същество, и започва 
да тълкува това, което той е казал или това, което е казал събеседникът му. 
Следователно идеята за метаравнище в комуникацията е изключително пло-
дотворна, защото става ясно, че когато човек е на метаравнище, той може 
да контролира смисъла на казаното както от него, така и от събеседника му. 
В същината си метакомуникацията, както вече беше посочено, представлява 
коментар или съобщение по повод комуникацията.

Тъй като метакомуникацията може да бъде вербална или невербална, 
то тя обикновено представлява сигнал, подпомагащ да се разбере правилно 
контекста на съобщението. Например: (1) Ученик при училищната лекарка. Уче-
никът:

– Не ме боли толкова стомах, колкото ме е страх от днешното контролно. 
(т.е. „ще си призная, пък каквото ще да става”)
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Лекарката:
– Няма да ходиш днес на училище, но на мен ми се ядат бонбони – и леко се 

подсмихва. (т.е. ще си платиш за хитруването, малкият”)
Дадена фраза, или шега или оскърбление е игрово взаимодействие или 

разпореждане, зависи от това в какъв контекст се вписва и как тя се произ-
нася. Например:

(2) Учителят чука продължително с показалката по чина и ядосано, на висок 
тон се обръща към ученика:

– В началото на годината се разбрахме, че този път ще положиш повече 
усилия от преди. Явно не си ме разбрал добре тогава! (т.е. „отново си същия мър-
зеливец И резултатите ти от този срок са много лоши”).

Може да се сгреши при възприемането на метакомуникативните сигнали, 
могат да се фалшифицират, в резултат на което възниква: симулация на дру-
желюбност, неестествен смях, шеги и пр.

(3) Двама съученици в междучасие. Единият казва на другия:
– Смятам да се направя на болен и да не влизам в математиката. (т.е. „дано 

ми повярват този път”)
 Другият с досада отговаря:
– Да, бе, много умно! Чак аз ти повярвах! (т.е. „никой вече не ти вярва, 

приятел”)
Действителният смисъл на това, което общуващият казва се съдържа 

в процеса на общуване, където освен вербалният компонент съществуват 
и други като: контекста, в който говорещият казва нещо, тонът, силата на 
неговия глас, изражението на очите му и, за да не сме многословни, други 
прояви на езика на тялото му (Пийз 2000:13). Метакомуникацията помага на 
общуващия не само да добие увереност, че посланията му са правилно 
разбрани, но му помага и по-добре да разбере посланията, изпратени му от 
партньора в акта на общуване.

2.1. Условното разделение на комуникацията и на метакомуникацията на 
вербални и неверални изказвания водят до обобщението на четири метако-
муникативни изказвания или метаизказвания (по Трунов 2004: 80). Това са:

1)  вербално метаизказване по повод на вербално изказване (или ВВ)
2)  вербално метаизказване по повод на невербално изказване (или ВН)
3)  невербално метаизказване по повод на вербално изказване (или НВ)
4)  невербално метаизказване по повод на невербално изказване (или НН)

2.1.1. Първите два типа изказвания са добре известни, тъй като именно 
те са това, което обикновено се разбира под метакомуникация – вербален 
коментар за процеса на общуване. При педагогическото общуване тези 
два типа метаизказвания са основни и водещи. Учителя (или ученикът) дава 
отговор на поставен научен въпрос от урочната статия като се старае този 
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отговор да бъде пълен. За целта често се впуска в допълнителни обяснения 
на вече казаното, за да бъде правилно разбран. Например:

Нека осъзнаем метаинформацията в думите на учителя и на учениците 
в следващите примери:

(1) Учителят:
– Онова, което ще ви кажа, много ще ви хареса! (т.е. „не знам дали ще ви 

хареса, но поне привлякох вниманието ви” )
 Ученикът:
–  Голяма шегаджийка сте госпожо, пак контролно ли ще правим?! (т.е. „това 

сме го чували и друг път, и знаем какво следва...”)
(2) Учителят:
– Надявам се, че нямате нищо против, че ще изпитвам този час! (т.е. 

„каквато и нагласа да имате за този час, трябва да осъзнаете, че аз цял час ще 
изпитвам”)

 Ученикът:
– Разбира се, госпожо, изпитвайте (т. е. „ ох, дано ме прескочи, въобще не 

очаквах днес да изпитва”)
(3) Учителят:
– Смятам, че по този въпрос всички сме на едно мнение! (т.е. „едва ли, но 

поне се замислете защо сме на различни мнения”)
 Ученикът:
– Две мнения няма госпожо, ние сме с Вас. ( т.е. „никога няма да сме на едно 

мнение, но този въпрос, но щом така Ви харесва да си мислите, нямам нищо про-
тив”)

(4) Учителят:
– Извинявайте за безпокойството, вие там на последния чин, но мога ли да ви 

задам един въпрос? (т.е. „трудно е да ви издържи човек, но аз сега ще въведа ред”)
 Ученикът:
– Разбира се госпожо, питайте? (т.е. „дано нищо не пита, само да се заяж-

да...”)
(5) Учителят:
– Не е за вярване, че такива добри и интелигентни ученици като вас, могат 

да се държат толкова неприлично.(т.е „истински хулигани сте”)
 Ученикът:
– Права сте, госпожо, трябва да се поправим! (т.е. ще ни хареса ли някога, 

ще повярва ли, че това е просто нормално поведение на деца, като нас)

2.1.2. При педагогическото общуване в класна стая невербалните изказ-
вания са сведени до минимум, в сравнение с неформалното общуване извън 
стаята. Но това не означава, че те не присъстват в образователния процес. 
Ето пример на метакомуникация (но този път ВН – метаизказване). Разговарят 
двама съученици. Ученик А, гледа умалително ученик Б и му говори:
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– Не искам да прозвучи твърде нахално, но нали ще ми подсказваш днес, ко-
гато ме изпитат. Нали беше казал предния път, когато аз ти подсказвах, че мога 
да разчитам на теб.

 Ученик Б гледа внимателно ученик А, потупва го по рамо и казва с увере-
ност в гласа:

– Няма страшно, приятел! Аз съм насреща, ще подсказвам, разбира се!

2.1.3. Коментарът може да бъде и невербален, но да изпълнява метако-
муникативни функции (констатации, оценки, обяснения и пр.)

Един от типичните примери за невербално изказване по повод на свое 
собствено вербално изказване (НВ-метаизказване) са кавичките, които в жи-
вата реч се отличават със специфична интонация. Говорейки, учителят подна-
ся някои думи с интонационно отделяне в кавички, което означава или, че 
тези думи не са негови, или – говоря в преносен смисъл. А не много отдавна 
се появи и специфичния жест с двата пръста (показалец и среден) на двете 
ръце, вдигнати с присвити палци – илюстриращи семантиката „Казвам това в 
кавички”.

Друга ситуация: В час по анатомия изпитаният ученикът, с усмивка на 
лице, говори. Една от разпространените интерпретации на тази ситуация е, че 
езиковият индивид вербално „лъже”, а невербалното го издава (НВ-метаизказ-
ване). Но при условие, че вербалното изказване е на тема: „Половата система 
на човека” е истина, то невербалната мимика – „неуместна усмивка” може 
да бъде еквивалент на вербалното съобщение, със семантика на „много ми 
е неловко да ви говоря за това, но нямам избор, защото ме изпитват!”

2.1.4. Невербалното метаизказване по повод на невербално изказване 
(или НН) е едно сравнително по-рядко срещаните случаи в речевото общу-
ване в училище. Невербалните (или паралингвистичните) „личностни сред-
ства” на преподавателя като мимика, жест, поза, внасят „втори план”, който 
дублира, или замества лингвистичния (Стефанова 1995: 1�). Това твърдение с 
особена сила се отнася за мимиката, тъй като лицето на общуващия е най-
богатият „предавател” на навербална информация. Движението на мускулите 
на лицето, особено около устата (усмивката) и при очите (погледът) често пъти 
казват на партньора в общуването много повече от вербалното изказване 
на общуващия. Мимиката на преподавателя е паралингвистично „личностно 
средства” за обучение в училище само тогава, когато тя не разсейва, а е в 
синхрон с речта на обучаващия. Същото се отнася и за неговите жестове 
и за неговите пози. Не случайно великият А. Макаренко твърди: „Аз станах 
истински майстор едва тогава, когато се научих да давам двадесет нюанса 
на изражението на лицето, фигурата и гласа си” (Макаренко 1975: 2�9).

Невербално метаизказване има в следния случай на невербално изказ-
ване, когато очаквайки решението на задачата написана на дъската, учителят 
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по математика мълчаливо, но със закачлива усмивка слага тебешира на чина 
пред определения за изпитване ученик. Невербално изказване на учителя е 
със семантичен еквивалент: „не се крий, като гледаш към земята, трябва да 
те изпитам, макар че никак не ти се иска”. Ученикът със тежко въздъхване 
бавно става, вдигайки тъжно поглед от земята, взема тебешира, нервно го 
чупи на две и едва тогава мълчаливо се отправя към дъската. Невербалното 
му метаизказване има семантичен еквивалент на „мразя това изпитване и 
защо пак аз трябва да решавам тази трудна задача... Този учител ме мрази 
и това си е!”

3.0. Доколкото метаизказванията имат смисъл само във връзка със изказ-
ванията, по повод на които те са били създадени, то ние обикновено имаме 
работа с целеви „комуникативно-метакомуникативни комплекси”.

Затова в реалното педагогическо общуване ние преди всичко срещаме 
не просто изказване, а изказване с определен подател на това изказване (ВВ, 
НВ), не просто действие, а действие с определен подател на това действие 
(ВН, НН).

Ето примери за „комплексни съобщения”, включващи вербални комента-
рии на невербални (телесни) действия:

1)  Учителят по география влиза с множество листове в ръка. На тях е контрол-
ният тест за часа и говори на учениците: „Сега ще направим едно контролно”;

2)  Учителят тръгва да излиза от часа много след като звънецът е оповестил 
неговия край, с думите: „Аз май ви позадържах повечко днес?”.

В тези „комплексни съобщения” има и комуникативен компонент и ком-
понент-коментар (ВН – метеизказване). Наличието (и необходимостта) на ме-
таизказване доказва това, че теоретически тези действия могат да бъдат 
изпълнени и без коментар (мълчаливо), но нещо заставя тези учители да 
коментират своите действия.

Метакомуникацията (вербална и невербална) е средство от първа не-
обходимост за развитие на междуличностните отношения в образователния 
процес. От изключително значение е, защото участниците в образователния 
процес комуникират на различни нива, и затова комуникантите трябва да са 
наясно със всички послания, които изпращат в този процес.

(1) Учителят в час по ….
– Не знам дали разбирате какво казвам, защото едва ли сте наясно със 

същността на технологията, но ще се опитам да използвам прости примери в 
изложението си.

(2) Класният ръководител в часа на класа:
– Изглежда имаме сериозни проблеми с комуникацията, защото вече няколко 

пъти ви казвам, че закъсненията за часове са силно нежелателни!
Преводът на многословното изказване на учителят е просто: „Нищо не 

знаете!”, а на класния ръководител – „Държите се като говеда!”
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Тези примери свидетелстват за смекчаващата и манипулиращата функция 
на метаезика. Чрез него „изливаме море от отрицателни емоции, при това 
без да изглеждане откровено груби” (Гарнър 1985: 13).

Действителният смисъл на това, което комуникиращият казва, е очевид-
ната форма на комуникацията, но съществуват и други: контекстът, в който 
говорещият казва нещо, тонът и силата на неговия глас, изражението на очите 
му, както и другите прояви на езика на тялото.

(1) Разговарят двама ученици от два съседни клас.
– И тебе ли са те хванали? (има предвид да преписва на контролното) – раз-

тревожено пита първият.
– Мене пак ме хванаха – отговаря вторият спокойно, с лека, почти тъжна 

ирония.
Не са редки изказванията на учителите в класна стая, като следните 

записани:
(1) – Не разбра ли, когато ти казах преди малко, че ако продължаваш в същия 

стил ще напуснеш часа? (т.е.„трудно ти е да ме разбираш, но положи малко усилия 
за това”)

(2) – Защо говориш неща, които не разбираш? (т.е. „ти си непоправим глу-
пак”)

(3) – Какво пак не разбираш, бе Саше? (т.е. „глупак, положи малко усиля, де!”)
(4) – Не сте прекалили, нали? (т.е. „сигурно пак ще се разглежда поведението 

на класа на Педагогическия съвет утре”)
(5) – Някакво проблемче ли имате, ученици? (т.е. „много ви мъчи пубертета, 

май”)

4.0. Обобщавайки казаното до тук, ще подчертаем, че вербалната и 
невербалната метакомуникацията в образователния процес може да се ха-
рактеризира:

• като следствие от социалните навици на общуващите да се прогнози-
ра чуждото мнение и неговите оценки;

• като следствие от грижата на комуникантите да се съхрани собствения 
образ в съзнанието на значимите хора в училищното общуване;

• като потребност от разбиране на самия себе си и своето поведение 
пред другите участници в обучението.

А в заключение ще направим следните два извода:
1.  Метакомуникацията помага на участниците в образователния процес, 

от една страна да добият увереност, че посланията им са правилно разбрани, 
а от друга – по-добре да разберат посланията, изпратени им от другите.

2.  Метакомуникацията в образователния процес е в непрекъснато раз-
витие. Обучаващите се и обучаваните трябва последователно да поддържат 
внимание на това как отправят послания един на друг, търсейки винаги на-
чини за усъвършенстване.
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Бихме завършили с констатацията, че така както прекалено многото ме-
такомуникация (вербална и невербална) може да бъде симптом за нарушения 
в отношенията между участниците в педагогическото общуване, така и не-
способността за метакомуникация може да се окаже съществен недостатък, 
водещ до комуникативни нарушения в образователния процес. Затова из-
следването на функцията и средствата за метаезикова комуникация са обща 
изследователска цел и на лингвисти, и на психолози.
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ABSTRACT: With the development of modern society and the growing need for 
information. We witness called by some authors „information revolution” – proof of which 
is the transformation of information into a key resource for business management. With 
an increasing need for information, educational institutions, including universities and daily 
face the question „whether the training of relevant personnel to the needs of business?” In 
this report presents some aspects of this complex issue to meet the complex requirements 
of business.
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С развитието на модерното общество нараства и нуждата от инфор-
мация. Свидетели сме на т.нар. от някои автори „информационна револю-
ция” – доказателство за което е превръщането на информацията в ключов 
ресурс за управлението на бизнеса. В контекста на нарастващата нужда 
от информация, образователните институции, включително и университетите 
ежедневно се изправят пред въпроса „дали подготовката на съответните ка-
дри съответства на нуждите на бизнеса?” В настоящия доклад се представят 
някои от аспектите на този сложен въпрос за отговаряне на комплексните 
изисквания на бизнеса.

Тъй като изискванията на бизнеса по отношение знанията и компетен-
циите в областта на информационните технологии са разнородни ние ще 
представим вижданията си относно два от приложните аспекти, а именно 
(фиг. 1):
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Фиг. 1. Университет – Бизнес

• Обучението, придобитите знания и компетенции в областта на прило-
жението на информационните технологии за финансов анализ, включително и 
при управление ресурсите на предприятията;

• Обучението, придобитите знания и компетенции в областта на прило-
жението на информационните технологии за управление в областта на пуб-
личното предлагане на услуги.

За да можем да характеризираме знанията, уменията и компетенциите, 
които университетите трябва да предоставят на обучаващите се във връзка с 
тези две направления, трябва да представим някои от изискванията на бизнес 
единиците (фирмите).

Финансовите средства на фирмите, наред с активите са основен обект 
за системите за управление ресурсите на предприятието (ERP системи). Съ-
временните фирми изграждат подобни системи с цел наличието на обективна, 
точна и навременна информация. Съществен елемент на една такава система 
е нейния финансов модул. Той представлява съвкупност от програмни сред-
ства (софтуер), част от една ERP система, в който се събират счетоводни и 
финансови данни, обработват се съгласно съответни правила, като в резултат 
се получава счетоводна и финансова информация. 

Според своята функционалност основните елементи на финансов модул 
от ERP система са (фиг. 2):

Фиг. 2. Елементи на финансовите модули
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• Финансово управление на веригата от доставки;
• Счетоводство;
• Управленско счетоводство;
• Корпоративно управление.
Взаимовразката на финансовия с останалите модули на една ERP система 

е представена на фиг. 3. 

Фиг. 3. Взаимовръзка на модулите в ERP системите

Основните входни данни за финансовия модул постъпват от:

• Клиенти. Данните от клиентите се свързват с извършените продажби. 
Данните за продажбите са основен елемент на приходите на предприятието.

• Доставчици. Данните от доставчиците са свързани с разходите на 
предприятието, и по специално това са закупените материали, стоки и услуги.

• Човешки ресурси. Данните за човешките ресурси участват в счето-
водството на предприятието, доколкото възнагражденията и осигуровките са 
съществен елемент на разходите.

• Производство. Някои от данните на модула за управление на произ-
водството също се обработват от счетоводния модул. По специално това са 
някои данни за разходни норми на суровини и материали, които се влагат в 
производството.

Обработката на данни във финансовите модули на ERP системите пред-
ставлява алгоритмизирано преобразуване на входните данни от първичните 
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счетоводни документи в аналитична финансова информация, необходима за 
вземането на управленски решения. 

Фиг. 4. Обработка на данните при ERP системите

Основните етапи на обработка на данните са:
• Счетоводна обработка, при която на базата на първичните счетоводни 

документи се извършва въвеждането на данните в „Главната книга” на прило-
жението. При извършена интеграция с останалите модули на ERP системата 
голяма част от тези данни се получават директно на базата на извършените 
плащания с доставчици и от модула за продажби;

• Формиране на Оборотна ведомост. Оборотната ведомост е счетоводен 
документ, който синтезира данните по съответните счетоводни сметки. Обо-
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ротната ведомост е основа за съставянето на счетоводните отчети на пред-
приятието;

• Счетоводни отчети. Съгласно националното законодателство и меж-
дународните счетоводни стандарти счетоводните отчети са задължителни за 
съставяне във всяко предприятие. Те представляват обобщена информация за 
финансовото състояние на всяка фирма;

• Счетоводните отчети (а и самата оборотна ведомост) са основание за 
пресмятане и определяне на стойностите на абсолютни финансови показатели. 
Пример за подобни показатели са например: размер на печалбата, стойност 
на активите, размер на вземанията и задълженията;

• Абсолютните финансови показатели в голяма част от случаите не 
са достатъчни за определяне на финансовото състояние на предприятието. 
Поради тази причина за нуждите на финансовия анализ и управлението се 
изчисляват относителни финансови показатели (финансови коефициенти), които 
са обект на тълкуване от финансовата теория. Пример са такива коефициенти 
са: коефициент на абсолютна ликвидност, коефициент на финансова автоном-
ност и др.;

• Финансов анализ. Финансовия анализ представлява икономически и 
финансов метод за определяне финансовото състояние на предприятието на 
базата на стойностите на финансовите коефициенти. Той се определя също 
като тълкувателен метод са определяне на финансово – икономическото 
състояние. Без извършването на периодичен финансов анализ е немислимо 
вземането на правилни и целенасочени управленски решения. Функцията по 
извършването на анализ се явява предпоставка за осъществяване на всяка 
една от функциите на управление на фирмата. 

Основните институции и органи използващи информация, която се полу-
чава в резултат от работата на финансовите модули на системите за управле-
ние ресурсите на предприятието са:

• Национална агенция за приходите (НАП) – всички предприятия пода-
ват годишна данъчна декларация и съпътстващи счетоводни отчети;

• Национален статистически институт (НСИ) – предприятията подават 
счетоводните си отчети съгласно Закона за статистиката;

• Агенция по вписванията (АВ) – според законодателството годишните 
отчети на фирмите се обявяват в търговския регистър към Агенция по впис-
ванията;

• Търговски банки, в случай на финансиране на предприятието;
• Мениджмънта на предприятието (управител и акционери) за вземането 

на стратегически решения, относно дейността на предприятието;
• Оперативното ръководство за вземането на оперативни решения.
През последните години успешното управление на фирмите неизбежно 

се свързва с наличието на ефективна информационна система. Нещо повече 
функционирането на бизнеса е все по-зависимо от информационните и ко-
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муникационни технологии, използвани при реализацията на бизнес процесите. 
Това се дължи на факта, че вземането на решения се счита за кулминаци-
онен момент при всяко едно управление. Логично е, че за да бъде дадено 
решение обосновано и уместно, управляващите трябва да бъдат осигурени с 
подробна и актуална информация, както за управляваните от тях обекти, така 
и за заобикалящата ги външна среда. Така въз основа на пълна информация 
за съответния обект на управление е възможно осигуряване на правилното 
му развитие и функциониране. Това по своята същност е една от основните 
цели на управлението и за пореден път очертава неразривната връзка, която 
съществува между информацията и управлението. За да установим същността 
на тази връзка е необходимо да определим какво точно представлява инфор-
мацията. Управленска е тази информация, която е необходима, възниква и 
се използва при управление и изследване на поведението на сложни вероят-
ностни системи като по този начин регулира и насочва управляваната система 
към постигането на определени цели. 

При научната уговорка, че анализираме изискванията на бизнеса към IT 
знанията на обучаващите се и от гледна точка на системите за управление 
ресурсите на предприятието можем да дефинираме следните видове знания, 
които е необходимо да притежават завършващите студенти (фиг. 5):

Фиг. 5. Необходими знания, умения и компетенции

• Знания, умения и компетенции, относно използваните информационни 
технологии за управление взаимоотношенията с клиенти и доставчици;

• Знания, умения и компетенции, относно използваните информационни 
технологии за управление на персонала;
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• Знания, умения и компетенции, относно използваните информационни 
технологии за счетоводна обработка на данните;

• Знания, умения и компетенции, относно използваните информационни 
технологии за финансов анализ;

• Знания, умения и компетенции, относно използваните информационни 
технологии за извършване на бизнес анализ на инвестиционни проекти.

Изложеното по-горе ни дава основание да направим извода, че от гледна 
точка на използваните информационни системи за управление ресурсите на 
предприятията университетското образование в областта на информационни-
те технологии трябва да се насочи към придобиването на знания в областта 
на бизнес анализа. 
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ИЗПОЛЗВАНЕ НА СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ 
В ОБРАЗОВАТЕЛНИЯ ПРОЦЕС

гл. ас. д-р Светлозар Вацов
Шуменски университет „Еп. К. Преславски”, Шумен

Svetlozar Vatsov

ABSTRACT: Modern informational and communicational technologies change the way 
of communication in the education. The new realities require from the university to adapt 
as fast as possible through a change in the classic organization of the academic educational 
environment. A great amount of possibilities for virtualization of the education have the 
so called social networks. The report examines the possibilities, the perspectives and the 
problems of their introduction in the educational process.

KEYWORDS: Informational and communicational technologies, educational environment, 
virtualization, social networks.

Съвременното образование е на прага на невиждана по своите мащаби, 
обхват и последствия революция. Модерните информационни и комуникацион-
ни технологии все повече променят нагласите за общуване и комуникация в об-
разованието. За по-младото поколение виртуалната среда, създадена от Интер-
нет, мобилните телефони, онлайн игрите, iPod и т.н., е естествената им среда. 
Те си разменят музика и снимки, свалят и качват видео файлове, взаимодействат 
си едновременно в различни платформи, търсят информация (както и начини 
да препишат) във виртуалните мрежи. Тези „дигитални жители” прекарват целия 
си живот онлайн, което, разбира се, включва и времето на тяхното обучение 
в различните образователни степени, включително и висшето образование. Съ-
ществуващите системи за електронно обучение вече не могат да задържат дос-
татъчно вниманието на студентите, тъй като те поставят потребителя в пасивната 
роля на консуматор на фиксирано съдържание, а „нет-студентът” очаква да 
бъде свързан, ангажиран, активно взаимодействащ и управляващ виртуалната си 
среда за обучение. Тези системи могат да бъдат част от електронното обучение 
като хранилища на ресурси, но активната част от това обучение трябва да се 
пренасочи към студентите, които, използвайки добре познатите си социални web 
услуги, активно да изграждат, допълват, коригират и усъвършенстват знанията си, 
придобити в традиционните форми на обучение. 

Новите реалности изискват от съвременните университети да се адапти-
рат колкото се може по-бързо към тях чрез промяна в класическата органи-

USING SOCIAL NETWORKS IN EDUCATION
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зация на академичната образователна среда. Особено големи възможности за 
виртуализиране на обучението имат така наречените социални мрежи. Днес 
те са една от най-популярните услуги, задържаща вниманието на голяма част 
от интернет-аудиторията. Въпреки това в образованието те се разглеждат все 
още като ресурси, които съдържат главно развлекателна информация, във 
връзка с което не е възможно публикуването на учебно съдържание и, още 
повече, организирането на образователния процес.

Време е да се разбере, че така наречените социални мрежи имат осо-
бено големи възможности за интегриране в преподаването и виртуализиране 
на обучението. Това е така защото те [Цоков г., 2010]:

– се използват ежедневно от обучаемите;
– са безплатни за потребителите;
– притежават улеснен потребителски интерфейс;
– имат богатата функционалност и дават възможност на потребителите 

да взаимодействат чрез чат, видео, споделяне на файлове, съобщения, създа-
ване на групи;

– са социално ориентирани, с което дават възможност за широка кому-
никация и взаимодействия между преподаватели и обучаеми.

Социалната мрежа (на английски social network) в Интернет – това е 
виртуална мрежа, която е средство за предоставяне на услуги, свързани с 
установяването на връзки между неговите потребители, както и различните 
потребители и съответстващите на техните интереси информационни ресур-
си, които са инсталирани на уеб сайтове от глобалната мрежа. Терминът е 
въведен за първи път през 1954 г. от социолога от Манчестърската школа 
Джеймс Барнс и първоначално описвал индивида като пресечна точка на 
различните социални групи. 

Класацията на изданието „Преглед на сайтовете на социалните мрежи” 
[Social Networking...] за 2009 г. предоставя информация не само кои социални 
мрежи са водещи, но и прави изчерпателен анализ на всяка една. От тези воде-
щи световни социални мрежи три попадат и в топ сто на посещаваните сайтове 
от България – Facebook (� място), MySpace (29 място) и Netlog (98 място) [Top 
Sites in BG, 2009]. Тази статистика ясно сочи, че Facebook е водещата социална 
мрежа, към която преподавателите трябва да се насочат. Какво е Facebook? Сайт, 
предоставящ безплатна социална мрежа, отворен на 4.02.2004 г., управляван и 
притежаван от частната фирма „Facebook, Inc” със седалище в Силиконовата 
долина, Калифорния, САЩ [Seward Z., 2008]. Той е по-скоро социално, от-
колкото технологично явление – фокусът пада върху връзката между хората и 
споделянето на информация. С появата на Facebook мрежата се превръща от 
хранилище на ресурси в място, където потребителите се присъединяват към 
други потребители и си сътрудничат „online” споделяйки ресурси, нови идеи, 
коментирайки проблеми и предлагайки решения. Социалните web услуги се 
превръшат в мощни средства за споделяне на знания, идеи и опит.
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На тази основа, успоредно с използването на социалната мрежа за 
различни други цели, възниква и придобива широка популярност идеята на 
eLearning 2.0 – че обучаваните са не само потребители, но и създатели на 
учебно съдържание и учат чрез споделяне на знания с други обучавани. По 
същество това не е технология, а идеология за обучение – модел, ориентиран 
главно към мотивирани и самоорганизирани обучавани, тъй като те самите 
контролират процеса на учене. Според Стивън Даунс „Моделът на електрон-
ното обучение като съдържание, създавано от преподаващите, организирано 
и структурирано в курсове и консумирано от обучаваните, е коренно прео-
бърнат. Доколкото съществува съдържание – то е повече използвано, отколко-
то четено и е по-вероятно да е създадено от обучавани, отколкото от автори 
на курс. И доколкото има структура, по-вероятно е тя да наподобява диалог, 
отколкото учебник или ръководство” [Downes S., 2005].

Идеята за персонална среда за обучение придобива нарастваща попу-
лярност с развитието на eLearning 2.0. Греъм Атуел очертава нейната необхо-
димост: „Идеята за персонална среда за обучение разглежда обучението като 
непрекъснат процес и е насочена към осигуряване на средство за неговото 
обезпечаване, като се вземе предвид и ролята на обучавания като организа-
тор на този процес” [Attwell G., 2007]. Тя почива на три базови принципа: 

1)  индивидуализация;
Съдържанието на образованието е винаги строго индивидуализирано, т. 

е. формира се не от някакви съставители на учебни програми, а от самите 
обучаеми в хода на тяхното лично движение в света на познанието по инди-
видуални образователни траектории.

2)  наситеност;
Личното знание на обучаемите не се формира по някаква образователна 

програма, а се развива в специално организирана наситена образователна 
среда. Под наситеност ние разбираме насищането на образователното прос-
транство с носители на знание – други обучаеми (партньори по учебна ко-
муникация са не само преподавателя или учебника, но и другите обучаеми), 
наличие на разнообразна литература (а не само учебници), възможност за 
работа с експерти (съвсем не задължително професионални педагози), с те-
лекомуникационни мрежи (Интернет, локални електронни ресурси), организа-
ция на предметно-практическа дейност (работа с лабораторно оборудване, с 
културни артефакти, реална продуктивна работа). Такава съвършено наситена 
образователна среда дава възможност на всеки обучаем да натрупва необхо-
димия за развитието на личното му знание опит в работата, да построи своя 
лична образователна траектория.

3)  сътрудничество.
Става възможно реалното, а не само декларирано равноправие на учас-

тниците в образователния процес. Преподавателят става не толкова „носител 
на знания”, колкото равноправен партньор в учебната комуникация.
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Данните от проведени изследвания [Redecker Ch., 2009] показват, че 
социалните мрежи като цяло могат да подпомагат преподавателите в тяхната 
ежедневна работа и да ги подкрепят при развиването на индивидуалните 
умения на обучаемите до техния максимален потенциал. Преди всичко, 
социалните мрежи са много практични. Те могат да помагат на препода-
вателите в организирането и управлението на информацията от Интернет, 
позволявайки им да маркират съдържание, да организират своите индиви-
дуални списъци с връзки и да структурират дигитално съдържание за себе 
си, обучаемите и/или колегите, с които си сътрудничат. Социалните мрежи 
помагат на преподавателите още и да направят материалите достъпни за 
своите обучаеми. Например, блоговете могат да се използват за разпро-
страняването на информация и връзки, уикитата могат да насърчават ко-
лективното изграждане на ресурси, подкастовете и водкастовете (пожелани 
видеоклипове) могат да помогнат на преподавателите в разпространяването 
на аудио и видео материали.

На второ място, мрежата може да послужи на преподавателите за раз-
ширяване на техните методически инструменти чрез предлагане на нова 
учебна методика, по-интересна и приятна за обучаемите. Но поради високи-
те технически претенции тези инструменти в момента са все още ограничени 
по обхват. Все пак социалните мрежи днес вече могат да се използват лесно 
и с малко усилия, като правят ученето по-забавно и по този начин увеличават 
ангажираността и мотивацията на обучаемите:

Блоговете са отлични инструменти за насърчаването на творческите уме-
ния за писане – както на майчиния език, така и на чужди езици. Уикитата 
са по-строги в структурата си и затова не са толкова подходящи специално 
за насърчаване на индивидуалната креативност. Въпреки това, те са чудесни 
инструменти за сътрудничество и подпомагат логическото мислене и анали-
тичните умения на обучаемите, карайки ги да структурират своите знания по 
един йерархичен и взаимосвързан начин, да направят свои собствени снимки, 
видео или аудио записи като част от курс или съвместна задача и да ги пуб-
ликуват (напр. в You Tube). Те могат да направят записи на интервюта, снимки 
на учебни материали, да филмират експерименти или изобщо да регистрират 
различни събития от учебния процес.

За преподавателите особено важно е наличието на възможност за раз-
лични начини и нива на участие в социалните мрежи. Някои могат да изберат 
да използват онлайн общностите главно за обмяната на учебни материали, 
докато други могат да изградят една обширна мрежа от социални контакти, 
за да облекчат напрежението, което изпитват в ежедневната си работа. А тре-
ти биха просто предпочели да „слушат” дискусиите, да контактуват от време 
на време, като публикуват или отговарят на въпрос или използват мрежата 
за обмяна на опит, практика и/или съдържание до степен на съвместно съ-
ставяне на учебни материали. Различните инициативи за общуване в мрежа 
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следват различни стратегии. Изборът между тях позволява на преподавателите 
да решат в каква степен искат да разкрият своята лична и професионална 
идентичност, в какъв вид взаимодействия биха искали да участват – дали това 
ще бъдат предмет или съдържание, основани или фокусирани върху опреде-
лени проблеми, методи или медии или вместо това да си взаимодействат с 
регионални, национални или международни мрежи, било то индивидуално, в 
рамките на екип от преподаватели.

Най-важното е, че социалните мрежи могат да помогнат на препода-
вателите в развиването на модерна педагогика, чиято цел е поставянето на 
отделния обучаващ се индивид в центъра на преживяването. Блоговете и 
уикитата особено подпомагат груповата работа, като позволяват на учениците 
да се идентифицират в рамките на съвместните си проекти или задачи. В 
изследователската си работа и в личния живот, много преподаватели, интен-
зивно използващи социалните мрежи, постепенно се превръщат в „eLearning 
2.0 – ученици” и придобиват някои от качествата на „нет-поколението”. Но 
това все още не означава, че те са готови да обучават това поколение. Най-
важно е да бъде осъзнат фактът, че студентите от „нет-поколението” мислят 
по съвършено различен начин. За да бъдат разбрани те, е необходимо да 
бъдат разбрани инструментите, които използват и то не като технология, а 
като поведение – свързаност, ангажираност, интерактивност.

Емоционалният и социалният аспект от съвместния процес на обучение, 
идващ от привлекателната медийна среда, дава възможност на обучаемите 
да изпитват удоволствие от ученето. Той им позволява също да придобият 
умения, с които да развият личните си способности. Мотивацията и участието 
обикновено нарастват значително, обикновено способностите им за учене се 
подобряват от възможностите да контролират процеса на обучение. Освен 
това, социалните мрежи отчитат различието между отделните обучаеми и под-
крепят разграничаването, като предоставят персонализирани възможности за 
обучение. Инструментите могат да бъдат приспособени към индивидуалните 
нужди на обучаемите, както и към различните нива на знание и различните 
учебни цели, като по този начин стимулират мотивацията за учене. С две 
думи, социалните мрежи, използвани разумно, могат да помогнат на препода-
вателите да направят ученето едно приятно преживяване за всички обучаеми, 
като ги ангажират самите те да поемат отговорността за своя напредък в 
обучението и им помагат да развиват уменията и способностите си до пълния 
им потенциал.

Самото участието на обучаемите и преподавателите в социалната мрежа 
допринася за [Цоков г., 2010]:

– развиване на нова култура – социално ориентирана, при което се 
работи в сътрудничество с много хора;

– ускоряване на глобализирането, включително на образованието и из-
следванията;
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– развиване на мрежа от хора със сходни интереси – с тях може да се 
контактува независимо от местоположението, часовата разлика, независимо от 
вида на организацията, в която те работят;

– разширяване на професионалните и лични контакти – бързо и лесно 
могат да се поканят хора към дадена социална мрежа;

– подобряване на комуникативността, развиване на способностите за 
аргументирано убеждаване, за вземане на решения и критично мислене;

– получаване на информация и знания, тогава когато обучаемият изпит-
ва необходимост;

– развиване на познавателните умения – споделяне на лични или про-
фесионални факти чрез снимки, аудио/видео, презентации и др.

За да се разкрие пълният потенциал за използване на социалните мрежи 
в областта на образованието, трябва да сравним предимствата и недостатъ-
ците на този вид обучение.  Към предимствата спадат:

1)  наличието на видео и аудио услуги;
Често видео и аудиоматериалите помагат да се разбере по-добре темата, 

да се повтори, ако не е била разбрана от първия път, да се разгледат отделни 
части или да се смени тяхната последователност.

2)  възможност за дистанционно обучение;
Немаловажен фактор за тези, които не могат да учат в редовна форма 

по силата на някакви обстоятелства – отдалеченост, физически или ментални 
увреждания, трудови ангажименти, майчинство и др. Това е удобно и за тези 
обучаеми, които не са могли да бъдат на конкретно занятие – има възмож-
ност да се научи пропуснатия материал.

3)  самоорганизация на допълнителен учебен процес;
Обучаемият сам може да избира какъв допълнителен материал да из-

ползва.
4)  получаване на консултации от преподавателите в on-line режим;
Това изисква регламентирано присътствие на преподавателите в социал-

ната мрежа. В режим на реално време може да зададеш интересуващия те 
въпрос и да получиш отговор, който не се нуждае от подтвърждение от друг 
източник (въпросът за достоверността на информацията в Интернет звучи все 
по-остро).

5)  целият материал е събран на едно място.
Не трябва да се търсят нужните материали из целия Интернет, тъй като 

те са събрани и подредени на определен адрес.
По-доброто разбиране на идеологията и интерфейса на социалните мре-

жи от по-голямата част от интернет-аудиторията позволява да се икономиса 
време, като се прескочи етапа на адаптация на обучаемите към новото 
комуникативно пространство, което позволява да се построи неформално 
общуване между преподавателя и обучаемите и помага да се организира 
личностно-ориентирано обучение. 
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Мултимедийността на комуникативното пространство пределно облекчава 
използването във виртуалната учебна група на видео и аудиоматериали и на 
интерактивни приложения. 

Възможността за съчетаване на индивидуални и групови форми на рабо-
та способства за по-доброто разбиране и усвояване на материала.

Общото за всички участници в учебния процес комуникативно простран-
ство дава възможност за колективна оценка на резултатите от работата, за 
наблюдение на развитието на всеки участник и оценка на неговия принос в 
колективното творчество. 

Някои от открояващите се на пръв поглед проблемни моменти при из-
ползването им в образователния процес са:

1)  липса на достъп до Интернет;
Невъзможността всички обучаеми да се поставят при равни условия е до 

сега една от главните причини, която не позволява да се разкрият достойн-
ствата на социалните мрежи до край.

2)  невисоко равнище на мотивацията и на ИКТ компетенции на препо-
давателите;

3)  висока трудоемкост на организацията и поддръжката на учебния про-
цес за преподавателя;

4)  невъзможност за надежден контрол;
Причина, която не позволява да се излага основният материал в мрежата 

с надеждата, че точно той ще бъде усвоен, затова там се разполагат само 
допълнителни материали.

5)  отсъствие на „живото” общуване;
Сложно е целият материал да се усвои самостоятелно, необходима е по-

мощта на специалиста в дадената област, която често е трудно да се изрази 
в писмена форма. Трудно е също така преподавателят да види всички „слаби 
места” на обучаемия.

�)  сложност на оценката на реалните знания;
7) неподтвърденост на информацията.
Всеки може да разположи в мрежата тези данни, които пожелае. А те могат 

да не бъдат достоверни. Възможен е и взлом на акаунта на преподавателя.
Както се вижда, плюсовете и минусите са почти еднакво количество. 

По тази причина социалните мрежи все още не се разглеждат като самос-
тоятелна сфера на обучение, а като система за допълнително образование и 
самообучение извън рамите на задължителната програма. Въпреки това пре-
димствата са повече и по-значителни и могат да помогнат при решаването на 
актуалните задачи на образованието. А с недостатъците може да се борим: 
като разширим използването на достъпните функции на мрежите, например 
с програми от типа на Skype, които ще облекчат прякото общуване, като 
усилим степента на защита на поместената информация, чрез по-нататъшната 
информатизация на обществото. 
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Необходимо е да се повиши ИКТ квалификацията на преподавателите, 
изработване и апробация на ефективни методики за използване на социални-
те мрежи в образователното пространство, материално и морално стимулира-
не на педагозите. Партньорството на педагогическата общност с разработчи-
ците на социалните медии и законодателното регулиране на тази сфера може 
да обезпечи условия за приемане на конструктивни решения на проблема с 
информационната безопасност на виртуалните мрежи.
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ПОВИШАВАНЕ НА ВЪТРЕШНАТА МОТИВАЦИЯ 
В ОБУЧЕНИЕТО ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК 
НА СТУДЕНТИТЕ ОТ МВБУ
ас. Росица Иванова
Международно висше бизнес училище, Ботевград

WAYS OF IMPROVING INTRINSIC 
MOTIVATION IN TEACHING ENGLISH 
TO THE STUDENTS AT IBS
Rositsa Ivanova

ABSTRACT: The paper presents and discusses the role and importance of intrinsic 
motivation in learning a foreign language, respectively English. It describes the factors, 
strategies and approaches applied in motivating and enhancing the motivation for learning 
Business English of the students at IBS, assesses students’ efforts and achievements, deals with 
some practical examples of language instruction and focuses on usefulness and relevance of 
language materials. The paper gives a detailed description of the course in Business English 
Market Leader as a tool of improving language learning motivation. The paper comments 
on the principles of motivation, students’ inner motives for learning and their satisfaction 
with the opportunities for improving. 

KEYWORDS: Language instruction, Business English, Motivating factors, Intrinsic 
motivation, Principles of motivation.

УВОД

Мотивацията е основната движеща сила при всички действия на инди-
вида, съвкупност от енергетични сили, произтичащи от вътрешни и външни 
предпоставки, които определят неговото поведение. Най-общо, мотивацията 
се определя като вътрешен процес, който активира, насочва и поддържа 
поведението на даден индивид в течение на времето. Мотивацията включва 
организираност, дисциплинираност и целенасоченост на действията за по-
стигане на определен краен резултат. Получаването на пряка и интензивна 
връзка между целенасочените действия и крайните резултати е важен аспект 
на мотивацията.Постигнатите резултати имат субективно значение и психоло-
гическа ценност за човека – в противен случай те губят силата си на активни 
мотиватори. Мотивацията за учене се отнася до вътрешните състояния, които 
осигуряват мотивационна енергия по посока на реализирането на конкретно 
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поведение и постигането на предварително поставени цели в процеса на обу-
чение. Мотивацията за учене се дефинира в термините на цели, които насоч-
ват или подтикват учащите се към постигането им чрез идентифицирането на 
мотивационната сила на предхождащите събития или чрез детерминирането 
на мотивационните значения на фактическите или когнитивно представените 
резултати. Изключително важен аспект на мотивацията за учене е получава-
нето на пряка и адекватна обратна връзка в процеса на обучение между це-
ленасочените действия, качеството и особеностите на получаваните резултати. 
По този начин се постигат резултати, които имат психологическа значимост 
и действат като активни мотиватори по посока на извършването на учебната 
дейност с още по-голямо упорство и настойчивост. Правилното и целесъо-
бразно организиране на процеса на учене благоприятства за изграждането 
на положителна мотивация за учене, за развитието на познавателни интереси, 
които веднъж формирани, се превръщат в действени вътрешни фактори за 
подобряване на качеството и ефективността на учебната дейност.

ВИДОВЕ МОТИВАЦИЯ И НЕЙНОТО ЗНАЧЕНИЕ 
ЗА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС

Теоретиците разграничават най-общо два вида мотивация – вътрешна 
и външна.

Мотивацията за учене може да се разглежда едновременно и като ге-
нерална черта на личността, и като състояние, обусловено от ситуацията. Тя 
включва различни мотиви за учене. Те са преди всичко осъзнати вътрешни 
подбуди, по силата на които се полагат усилия за усвояване на знания, за фор-
миране на умения и за качествено изпълнение на учебната дейност. Мотивите 
за учене се детерминират чрез насочеността към знанията в качествоото им 
на непосредствени вътрешни подбудители към активност и чрез равнището 
на личната удовлетвореност от участието в познавателната дейност. Те отра-
зяват общото положително емоционално отношение към процеса на учене и 
обуславят стремежа към проникване в същността на изучаваните явления на 
фона на своевременното преодоляване на трудностите и напрежението чрез 
стремежа за непрекъснато личностно самоусъвършенстване.

Студентите имат нужда от специални стимули за активни, целенасочени и 
постоянни усилия в изучаването на втори език. И именно тяхната мотивация 
е инструментът, който ги кара да изискват, трансформират и използват знани-
ята, както и да участват активно в процеса на обучение.

Повишаването на равнището на мотивацията за учене влияе позитивно 
върху личната удовлетвореност от постиженията, обуславя ниското равнище 
на тревожност и отразява постоянните усилия за своевременно преодоля-
ване на страха от провал в процеса на обучението. Мотивацията за учене 
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стимулира качеството и интензивността на когнитивната дейност по посока 
на постигането на предварително формулираните цели, усвояване на нови 
знания и умения, използването на адекватни стратегии за постигане на високи 
академични резултати в процеса на обучение.

В практиката се налага изводът, че мотивацията се формира не само 
от външни фактори като преподаването, оценяването и сътрудничеството с 
колегите, но и редица вътрешни, личностни: осъзнаване на крайната цел, 
готовност за учене, упоритост, постоянство, активност, креативност и най-ва-
жното – удоволствие от процеса на учене.

Овладяването на даден чужд език е толкова трудна и продължителна 
задача, че понякога след първоначалния период на „запалване” на ентусиазъм 
следва нуждата от налагане на воля или дори изкушението от отказване.

УСЛОВИЯ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА МОТИВАЦИЯТА

Американският изследовател Джон Келер дефинира четирите необходи-
ми условия за поддържане на мотивацията, както следва:

1. Интерес по темата и дейностите.
2. Релевантност към нуждите на студентите и начина им на живот.
3. Очаквания.
4. Удовлетворение от постигнатите резултати.
Задачата на преподавателите по английски език в Международното Ви-

сше Бизнес училище е да осигурят условията посредством прилагане на най-
ефективните методи и стратегии, а именно:

1. Създаване на подходяща за учене среда.
2. Поставяне и постигане на реалистични цели.
3. Инициативност в ученето.
4. Изискване за обратна връзка и външен контрол според нуждите.
5. Повишаване на принципа за стимулиране и повишаване на мотива-

цията.

СРЕДСТВА И МЕТОДИ НА ПОВИШАВАНЕ 
НА МОТИВАЦИЯТА В МВБУ

Всички тези наложителни изисквания за постигане на основната цел, 
стояща пред обучаващите и обучаемите, са заложени в учебната система за 
Бизнес английски- Market Leader. Тя представлява  серия учебници и помощ-
ни учебни материали, включваща петте нива на овладяване на езиковия ма-
териал и изграждане на езикови умения – от ниво „начинаещи” (elementary)- 
до ниво „напреднали” (advanced). Market Leader е разширен курс по Business 
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English, създаден да вкара реалния свят на международните икономически 
отношения и международната икономика в класната стая. Учебната серия е 
разработена в сътрудничество с Financial Times, един от водещите междуна-
родни източници на професионална информация за международен бизнес, 
финанси, икономика и политика и осигурява максимална автентичност на 
икономическото съдържание. Серията е предназначена както за студенти, 
така и за онези потенциални курсисти, които вече работят в сферата на биз-
нес отношенията и имат потребност да разширят и обогатят своите знания.

Market Leader съчетава някои от най-стимулиращите нови идеи от света на 
бизнеса с ясно изразен, изцяло насочен към изпълнение на автентични зада-
чи, подход. По време на целия курс на обучение студентите се насърчават 
да използват собствения си опит и споделят собствените си идеи и вижда-
ния с цел максимизиране на тяхната активност и оптимизиране на крайните 
резултати.

Изключително важно изискване за материалите по Бизнес английски в 
серията е да осигури разнообразие от теми и дейности според интереса и 
нуждите на курсистите, както следва: 

Лексика:
Лексикалните единици включват основни и полезни икономически тер-

мини, често срещани словосъчетания и специфични идиоматични изрази. В 
отделните уроци, обединени и структурирани по определени теми, авторите 
обясняват новите думи и фрази като подпомагат и улесняват активизирането 
на пасивната лексика или новите знания с последващите автентични задачи.

Четене:
Упражненията за четене се състоят от подходящо подбрани интересни 

и преди всичко неадаптирани икономически статии от световно използваните 
икономически източници като ежедневникът „Financial Times”, „Guardian” и др. 
Те развиват и усъвършенстват уменията на студентите за четене и заучаване 
на основните понятия.

Слушане:
Упражненията за слушане са базирани на автентични записи на интер-

вюта, бизнес срещи, преговори и експертни мнения по глобални икономи-
чески и управленчески проблеми и постижения, които изграждат и развиват 
уменията на студентите за слушане с разбиране, откриване на специфична 
информация и водене на бележки.

Дискусии:
Приоритетната цел на дискусионните задачи и дейности, заложени в 

учебното съдържание на Market Leader е да изградят увереност у студентите 
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при изказване на собствено мнение и да усъвършенстват свободния им изказ 
на аглийски език, което, както всички знаем, е най-трудното изпитание за 
учещите чужд език.

Учебни казуси:
Това е отличителната разлика на системата Market Leader, която предста-

влява ключовият фактор за повишаване на мотивацията при студентите от 
МВБУ. Казусите са базирани на реалистични проблеми и ситуации в сферата 
на бизнес отношенията и целят да ангажират активното участие на всеки 
отделен студент, както по време на занятието, така и извън класната стая. 
Заложените задачи са не само езикови, но и провокират техните логически 
разсъждения,гъвкавост, идейност и лидерски заложби. Студентите са насърча-
вани да използват по най-творческия начин заучената лексика и вече придо-
битите комуникативни умения, да правят предложения и най-вече да вземат 
решения при обсъждането на дадените примерни учебни казуси.

Автентичните текстове за четене и слушане, автентичните примери за 
работна среда, работни проблеми, колегиални и йерархични взаимоотноше-
ния в рамките на дадена компания или отдел, конкурентноспособност и т.н., 
както и автентичните писмени задачи в клас или домашни и курсови работи 
(задължително придружавани от модел) са една от най-важните стратегии 
за поддържане и повишаване на бизнес ориентираните студенти от МВБУ. 
Именно в дискутирането на учебните казуси се проявяват и междудисциплин-
ните зависимости, тъй като студентите използват нужните им предварителни 
теоретични знания на родния си език, получени от обучението им по другите 
академични дисциплини.

Примерен учебен казус

За да подкрепя по-горе посочените мотивационни предимства на систе-
мата Market Leader ще опиша един примерен учебен казус, а именно: „Game 
over” (Край на играта), включен по темата „Управление на кризи”. Казусът съ-
държа обяснителна информация за търговска компания, предлагаща компю-
търни продукти, предимно компютърни игри. След публикуването на статия 
в седмичното издание на „Euronews” („Евронюз”), разпространявано в цяла 
Европа, компанията е обвинена в продажбата на пиратски продукти. Ръковод-
ството на компанията решава да организира пресконференция, за да защити 
името на компанията и нейната законна дейност, да обясни как работят в 
условията на криза и да отговори на въпроси на журналисти. Задачата пред 
студентите е да подготвят и проведат пресконференцията по възможно най-
успешния за компанията начин.

За целта всички студенти прочитат статията и информацията за ком-
панията в учебника и заедно съставят профила й в синтезиран вид. След 
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това няколко студенти представят в резюме дейността на компанията като 
си служат с цели изречения. Следва изпълнение на задачата за слушане на 
телефонен разговор между един директор от компанията и един независим 
консултант по управление на кризи, като целта е да разберат основателно ли 
е обвинението. 

Следващата стъпка е разделянето на студентите на две групи. Едната 
група играе ролята на ръководния персонал на компанията, а другата – жур-
налистите. И двете групи се запознават със специалната за всяка една от 
тях информация, поместена на различни страници в края на учебника, след 
което започват подготовката на събитието като отделни самостоятелни и про-
тивопоставени екипи.

Когато групите са готови, пресконференцията може да започне. Идеал-
ният вариант включва влизането в „залата” и настаняването на двата екипа на 
определените за това от самите студенти места.

Самият начин на провеждането на пресконференцията зависи изцяло от 
студентските екипи и обикновено протича различно при различните специал-
ности и в зависимост от броя на участниците.

Занятието завършва със задаване на писмена домашна задача за на-
писване на доклад за кризисната ситуация, който задължително трябва да 
съдържа:

– обстоятелствата, породили кризата;
– мерките и действията за справяне с кризисната ситуация.

Резултати от проведена анкета за мотивационните фактори

Според изследователите мотивацията може да се разграничи в три от-
делни типа: интегративна, инструментална и вътрешна. Различаването на 
интегративната от инструменталната мотивация се въвежда от теоретиците 
Робърт Гарднър и Уолъс Ламбърт. Интегративната мотивация обединява усили-
ята и желанието да се научи даден език с позитивно отношение към самия 
процес на изучаване. Този вид мотивация е ясно изразена в отговорите на 
студентите, дадени в анкета за причините, мотивиращи ги да изучават англий-
ски език. На въпроса защо искат да научат езика, повечето анкетирани са 
споделили, че водещите ги мотиви са осъзнатата необходимост от овладява-
нето му, свободата за свободно общуване, любознателност и не на последно 
място интересът, който английският език предизвиква у тях. Преобладаващите 
отговори могат да бъдат обобщени в следната формулировка: „Искам да уча 
английски език не само, защото ми е необходим като средство за комуни-
кация в цял свят и осигуряване на по-перспективно бъдеще, но и защото 
ми е интересен и изучаването му ми доставя удоволствие”. На въпроса: „ 
С какво ми е полезен Market Leader?” студентите са отговорили, че той им 
дава възможност да надграждат знанията си по общ английски с овладяване 
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на допълнителна бизнес терминология, както и да усъвършенстват уменията 
си за бизнес кореспонденция.Те го оценяват като „изключително интересен 
и полезен”. Според тях предизвикателството на учебната система се крие в 
повишената степен на трудност на включения езиков материал и езиковите 
задачи, което повишава мотивацията им за успех. А колкото до учебните 
казуси, студентите отговарят, че те им „дават възможност за разсъждения и 
практикуване на езика- устно и писмено”. По-голямата част от анкетираните 
смятат, че казусите им позволяват да активизират натрупаните пасивни езико-
ви знания посредством колективните идеи, дискусии и решения. Според тях 
съдържащите се в този раздел задачи провокират творческото им мислене и 
стремежа към оригиналност, едновременно с удоволствието от интересната 
колективна работа.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Повишаването на вътрешната мотивация за изучаване на чужд език е 
една твърде отговорна и нелека задача. Мотивите, дори и най-положителните, 
осигуряват само потенциална възможност за надграждане на знания и усъ-
вършенстване на умения. От изключителна важност е своевременната обра-
тна връзка: студент-преподавател. Обучението по английски език предоставя 
изключителни възможности за осигуряване на тази връзка, тъй като самите 
занятия по своята същност са постоянен жив и непосредствен диалог, а не 
лекционен монолог.Тук е мястото да се отдели нужното внимание на ролята 
на преподавателя в процеса на обучение като основен мотивиращ външен 
фактор. Той е този, който подбира, структурира и координира дейностите, 
подпомага и консултира, наблюдава, оценява и награждава. Той е този, който 
трябва да успее да ангажира вниманието, да изгражда и подчертава идентич-
ността на всеки един студент в качеството му на активен участник във всеки 
етап на учебния процес. Той е този, който трябва да съумее да поддържа и 
повишава мотивацията на студентите си по пътя към успеха.
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CURRENT TRENDS IN THE ELECTRONIC 
LEARNING OF THE ENGLISH LANGUAGE 

Genoveva Atanasova
Pavlinka Radojska

ABSTRACT: This paper was inspired by the idea of implementing an electronic learning 
system for full-time and part-time learning at the IBS – Botevgrad. Today electronic learning 
is not an alternative but an integral part of traditional learning. Students are becoming 
more demanding and they have to be offered a more challenging, more attractive way of 
acquiring knowledge. The paper discusses a different approach to teaching and learning 
English, based on a variety of on-line resources that can be input in the electronic learning 
system or used independently. The Internet space offers numerous sources for creating 
active and interactive learning courses, different types of tests for the purpose of assessing 
students, games and exercises for revising etc. This paper aims at offering a project for on-
line-based learning in English with the purpose to meet the standards of modern foreign 
language teaching, making the learning process more attractive and enhancing students’ 
motivation in learning English.

KEYWORDS: on-line learning, electronic learning system, assessment, free on-line 
learning sources, motivation.

УВОД

Електронните технологии са част от ежедневието ни. Електронното обуче-
ние вече не е алтернатива на традиционното обучение, а неотменна част от 
него. Условията на живот и труд се променят, хората се променят, изисква-
нията към обучението се променят. Вече не книгите и не Университетът са 
основните източници на знания. Обучението вече не може да бъде базирано 
на насилие (макар и не в бруталния смисъл на думата), а на мотивацията на 
студентите. В бързия и динамичен свят, в наситеното с информация ежедне-



784

вие на студентите трябва да се осигурява: (1) възможност за свободен, по 
място и време, достъп до учебните материали и (2) атрактивно поднасяне на 
знанията, съчетано с атрактивни методи, подпомагащи тяхното овладяване. 
Различните студенти имат различни стилове за учене: чрез гледане, чрез слу-
шане, чрез докосване и чрез правене [1]. Поради тези причини трябва да се 
осигурят уеб-базирани ресурси, които да подпомагат обучението на студен-
тите по английски език както в дистанционната, така и в редовната и задочна 
форма на обучение. МВБУ предоставя единна платформа за публикуване на 
учебни и изпитващи обекти, за проследяване на студентския успех, за плани-
ране и управление на процеса на обучение, която удовлетворява изискването 
за свободен достъп на студентите. Наред с това в интернет пространството 
се предлагат множество безплатни инструменти за лесно създаване на атрак-
тивни и интерактивни учебни обекти, които да способстват за повишаване 
на интереса на студентите към изучаваната материя и да подпомогнат усво-
яването й.

Целта на настоящия доклад е да се представи един проект за он-лайн 
базирано обучение по английски език на базата на внедрената в МВБУ систе-
ма за е-обучение и с включване на допълнителни интерактивни учебни обек-
ти, създадени с помощта на свободно достъпни електронни инструменти. 

СИСТЕМАТА ЗА ЕЛЕКТРОННО ОБУЧЕНИЕ НА МВБУ –
ОСНОВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ

Платформата за електронно обучение, която се използва в МВБУ, пре-
доставя богата гама от инструменти за създаване на онлайн ресурси и про-
веждане на ефективно обучение на студентите, включително и по английски 
език. Системата позволява изграждане на цялостен курс. Структурата на опи-
санието на курса е предварително създадена и преподавателят само попълва 
необходимите полета. Един курс може да съдържа: уроци; задания; речници; 
тестове; въпросници и други. Уроците могат да включват форматиран текст, 
картинка, файлове в pdf или pps (ppt) формат, видео и аудио материали в 
различни файлови формати (mp4, mp3, mov, flv и др.), готови уеб ресурси в 
IMS Package формат, препратки към други уеб-базирани ресурси. Системата 
предоставя удобен html редактор за създаване на текст. Платформата предос-
тавя възможност за създаване на 11 типа тестови въпроси. Всеки въпрос може 
да включва форматиран текст и картинки. За подпомагане на процеса на 
обучение и обмен на информация между студенти, преподаватели и адми-
нистрация, платформата предоставя възможности за синхронна и асинхронна 
комуникация: чат, форуми, електронна поща, публикуване на новини. 

Внедрената платформа е удобна за създаване и провеждане на учебни 
курсове по английски език. Позволява създаване на учебни и изпитващи мо-
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дули, проследяване на напредъка на студентите, комуникация. Дългогодишни-
ят ни стаж като преподаватели показва, че за засилване интереса на студен-
тите, провокиране на творческия им потенциал и мотивация в обучението е 
необходимо да се обърне внимание на по-атрактивни форми за представяне 
на знания и провеждане на упражнения. Разгледаната платформа предоставя 
възможност за лесно вграждане на готови обекти насочени към представяне 
на знания, решаване на казуси, провеждане упражнения, създадени с други 
редактори. Поради тази причина ние се насочихме към проучване на онлайн 
инструменти, позволяващи изграждането на такива обекти. 

БЕЗПЛАТНИ ИНСТРУМЕНТИ ЗА СЪЗДАВАНЕ 
НА ЕЛЕКТРОННИ ОБЕКТИ

В Уеб-пространството се предоставят множество инструменти за създа-
ване на учебни обекти. Част от тях са платени, други се разпространяват 
свободно. От друга страна предлаганите инструменти могат да се разделят 
на две категории: (1) инструменти за софтуерни специалисти, които изискват 
специализирани умения в областта на програмирането или графичния дизайн 
и (2) инструменти за специалисти от други научни области, които предоставят 
опростен и лесен за използване интерфейс, с помощта на който могат да се 
изградят достатъчно атрактивни и интерактивни обекти. В нашата работа ние 
сме се насочили към изследването на безплатни, предназначени за специали-
сти по английски език инструменти. 

В процеса на нашето търсене ние се запознахме с голямо разнообразие 
от такива инструменти, които имат своите предимства. В настоящия доклад 
ще представим само някои от тях, които смятаме, че най-добре удовлетво-
ряват изискванията на учебния материал и възрастовата характеристика на 
обучаемите.

What2Learn (W2L) [2]. Представлява цялостна платформа за провеждане 
на електронно обучение. Предоставя инструменти за изграждане на инте-
рактивни игри и тестове. Позволяват изграждане на 5 типа тестови въпроси: 
избираем тип, свободeн отговор от 1 дума, кратък свободен отговор, анагра-
ма и „бесенка”. Работят само с текст (не позволяват вграждане на графични 
обекти в теста). Създаването е лесно – в подходящ графичен интерфейс. 
Създадените обекти са достъпни чрез линк през сървъра на системата, но 
могат да се експортират и вграждат в други системи. Създадените тестове 
са анимирани с игрови елемент. Подходящи са за изучаване на лексика, 
терминология и правопис. Системата предоставя възможности за създаване и 
на групови игри, подходящи за провеждане на класни занимания, при кои-
то се провокират студентите да подобряват говорните си умения. При една 
от игрите студентите се разделят на групи. Всяка група излъчва говорител, а 
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останалите участници обясняват описателно и асоциативно появилата се на 
екрана дума. Играе се за време. За всяка позната дума отбора победител 
отнема заст от изображението на някой от другите отбори. Победител е от-
бора, чието изображение остане последно на екрана. 

Този тип игра може да се съхранява на преподавателския компютър или 
да се добави като част от ресурсите на системата за е-обучение. За всяка те-
матика се създава отделна папка, в която се копират 3 файла: един текстови, 
един HTML и един SWF. В текстовия файл се описват въпросите и верните 
им отговори. Като разделител се използват две звездички. 

Пример: 
It’s my great________**pleasure **to here with you today to______

__** talk**about ethical management practice. The _______**aim **of this 
presentation is to_______**describe**an approach to management that takes 
social responsibility into account…..

Xical [3]. Мултимедийно ориентирана среда, подходящ за изграждане на 
уеб-базирани презентации, инструкторски материали, тестове и т.н. Позво-
лява интегриране на звук (говори и музика), видео, анимация, интерактивни 
диаграми и други подобни. Изисква използване на външни редактори и по-
знания за работа с тях, което създава известни проблеми пред специалисти 
с филологическо образование.

Class Tools [4]. Системата е подходяща за изграждане на интерак-
тивни игри, тестове и диаграми, които да се публикуват в собствен блог, 
уеб-страница или интранет. В системата се предлагат повече от 20 инстру-
мента, подпомагащи проектирането, реализирането и провеждането на 
обучение. Интерфейсът на предложените инструменти е интуитивен и не 
изисква специализирани софтуерни познания. По-интересните инструменти 
са следните:

• Инструмент за проверка за плагиатство. Есето се копира и поставя 
в текстово поле на екрана. След анализ системата дава отчет за отделните 
части на есето. Резултатът от анализа на едно примерно есе е показан на 
фиг. 5. Вижда се, че част от есето е взаимствана от други текстове, достъпни 
в интернет пространството.

• Инструмент за създаване на анимирани игри. Подходящ е за съз-
даване на задачи от асоциациативен характер. Проверката на изпълнението е 
автоматична. Създадените приложения могат да се използват както за самос-
тоятелни занимания, така и за университетски упражнения.

• Инструмент за създаване на задачи под формата на пъзли. Подхо-
дящ е за изучаване а строежа на изречения, за смислово подреждане а цели 
текстове, за дописване на изречения. Създадените задачи са подходящи за 
вътрекласни занимания. 

• Инструмент за създаване на тестове с въпроси от избираем тип или 
въпроси с кратък отговор. 
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• Инструмент за създаване на групови игри, развиващи говорните 
умения у студентите.

• Инструменти за създаване на електронни книги. Текстът се създава 
в Word и се копира в определените полета на сайта. 

eXe [5] – лесно създаване и публикуване на обучаващи ресурси, без 
да са необходими специализирани програмистки познания; възможност за 
експортиране в IMS Content Package, SCORM 1.2 или IMS Common Cartridge 
формат.

MLOAT (Multimedia Learning Object Authoring Tool) [7] – предлага създа-
ване на съдържание чрез лесно комбиниране на видео, звук, изображения 
и текст в единен синхронизиран учебен обект. Не са необходими никакви 
програмистки умения. Работи се в удобен графичен интерфейс. Предоставя 
инструменти, специално насочени към създаване на задачи в областта на 
чуждо езиково обучение: 

• Vocabulary memorization platform: Платформата за учене на думи е 
проектирана, за да помага на обучаващите се да запомнят правописа на 
думите, като играят серия от игри. Преподавателя може да направи произво-
лен брой флаш-карти (карти, които от едната страна е дума или специфично 
окончание, а от другата е обяснението). Всяка дума се описва в 3 полета: 
терминология, описание, категория. Възможно е да се придружи и със звуков 
запис на произношението. 

• Image Annotation Tool е инструмент, който позволява на инструктора 
да публикува изображение (снимка), лесно и интуитивно да добави текстови 
кутии с обяснение към различните елементи на изображението. В послед-
ствие така създаденото изображение с пояснения може да е използва за тест-
ване на студента – изображението и обяснителните кутиики се показват, но 
без текста в тях. Студентът трябва сам да въведе термините в тези кутии. 

• The Language Pronunciation and Comprehension Learning Tool (LPCLT) е 
революционен лингвистичен инструмент, проектиран за подобряване разби-
рането и произношението на студента при изучаването на даден език. Този 
нов инструмент дава възможност на преподавателите да създават лексични 
и синтактични структури в звукови компоненти, да помагат на студентите да 
чуват и говорят изучавания език. Този инструмент позволява да:

• се избере който и да е език и се създаде въпрос-отговор база 
данни;

• запис и възпроидвеждане на глас за упражняване на произношение 
и разбиране;

• се интегрира оралния елемент в плана за изучаване на езика.
CourseLab [8]. Мощен, лесен за използване инструмент. Позволява из-

граждане на интерактивни електронни обучаващи обекти, които могат да се 
публикуват в Интернет, да се вграждат в системи за електронно обучение, 
да се разпространяват чрез компакт-дискове и др. 
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Xtre [9]. Дава възможност за лесно създаване на пълната гама електронни 
обекти, необходими за електронно обучение. Позволява запис на работата с 
екранни обекти, добавяне на поясняващ текст и др. 

Quandary [10]. Инструмент за изграждане на обучение чрез казуси, при 
което на студента се представя някаква ситуация и набор от действия, ко-
ито могат да се предприемат, за да се реши казуса. Този инструмент може 
много успешно да се използва от студентите от специалност „Туризъм” за 
представяне на дестинации и за разработване и представяне на презентации 
в часовете по бизнес английски.

Hot Potatoes [11]. Позволява създаването на � типа приложения, позво-
ляващи изграждането на интерактивни изпитващи обекти от тип: множествен 
избор, кратък отговор, словоред, свързване, кръстословица и запълване.

РЕАЛИЗИРАНИ ЕЛЕКТРОННИ ОБЕКТИ ЗА НУЖДИТЕ 
НА ОБУЧЕНИЕТО ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

Още от 2005 г. в МВБУ се използват създадените в системата Dialang 
тестове за проверяване нивото на владеене на английски език от студентите 
в съответствие с Общата европейската рамка за езиците. Тези тестове да-
ват възможност за осъществяване на текущ контрол или определя нивото, 
от което трябва да започне обучението на нови студенти. Възможностите и 
резултатите на системата Dialang са докладвани на Конференцията на МВБУ 
през 2005 [13].

С помощта на инструментите, разгледани в предходната точка от насто-
ящия доклад са създадени набор от онлайн инструменти, предназначени за 
обучението на студентите по английски език. Някои от тях са представени 
по-долу. 

С помощта на What2Learn са създадени тестове със свободен отговор 
от една дума, които са предназначени да помогнат на студентите по-лесно 
да обогатят лексическия си запас по бизнес английски (фиг.1). За всяка дума 
се появява описание на английски език и студентът трябва да познае думата 
и да я въведе в текстовото поле. Тестът се изпълнява за време. В зависи-
мост от постигнатия резултат верни отговори е и класирането на скиора от 
анимацията. Думите излизат в произволен ред. Тестът може да се изпълнява 
многократно. 



789

Фиг. 1. W2L – Пример за тест със свободен отговор

С помощта на същата система (What2Learn) са създадени и тестове с 
избираем отговор (фиг. 2). Целта им е да определят степента на разбиране 
при четене на специализирана литература в областта на туризма. При всеки 
грешен отговор се топят ледовете и потъва по един пингвин. Когато потънат 
всички пингвини, играта е изгубена и тестът не е преминал успешно. В за-
висимост от броя на останалите „живи” пингвини се определя и степента на 
успешно положения тест.

Фиг. 2. Пример за тест с избираем отговор
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Упражнението от тип „бесенка” има за цел да проверяване владеенето 
на лексиката и правописа (фиг. 3). Този тип упражнения може да се използва 
при всички нива, регламентирани от Общата европейска рамка за езиците, в 
зависимост от сложността на лексиката. 

Фиг. 3. Тест за проверяване на лексика и правописа от тип „бесенка”

С помощта на инструмента за Dustbin (ClassTools) са създадени група 
упражнения за определяне на асоциативни групи от термини. В показания 
пример (фиг. 4) е представено упражнение за усвояване на терминологията 
чрез асоциации в областта на видовете транспорт. Създадени са 4 тематични 
групи с имената на различни видове транспорт. При стартиране думите се 
появяват една по една и трябва да бъдат „изхвърлени” в съответната кофа за 
боклук. Ако студента сгреши, думата се връща и трябва да бъде избран нова 
кофа. Не може да се премине към следваща дума, докато не се определи 
принадлежността на текущата дума. 
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Фиг. 4. Създадена анимирана игра „Видове транспорт”

На фигура 5 е показан резултатът от проверка за плагиатство на едно есе 
на тема „България в европейското икономическо пространство”. Системата 
открива плагиатство в един участък от есето. Този инструмент е използван в 
обучението на студентите от специалност МИО и Бизнесадминистрация. При 
първото използване е открито частично плагиатстване в около 50% от пред-
ставените есета. Пълно плагиатство не е открито. Студентите са предупредени 
и при второто представено есе само в 5% от работите е открито частично 
плагиатство.
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Фиг. 5. Class Tools – Проверка за плагиатство

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Целта на нашето изследване е да представим проект за електронно 
обучение по английски език, което да мотивира повече студентите, като даде 
възможност за по атрактивно, нестандартно представяне на темите от пре-
подавателя, да повиши техния интерес към решаване на казуси (при бизнес 
английски) и ситуации и отговорността им при изпълнение на задания извън 
контактните часове, да стимулира подготовката им за текущо оценяване или 
изпит.

Въвеждането на платформата в редовната и задочна форма на обуче-
ние не би трябвало да означава отлив на студентите от редовните часове по 
английски език, а по-скоро да бъде стимул за едно по-интересно и по-ефек-
тивно обучение.
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INFORMATOIN AND COMMUNICATION 
TECHNOLOGIES AND INFORMATION 
ENVIRONMENT AS FACTORS IN DEVELOPING 
INTELLECTUAL POTENTIAL IN STUDENTS

Chavdar Milkov

ABSTRACT: ICT can aid the human brain by compensating for its disadvantages as 
well as by widening the traditional intellectual forms. The Homo Sapiens’ brain flexibility 
allows for an amazing adjustment towards the constantly changing circumstances and 
environement. The already developed volume of intellectual capacity remains within one’s 
personality as well as within the society that needs to provide the best possible conditions 
for its use when manufacturing material and spiritual wealth.

Implementing ICT comes with social but not technical difficulties. Hence, both social 
continuity and maintenance that match people’s needs have to be the foundation for 
building information society

KEYWORDS: information and communication technologies, intellectual capacity, 
personality, information environment, development, teaching, training and education.

УВОД

Образованието, социалната сигурност и здравеопазването са трите обла-
сти на държавната политика, от които, в най-голяма степен, зависи благосъс-
тоянието на гражданите. Сред тях, с най-голяма тежест е образованието, тъй 
като то осигурява създаването и производството на интелектуалния потенциал 
на нацията, а от него зависи духовното и материално производство и съз-
даването на необходимите висококачествени блага за всеки гражданин на 
страната. Във всички развити държави и модерни общества благополучието 
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се постига чрез образованието- задължително за всички граждани до опреде-
лена възраст и избираемо, съобразно способности, потребности, намерения 
и желания на отделния член на социума. От няколко десетилетия, специали-
стите по управление на образованието и, в частност, на висшето, в развитите 
държави са разбрали, че то може да стане наистина решаващ фактор за 
възход и просперитет на страната, само ако в него намерят място всички 
съвременни информационни и комуникационни технологии (ИКТ).

ИКТ оказват помощ на човешкия мозък при компенсацията на неговите 
недостатъци и разширяват традиционните форми на интелекта. Пластичността 
на мозъка на Homo Sapiens Sapiens му позволява по удивителен начин да 
се приспособява към непрекъснато променящата се околна действителност. 
Човекът е така устроен, че може да се защитава от непотребната, неразби-
раема и неприятна информация. Тя преминава покрай него и той не може 
да я преработи, следователно, да я запомни и превърне в трайни и полезни 
знания. Всяко претоварване превръща информацията в непоносим интелекту-
ален шум и тя става безполезна за личността. Намирайки се в реалния свят, 
човек реагира не на всяка информация, а само на онази, която се променя, 
усъвършенства и доставя новости от заобикалящата го среда, които лично 
го интересуват, или са в обсега на образователните, културалните и профе-
сионалните му интереси. Това, само по себе си, означава, че „критичността 
на мозъка”, като личностно качество, е заложена генетически и поради това, 
не бива да се преекспонира опасността от претоварване на личността с 
различни информационни потоци. По друг начин, обаче, стои въпросът с ин-
тересуващата личността информация. Поради лавинообразното й нарастване, 
никой в момента не е в състояние да следи всичко, което е в масмедиите, 
специализираната литература, периодиката, в глобалната мрежа Интернет, в 
различните сайтове. Това, от своя страна, води до определена неинформи-
раност, недостатъци в компетентността и информираността на личността и 
възможността й да бъде на „ти” с информацията, засягаща професионалната 
реализация. Например, според данни на просветните синдикати и междуна-
родните изследователски институти, в областта на обучението, образованието 
и възпитанието, ежемесечно в света се печатат повече от 5 хиляди педагоги-
чески издания на около �0 езика.

І.  СЪЩНОСТ НА ИНТЕЛЕКТУАЛНИЯ ПОТЕНЦИАЛ 
НА ЛИЧНОСТТА

Изкуствените светове (технологии, уреди, апарати, машини и др.), съз-
давани от човека, неизбежно оказват влияние върху работата на мозъка, в 
зависимост от решенията, които личността приема. Формираният обем на 
интелектуалния потенциал остава у личността, но, редом с това, и в обще-
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ството, което създава най-добри условия за използването му при създаването 
на духовни и предметни блага. За съжаление, обаче, формираните значими 
умения, например, грамотност, компетенции или способност за дълбоко ино-
вационно мислене, в личен план, се загубват за следващите поколения и не 
могат да бъдат по никакъв начин възстановени. Оттук произтичат и два сери-
озни проблема: от една страна, необходимостта от създаване на възможности 
за максимално използване на ИКТ за развитие на личностните способности, а 
от друга, налице са условия, чрез които ИКТ заменят изградената норматив-
но-оценъчна и ценностна система на отделния човек и на социума като цяло, 
което трябва да се отчита при реализацията на възпитателно-образователния 
процес и развитието на интелектуалния потенциал на отделната личност.

Приетата от Европейския Съюз Директива „Европа 2020” търси отговор 
на въпроса, поставен пред 27-те страни-членки: „Какво образование може да 
отговори на потребността да се постигне „устойчив, интелигентен и приобща-
ващ растеж” на всяка страна-членка и на всички заедно?”.

Владеенето на методите за придобиване, съхраняване и обработка на 
знанието, получавано от личността, под формата на информация, овладявана 
в процеса на обучение, позволява  задълбочено разбиране на структурата на 
предметните знания, установяване дълбока взаимовръзка между понятията, 
вникване в същността на еволюционните процеси и сериозно развитие на 
интелектуалния потенциал на личността. В този процес, човек търси и от-
крива своето място в еволюционната редица, връзката си с останалите живи 
същества на планетата, силата на въздействието му върху материалния свят. 
По този начин се създават условия за изграждане на съвременни методоло-
гически основи на редица нови теории за обучението, чрез които човекът в 
ХХІ век ще получи онези знания, умения и степен на възпитаност, които ще 
го поставят в ролята на съзидателен творец, лоялен гражданин, притежаващ 
висока технологична и нравствено-екологична култура, т. е., интелектуалният 
му потенциал ще се развива в друга, специфична насока, съобразена с ево-
люционните процеси и все по-мащабните измерения на ноосферата.

Интелектуалният потенциал на личността включва следните елементи:
– Интелектуален капитал, който представлява съвкупността от интелек-

туални възможности на личността – интелигентност, сила и качества на ума, 
осведоменост и компетентност, системност на усвоените знания, висока лич-
на и професионална култура.

– Информационен капитал, включващ в себе си информационните ре-
сурси и активи на личността, които тя е придобила в хода на собствения си 
живот- възможности да борави с различни видове информация, способност 
да я подбира, съобразно личностните си приоритети, умение за преработка 
и трансформиране на придобитата информация.

– Човешки капитал, който е съвкупност от формални и неформални ак-
тиви на личността (общуване, комуникация, интеракция), взаимодействие със 
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семейството, колегите, близките, съмишлениците, с обществото, като цяло, 
професионален капацитет.

А. Тофлър, един от теоретиците на информационното общество, въвежда 
в обръщение понятието „шок от бъдещето” (Тофлър, А. 1992), което, според 
него, се появява в случаите на получаване, от страна на човешкия мозък, на 
прекалено много нова и непредсказуема информация. Тогава, точността на 
предаване на образи се снижава и границите между илюзиите и реалността 
се размиват.

Така, според него, възниква необходимостта за живот в информационното 
общество, което може да смекчи ударите на непредсказуемото бъдеще и да 
подготви хората за посрещане на последиците от свръхдинамичното развитие 
на ИКТ, синергетиката, нанотехнологиите, космологията, биониката, психофизи-
ологията, неврофизиологията, роботиката, телемеханиката, автоматиката и др. 
В това общество съществено се изменят не само видовете производство, но 
и стандартът на живот и системата от ценности. Нараства значимостта на кул-
турно-цивилизационните достижения в областта на духовността. Информаци-
онното общество създава условия за ранно разкриване на възможностите на 
личността, развитието и приложението на интелектуалния й потенциал в дей-
ността на човечеството. Материална и технологична база стават различен род 
системи, почиващи на базата на компютърната техника и глобалните информа-
ционни мрежи. Зад термина „информационно общество” стои обективен про-
цес на постепенно осъзнаване от социума на значимостта на информацията, 
като самостоятелна фундаментална същност (редом с енергията и материята) 
и превръщането й в реална, високо производителна сила. Съвременните ИКТ 
правят всеки фрагмент от съществуващото човешко знание общодостъпен за 
гражданите на света. Формирането на информационното общество се явява 
закономерен етап в развитието на цивилизацията, свързано е с въздействието 
на съвременните ИКТ и оказва значително влияние върху образователната сис-
тема, културата, икономиката, социалната структура, правото, държавата.

Днес, светът изживява нова мощна революция. За разлика от предходни-
те технологически революции, които са на базата на материята и енергията, 
новата революция променя разбирането за време, пространство, разстояние 
и знание. В основата на информационната революция лежат „взривно” разви-
ващите се ИКТ, чието разнообразие и възможности се ограничават само от 
изобретателността на човека.

Проблемът за приложението на ИКТ има социална, а не техническа при-
рода. Ето защо, основа за построяването на информационното общество би 
трябвало да бъдат социалната приемственост и социалната поддръжка, които 
съответстват на потребностите на хората. От тази гледна точка, информаци-
онното общество трябва да стане почва за развитие на еманципацията, хума-
низма, лоялността, гражданствеността и укрепване на позициите и интересите 
на всеки член на обществото.
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Мозъкът преодолява т. н. „критични” или „чувствителни” периоди в дет-
ството, когато обучаващата среда оказва особено въздействие и определени 
видове дейност и стимули са жизнено необходими за максимално развитие 
на интелектуалния потенциал на личността. Осигурявайки получаването на 
необходимия опит за всяка възрастова група, преподавателите помагат за 
формиране, не само на интелекта, но и на резервите на ума за цял живот.

Съвременната психология на личността, специалистите от институтите, 
изследващи тайните на човешкия мозък, са категорични, че изход от сегаш-
ното състояние може да бъде развитието и възпитанието на критическото 
мислене у личността. Ако стане преобладаващо, то ще доведе след себе си 
необходимостта от фундаментални промени в системата на образование- от 
началното училище до университетите.

Още през 1975 година, редица щатски изследователи установяват, че 
коефициентът на полезно действие (КПД) на учителите в техните средни 
училища не превишава 3% (http://pedsovet.org/). Поради това, в САЩ се 
вземат редица законодателни мерки- изключително сериозно увеличаване на 
финансовите средства, отделяни за средното училище; насищане на процеса 
на обучение с най-модерни ИКТ; укрепване и развитие на училищните на-
стоятелства; обогатяване на училищните библиотеки със съвременна литера-
тура; работа за развитие на познавателната самостоятелност у учениците. И 
резултатите не закъсняват.

Авторът е абсолютно убеден, че в съвременното българско училище- 
средно и висше, този процент не е много по-различен, т. е., в нашето учи-
лище се изразходват напразно огромни количества психическа, физическа 
и интелектуална енергия, както на преподавателите, така и на обучаемите, 
които, в крайна сметка, не водят до позитивни образователни и възпитателни 
резултати. Следователно, според нас, време е в българската образователна 
система да се промени методологията, да се реализират новите парадигмални 
идеи на Ил. Пригожин и създадената от него нова наука- синергетика, да се 
реформира идеологията на обучението, доколкото високото качество на об-
разованието е идеологията, чрез която се реализират всички нововъведения в 
обучението и образованието. Поставяйки процеса на обучение на тази осно-
ва, училището, университетът, преподавателите, родителите и обществото ще 
получат достатъчно качествени резултати, в сравнение със сегашните. Всичко 
това е свързано с кардинална трансформация на учебните планове за раз-
личните видове и степени училища и произтичащите от тях учебни програми, 
учебници, помагала и пособия, тъй като те са неадекватни на изискванията 
на съвременния живот.

През 2009 година се провежда международно сравнително изследване 
на учителите от обединена Европа (TALIS), което показва, че в последните пет 
години българските учители са в челото на професионалистите в Европа, ко-
ито повишават непрекъснато своята квалификация и личностно усъвършенст-
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ване (повече от 30 часа годишно). От това можем да направим извода, че 
не в учителите е причината за сериозния спад в областта на компетенциите, 
знанията, уменията, степента на възпитаност, нравствеността на обучаемите 
у нас.

Изключително обезпокоителен е фактът, че е налице драстично намале-
ние на коефициента на интелигентност (IQ) на българските граждани, който 
е пряко свързан с интелектуалния потенциал на нацията за последните 20 го-
дини. В представително изследване, R. Linn и T. Vanhanen (Linn, R., Vanhanen, 
T. 2003) проучват средния IQ на гражданите от целия свят и класифицират 
нациите на четири групи:

– В първата, c най-висок IQ (105 пункта), са далекоизточните народи.
– Във втората, с IQ около 100 пункта, са повечето европейски държави, 

САЩ, Канада, Австралия и Нова Зеландия.
– В третата, с IQ под 100 пункта, са само няколко държави от Европа, 

сред които е и България. Тук са страните от Южна Азия, Северна Африка и 
повечето от страните от Латинска Америка. IQ е около 8� пункта.

– В четвъртата група са Субсахарска Африка и Карибския район – с IQ 
около 70 пункта.

Авторите отбелязват, че през 1990 година коефициентът на интелигент-
ност на жителите на България ги поставя на �-то място в света и на 3-то в 
Европа, а през 2003 година са съответно на 34-то място в света и на 24-то 
в Европа. Това, според нас, е катастрофален спад и говори красноречиво 
за нарушените възможности на семейството, детската градина, училищата и 
университетите. И как иначе, след като необосновано и политически оба-
грено се закриват звената от системата за извънкласна и извънучилищна 
дейност – станции на младите техници и агробиолози, ученически центрове 
за научно и техническо творчество, секции, клубове, кръжоци, в които се раз-
вива и възпитава интелектуалния потенциал на децата от началното училище, 
подрастващите и юношите. Обучаемите в средните училища у нас показват 
бързо спадащи резултати, спрямо европейските стандарти, в международните 
сравнителни изследвания на функционалната грамотност (PISA), на граждан-
ските компетентности (ICCS) и на математическите умения (TIMSS). Основна 
задача на тези изследвания е да покажат, как наученото в училище служи 
на децата, помага им да се справят с предизвикателствата на живота. Тези 
изследвания са фокусирани, преди всичко, върху 14-15 годишните ученици, 
които приключват обучението си в основното училище и им предстои да 
направят професионален и/или кариерен избор.

По данни на Националния статистически институт (НСИ), сред населени-
ето в България от 25 до �4 годишна възраст, към 01 март 2001 година има 
1051338 души с основно образование (VІІІ клас), с начално (ІV клас) – 182111, 
с незавършено начално – 30727 и напълно неграмотни – 49745 човека. Това 
са 1300000 граждани, в работоспособна възраст, за които пътят към престиж-
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ни професии, специализации, длъжности, звания е затворен, поради ниска 
степен на образованост или пълното й отсъствие. За какъв интелектуален по-
тенциал и неговото сериозно използване можем да говорим в този случай?

За 2011 година липсват обобщени данни, дори и в НСИ, за точния брой 
на неграмотните и полуграмотни хора, на гражданите без професия у нас, и 
то в работоспособна възраст.

В хода на глобалните световни проблеми психологическите и педагогиче-
ски науки осезателно изпитват влиянието на динамичните промени във всички 
надстроечни явления. Научното познание се стреми към нови обобщения 
и изводи, и то не само допълващи, но и преосмислящи сегашната научна 
терминология, понятиен апарат (тезаурус), теории, постановки, хипотези във 
всички области, и, най-вече, по посока на разкриване истинската същност 
на човека, неговата психика и интелект, личностно съзряване и мястото му 
в световните еволюционни процеси. Всичко това може да се реализира в 
училищата и университетите, но снабдени и оборудвани с нови технологич-
ни модели, прилагащи в практическата си дейност съвременни теории за 
същността и предназначението на обучението- конструктивизъм, теориите за 
социално учене на Дж. Ротър и Ал. Бандура.

Необходима е коренна реформа на методологията на процеса на обу-
чение, промяна в знанието като ценност за личността, прилагане в образова-
нието на психологическа система за управление качеството на познавателната 
дейност на всеки обучаем, която е в състояние да разреши проблемите за 
същността и целите в обучението до максимален процент. Трябва да се усъ-
вършенстват установените от десетилетия стереотипи в областта на познава-
телната човешка дейност на всички нива, да се отстранят покритите с плесен 
педагогически догми. На множество от теориите, категориите и методите на 
обучение, образование и възпитание на ХХ век повече не може да се раз-
чита. Те са методологически остарели, непригодни за новата организация на 
социалните системи в страната и в света. Не случайно, в доклада на Светов-
ната комисия за култура и развитие на ЮНЕСКО се отбелязва, че „идеалът не 
е да се създаде един единствен вид образование, а педагогически стратегии, 
подлежащи на приспособяване. Както не съществува универсално валиден 
тест за интелигентност, така не може да съществува и идеално училище за 
ХХІ век: образованието трябва да се адаптира към целите и средствата, към 
учениците и преподавателите” (Делор, Ж. 1977, c. 1�1).

Това може да се реализира с помощта на т. н. „Нова ефективна дидак-
тика” (http://www.bgshop.ru/). Тя е апробирана в дейността на водещи уче-
ни-експериментатори в областта на училищната дидактика и педагогическата 
психология (психология на обучението) от целия свят през последните няколко 
десетилетия: И. Лернер, Ю. Бабански, М. Скаткин – Русия; В. Сухомлински- 
Украйна; Ш. Амонашвили – Грузия; В. Окон, Б. Суходолски, Кш. Сосницки- 
Полша; Г. Нойнер, Р. Пиперт – Германия; С. Френе, Р. Кузине – Франция; 
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Дж. Сю, Ал. Бандура, Дж. Ротър – САЩ; П. Фрейре – Бразилия, които по-
лучават отлични резултати в процеса на обучение, прилагайки нови модели на 
учебна дейност, сред които се откроява цял набор от интерактивни методи 
на обучение.

Тази дидактика гарантира успехи при достигането на образователните и 
учебни цели от обучаемите в различните учебни заведения, по всеки учебен 
предмет, с помощта на съвременните ИКТ и подобаваща информационна 
среда и приоритетното развитие на интелектуалните сили и способности на 
децата и младежите, съобразно пол, възраст, степен на развитие, намерения, 
желания, амбиции и възможности.

ІІ. РОЛЯ НА ИКТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ИНТЕЛЕКТУАЛНИЯ
 ПОТЕНЦИАЛ НА ЛИЧНОСТТА

От началото на XXI век човечеството е изправено пред необходимостта 
да се справи с протичането на два паралелни процеса – стремително уве-
личаване на световните информационни ресурси, „оплетени” в глобалната 
информационна мрежа, и задълбочаващо се персонализиране на инфор-
мационно търсещите дейности, съсредоточено в рамките на персоналния 
микрокомпютър. Лавинообразното нарастване на информацията категорично 
налага потребността от специално образование на децата в информационно-
то общество, и то още в първите няколко години от престоя им в училище. 
Подготовката им за работа с новите ИКТ може да се извършва в условията 
на формална (чрез специални учебни предмети или разтваряне на учебното 
съдържание в множество учебни дисциплини) и неформална (клубове по 
интереси, секции) образователна среда. Ефективността на използване на ин-
формацията зависи от степента на развитие на интелектуалния потенциал на 
децата (подрастващи и юноши) и формираните у тях, в учебните заведения, 
умения за иновационно, нестандартно, евристично мислене, резултатно и съз-
нателно учене и творчество.

ИКТ вече са катализатор на идеите за отказ от безнадеждно остарелите 
образователни практики, средство за преосмисляне на целите, методите и 
възможностите на училищното обучение. Те се използват все по-активно и це-
ленасочено в процеса на обучение, посредством различни форми, най-вече, 
чрез информационната среда. Тя е „съвкупност от технически и програмни 
средства за съхраняване, обработка и предаване на информация, а също 
така и политически, икономически и културни условия за реализация на про-
цесите на информатизация” (http://www.iis.ru/).

Едно от съвременните предизвикателства пред образователната система 
е формирането на гражданина на информационното общество. Това пред-
полага да се погледне под нов ъгъл на значението, ролята и използването на 
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ИКТ във възпитателно-образователния процес, както в учебните заведения, 
така и извън тях.

Интересни са възгледите на Дж. Нейсбит и П. Абърдийн, според които, 
информационното общество изисква специфични умения от своите гражда-
ни- да мислят, да учат, да творят, да развиват интензивно своя интелектуален 
потенциал. „Между най-важните умения за учене могат да се посочат: ра-
ботата с информационни източници; решаване на проблеми; работа в екип; 
писмено и устно представяне и защитаване на позиция по даден проблем; 
концепция за използване на аудио-видео и компютърна техника и технологии; 
организация и управление на времето; разпределяне на задачите и приори-
тетите; независимо учене, оценяване/преценяване на постиженията, пробле-
мите на процеса и резултатите от ученето като цяло” (по Дерменджиева, Г. 
2000, с. 29).

Информационно-образователната среда е предназначена за максимално 
пълно обединяване на ресурсите на системата на образование  по пътя на 
интеграция на ресурсите на различните учебни заведение. Върху тази основа, 
„на потребителите се предоставя възможност за широк избор на различни 
образователни услуги: от достъп до фондовете на виртуално разпределените 
библиотеки до получаването на възможност за образование в избрано учеб-
но заведение, имащо свое виртуално представителство в информационната 
образователна среда” (http://www.iis.ru/). Информационната среда изпълнява 
ролята на инструментариум за поддържане на изследванията и развитието на 
образователната система, а, редом с това, тя е и средство за непосредствено 
общуване между преподаватели и обучаеми.

В съвременните социално-икономически условия една от доказалите сво-
ята ефективност дидактическа форма, изградена върху ИКТ и информацион-
ната среда, е дистанционното обучение. То е незаменим механизъм за по-
лучаване на качествено образование. При използването на ИКТ и работата в 
социални образователни мрежи и съобщества се ражда нова организация за 
учебна дейност на самия обучаем. Грешките и пропуските стават лично дело 
на учащия, а не са повод за получаване на негативни емоции и кризисни 
преживявания. Той може да използва най-ефикасния за себе си темп и ритъм 
на учебна дейност, при които няма излишно бързане, нервно-психическо и 
чувствено претоварване, съмнения в интелектуалните сили и способности.

Дистанционното обучение е комплекс от образователни услуги, предос-
тавяни на широки обществени слоеве, с помощта на специализирана ин-
формационна образователна среда, базирана върху средствата за обмен на 
учебна информация на разстояние (спътникова телевизия, радио, компютърни 
връзки, глобална мрежа Интернет, Интранет). Информационно-образователна-
та система на дистанционното обучение е системно организирана съвкупност 
от средства за предаване на данни, информационни ресурси, протоколи на 
взаимодействие, апаратно-програмно и организационно-методическо осигуря-
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ване, ориентирано към удовлетворяване на образователните потребности на 
обучаемите.

Технологиите на дистанционното обучение представляват съвкупност от 
методи, форми и средства за взаимодействие с личността в процеса на са-
мостоятелното усвояване на определен масив от знания. Те предоставят въз-
можността за получаване, в определени моменти, на квалифицирана помощ 
от страна на преподавателя под формата на консултации, съвети, предложе-
ния, проверка, насоки за работа. Обучаващата технология на дистанцион-
ното обучение се изгражда върху фундамента на определено и достатъчно 
по обем съдържание. Тя трябва да съответства на изискванията, свързани с 
усвояването на образователния контент. Учебното съдържание се акумулира в 
специални курсове и модули, предназначени за дистанционно обучение, опи-
ращи се на утвърдени образователни стандарти. Редом с това, се използват 
и т. н. банки – база данни и банки с видео сюжети.

От формална гледна точка, дистанционното обучение може да бъде ор-
ганизирано и осъществено на всички нива в дадена образователна система. 
Тенденциите и практиката на страните, които вече имат сериозен натрупан 
опит, показват, че цялото разнообразие от форми и методи се проявява, най-
вече, в сферата на висшето образование и курсовете за квалификация.

На нивата до средно образование, усилията са насочени повече към 
технологична наситеност на обучението и разширяване на възможностите за 
достъп до допълнителна информация и до известна степен самостоятелна 
работа, но в рамките на училището, където важи правилото- на едно и също 
място, по едно и също време. Изключения има, разбира се, обикновено за 
случаите на някаква степен на увреденост на лицето, или случаи, при които 
се прилага специално разработен индивидуализиран учебен план.

В позициите на специалистите по психология на индивидуалните различия, 
които защитават универсалното право на образование на всеки гражданин на 
съответната страна, до ниво средно образование, са налице сериозни аргумен-
ти, които се свързват със съображения за социална и гражданска справедли-
вост, равни права, без разлика на пол, вероизповедание, раса, социален произ-
ход. Редом с това, те извеждат необходимостта от получаване на солидна обща 
и професионална подготовка, позволяваща успешна реализация на пазара на 
труда. За да се постигнат сериозни резултати, обаче, е необходимо препода-
вателят да познава всички свои ученици- техните възрастови и индивидуални 
особености, интелект, коефициент на интелигентност, желания и възможности, 
сили, способности и мотиви за учене. Затова социалната справедливост изисква 
определени усилия за създаване и приложение в педагогическата практика на 
разнообразни способи на индивидуална работа. Само тогава, преподавателят 
може да ръководи, управлява и контролира процеса на обучение.

Индивидуализацията на процеса на обучение е друга психологическа и 
дидактическа форма, която повишава ефективността на изпълнение на необхо-
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димия набор от задачи в много по-комфортни условия на работа чрез използ-
ването на новите технологии и подходящата информационно-образователна 
среда. Педагогическа максима е фактът, че за осигуряване на индвидуализира-
на подготовка на бъдещия специалист е необходимо на всеки обучаем да се 
предостави възможността за съзнателен самостоятелен избор. Само така, той 
ще се превърне от управляем обект в субект, управляващ собствената си учеб-
на дейност. Индивидуализацията предполага активно използване на различни 
видове ИКТ, съобразно индивидуалните особености на обучаемите. Чрез нея е 
възможно формирането на умения, позволяващи да се прилагат оптимални или 
вариативни решения в сложните учебни ситуации. Появява се способността 
да се действа в непозната нестандартна ситуация, формира се операционния 
стил на мислене. Индивидуализацията е практическа реализация, с помощта 
на дидактическите методи, похвати и форми на работа, на принципа на ин-
дивидуалния подход в процеса на обучение. Тя предполага работа с отделния 
обучаем, в рамките на учебния час, като се зачитат водещите му психични 
особености и динамичното ниво на учебна подготовка.

Изучаването и класифицирането на индивидуалните особености на ли-
чността на обучаемия е задължителна предпоставка и необходимо условие 
за осъществяване на индивидуализацията в процеса на обучение- степен на 
развитие на психичните процеси (познавателни, емоционални, волеви), психич-
ните свойства (качества) на личността- интелектуални способности, интереси, 
потребности, характер и психичните й състояния- работоспособност и умо-
ряемост, фрустрация, стрес, тревожност. От спецификата на индивидуалните 
особености на личността на обучаемия зависят: предварителната подготовка 
на преподавателя за учебна дейност- подбор на подходящи въпроси, задачи, 
примери; психологическата структура на урока и последователността на от-
делните елементи; видовете самостоятелна работа; домашните упражнения, 
които се възлагат персонално на всеки учащ.

В психологията на обучението и дидактиката са изведени четири осо-
бености, които трябва да се съблюдават в процеса на индивидуализация на 
учебната дейност:

– Обучаемост, т. е., наличието на общи интелектуални особености и 
креативност на личността, като природно дадени качества на отделния инди-
вид.

– Обученост, състояща се от програмни и извънпрограмни знания. Тя 
е ново социално качество, показващо наличието на учебни умения и навици 
в личността на обучаемия. Обучеността в представителите на Homo Sapiens 
Sapiens се откроява, не като единичен акт на биологична защита, а като 
сложно социално качество. В нея хората включват и социалния си опит, на-
следен от миналите поколения.

– Познавателни интереси, потребност от знания, осведоменост, компе-
тентност и ерудиция на личността, които се добиват чрез сериозна интелекту-
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ална дейност, водеща до ускорено развитие и усъвършенстване на интелек-
туалния й потенциал.

– Обща учебна мотивация, позитивна настройка за учене, желание за 
интелектуално израстване и развитие.

Между обучаемостта и степента на обученост на личността съществува 
тясна връзка. Обучението е функция на социалната дейност, която се опре-
деля не от биологичната, а от социалната програма за развитие на индивида 
и превръщането му в личност. Затова обучението е средство за социално на-
следяване, т. е., то е такава дейност, с чиято помощ се възпроизвежда друга 
дейност. От хилядолетната практика на човечеството е известно, че у всеки 
индивид съвсем специфично, индивидуално се възпроизвежда натрупаният 
опит на предходните поколения и той, по свой неповторим начин, го прилага 
в собствената си автономна дейност.

Изграждането и развитието на творческото мислене в личността на обу-
чаемия при дистанционните му контакти, чрез ИКТ, са възможни чрез проект-
ната дейност, при многопластовите задачи, състезателните форми на отчитане 
на резултатите. Критическото мислене се появява по-късно. В мрежата може 
да се съотнесе самооценката на личните творчески работи с мнението на 
другите участници в проекта от различни възрастови групи и естетически 
пристрастия, защитават се собствените възгледи, убедително се отстояват 
чуждите позиции, поддържа се равновесие в групата и се сравняват идеите 
на опонентите. Така, с течение на времето, критическото мислене започва да 
предизвиква, стимулира, ентусиазира личността и се превръща в гарант за 
качествена и резултатна интелектуална дейност. И мисленето, обърнато към 
миналото, и мисленето, насочено към бъдещето, преследват едни и същи 
цели: кое в интелектуалната дейност на личността трябва да се промени и 
как; освобождаване от наслоените с времето стереотипи; генериране на нови 
идеи; развитие на творческите сили и способности; повишаване ефективност-
та на дейността и нейните резултати.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Гражданите на информационното общество имат привилегията да рабо-
тят и живеят в една наситена информационна среда, в която информацията 
тече по мултисензорни канали и се явява фон на всичките им дейности. 
Трудно е да се разграничи, каква част от нея се възприема и асимилира съз-
нателно и какво въздейства на емоционално и подсъзнателно ниво. Факт е, 
че личността става все по-зависима от ИКТ и трябва да се научи „да общува” 
с тях на необходимото ниво. Доказана е водещата ролята на новите ИКТ за 
развитието на интелектуалния потенциал на личността, усъвършенстването на 
процеса на обучение, в частност, и на цялата образователна система. Чрез 
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тях те се превръщат от еднопосочни в гъвкави, адаптирани към потребности-
те, програмируеми, активни и като цяло- по-ефективни и резултатни.

Модерните общества установяват, че с изчакване не се идентифицират 
потребности, не се определят водещи за социума и държавата приоритети, 
не се постига „интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж”. Затова те ин-
вестират в образованието (начално, средно, висше), насищат го с най-модер-
ни ИКТ, а в България, на образованието, все още, се гледа единствено като 
на разход. Различията са съществени: инвестициите са неразделно свързани с 
грижата за качеството на образованието, за да се гарантира възвращаемостта 
им в близкото и средно бъдеще, под формата на висок коефициент на ин-
телигентност, развит интелектуален потенциал, значими духовни и материални 
блага, гарантиращи просперитет на цялото общество.
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WEB BASED METHODS IN THE EDUCATION 
OF PUBLIC ADMINISTRATION STUDENTS

Maria Nikolova

ABSTRACT: The need of innovations in public administration carries a necessity of 
basic skills for the administrative staff, also educate the staff to think innovative. Web 2.0 is 
a tool for creating modernization in the public sector. Using Web 2.0 for teaching to the 
students is a factor for successful education.
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НЕОБХОДИМОСТ ОТ ИНОВАТИВНА КУЛТУРА В ПУБЛИЧНАТА 
АДМИНИСТРАЦИЯ

Промените, настъпили в обществото в съвременната среда водят до 
промяна на хората и бизнеса. За да се въведе иновативност в публичната 
сфера, е подходящо да се въведе платформа, включваща информационни 
и комуникационни технологии, отколкото класическите затворени нива при 
вертикално организирана йерархична структура.

Държавните служители са участници в процес, при който те могат да 
действат като специалисти от конкретна професионална област и да са уча-
стници в мрежа, състояща се от публични и частни партньори. В стремежа 
да се достигне до по-открита, отзивчива и творческа публична администра-
ция, се въвеждат промени в практиката на публичната администрация. Те са 
илюстрирани в табл. 1.
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Таблица 1. Промени в практиката на публичната администрация 
(Duivenboden, 2008)

ОТ КЪМ

Дистанцирана Отворена
Управлявана от контакта с клиента

Вертикална Хоризонтална

Силова Доверие

Основана на правила На базата на контекста

Ефективна Отзивчива

Независима Взаимозависима

Управлявана от политиката Управлявана от контакта с клиента

Политически отговорна Отговорна към обществото

Несвързана организация Единна организация

Професионална автономност Професионална отговорност

Централно управлявана Индиректно, глобално управлявана

Непряко участие Пряко участие

Тези промени водят до по-голям баланс във фокуса и мястото на държав-
ната администрация в стремежа тя да се свърже към съвременното мрежово 
общество и да си възвърне общественото доверие и легитимност. Промените 
във важността на критериите, нововъзникналите обществени проблеми, все 
по-голямата свързаност на хора и обществени и частни организации, както 
и процесите за разработване на политики и прилагането им се преплитат. 
Всички тези процеси са база за прилагане на иновации в публичната сфера 
чрез използване на информационни и комуникационни технологии.

ОСНОВНИ УМЕНИЯ, КОИТО ТРЯБВА ДА ПРИТЕЖАВА СЛУЖИТЕЛЯТ 
В ДЪРЖАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ В СЪВРЕМЕННОТО 
ИНФОРМАЦИОННО ОБЩЕСТВО

Те представляват платформа, включваща умения за грамотност в ин-
формационното общество, които позволяват на служителите да възприемат и 
интерпретират информацията, налична в общество, базирано на знание; вла-
деене на технологии, които позволяват на служителите да използват цифрови 
технологии, средства за комуникация и компютърни мрежи. С разрастване 
използването на информационни и комуникационни технологии и Интернет 
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работата с тези технологии е особено важна за повечето работни места в 
администрацията. Според OECD (2011) за служителя от държавната админи-
страция са необходими следните умения:

1.  Академични умения. Те са свързани с тематичните области, обхванати 
в университетите, като например английски, математика, история, право. 

2.  Технически умения. Това са специфични умения, необходими при 
упражняване на професията на държавен служител и включва академични 
умения и познания за някои средства или процеси. 

3.  Общи умения. В тази категория спадат необходимите умения за ре-
шаване на проблеми, критично и креативно мислене, способност за учене. 
Тези умения са приложими за различни работни места, но имат специфични 
елементи за всяко от тях. 

4.  „Меки” умения. Те включват работа и взаимодействие в екипи и раз-
нородни групи; комуникиране; мотивация; воля и инициатива; способност 
за управление на собствените и чужди емоции и поведение по време на 
социално взаимодействие; мултикултурна откритост за разбирателство и кому-
никация във всички култури; възприемчивост към иновации. 

5.  Лидерство. Подобно е по своята същност на „меките” умения. Включ-
ва екипно изграждане и управление, обучение и наставничество, лобиране и 
преговори, координация, етика и харизма.

НЕОБХОДИМО ОБУЧЕНИЕ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ИНОВАТИВНО
МИСЛЕНЕ В СЛУЖИТЕЛЯ

Висшето образование предоставя на студента по-задълбочен и по-специ-
ализиран набор от знания и умения, с които той може да се вложи в работ-
ната среда. В университета се придобиват в дълбочина академични и техни-
чески умения, способности за критично мислене и решаване на проблеми. 

Обучението в университета се отличава по това дали е по-скоро ака-
демично висше образование или образование с практическа насоченост. 
Академичното университетско образование е предназначено да обучава 
следващото поколение учени и изследователи, да ги подготви за изследва-
ния в различни специализирани области. Практически ориентираното обу-
чение развива умения за изключително широка гама от професионални 
области. Неговите образователни методи осигуряват умения, които са от 
особено значение за увеличаване на иновациите. Практическото обучение 
е приложимо в обучение през целия живот като един от източниците за 
квалификация, така че служителите да могат да допълват и актуализират 
базовите си умения.

Политическата рамка трябва да гарантира, че практическото обучение 
ще развива умения, които са нужни понастоящем в икономиката на страна-
та. Правителствата могат да гарантират, че политическата рамка ще свързва 
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развитието на капацитета на висшето образование и изискванията на пазара 
на труда във време на икономика на знанието.

Връзката между капацитет на висшите учебни заведения и изисквания на 
пазара на труда касае редица политически въпроси (OECD 2008):

• координиране на пазара на труда и политиките за образование. От-
говорностите по отношение на висшето образование и връзката с пазара на 
труда е добре да се поделят в различни министерства. 

• По-добро използване и анализ на данните от реализацията на пазара 
на труда на завършилите студенти. 

• Кариерно консултиране в средното и висше ниво на образование. 
• Засилена ориентация към пазара на труда
• Включване перспективите на пазара на труда в разработването на 

политики за институционално управление.
• Насърчаване на висшите учебни заведения да играят по-голяма роля 

в обучението през целия живот.
• Изследване потенциала на националната квалификационна рамка – 

координиране на изискванията и нуждите на студенти, работодатели и инсти-
туции.

ПРИЛОЖЕНИЕ НА WEB 2.0 ЗА МОДЕРНИЗИРАНЕ НА РАБОТАТА
В ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР

Приложението на Web 2.0 в работната среда е важен инструмент за съз-
даване на иновативна култура и доставяне на информация за ценностите в 
организацията (OECD 2010). Използването на Web 2.0 е част от бъдещето на 
електронното правителство, в което до момента не е включено използване на 
новите социални медии (напр. уикита, блогове, електронни социални мрежи).

Терминът Web 2.0 се употребява за описание на социалното приложение 
на Интернет с помощта на инструменти, които позволяват на хората да си 
сътрудничат и обменят информация по начин, недостъпен до този момент. 
Web 2.0 намира приложение в уеб-базирани общности, виртуални светове, 
хоствани услуги за социални мрежи, социални контакти и разпространение 
на информация. 

Идеята на социалните мрежи включва нови модели на използване и 
поведение, промяна на културата и взаимодействието в публичния сектор и 
между гражданите и публичния сектор, както и нови технологии за подпома-
гане на тези промени. Средствата, които се използват от публичните инсти-
туции, включват регистрационните файлове или блогове, уикита, форуми, RSS 
(механизъм за обмен на новини), mash-ups (уеб страница или приложение, ко-
ето използва и комбинира данни, презентации и функционалности от два или 
повече източника за създаване на нови услуги), социални мрежови услуги и 
услуги като Flickr (сайт за хостване на изображения и видеоматериали, пакет 



811

от уеб услуги и онлайн общества, в момента поддържано от Yahoo, популярен 
сайт за потребители, които обменят и качват лични снимки) и YouTube.

ОБУЧЕНИЕ С ИЗПОЛЗВАНЕ НА WEB 2.0

Освен определения като „социална мрежа”, „модерен уеб” и „социален 
софтуер”, определение за Web 2.0 може да се дефинира чрез термините за 
новите инструменти, ползвани като средства в Интернет, като в тях се включ-
ват както социални мрежи и блогове, така и „folksonomies” (тагове, позволяват 
на потребителите да класифицират и намират информация) и „mash-ups”. В 
технически смисъл Web 2.0 може да се определи като повишена социализа-
ция на Интернет средства, приложения и услуги. 

Образователният потенциал на Web 2.0 технологиите освен познавателни 
и педагогически ползи предлага средства, приложения и услуги за свързване 
на досега недоволни и неангажирани студенти. Средствата на Web 2.0 се 
разглеждат като разполагащи с капацитет да направят обучението в по-сво-
боден режим за отделния студент – включващо различни хора и места чрез 
една общност. 

Съвременната глобална икономика използва информационни и кому-
никационни технологии и следователно изисква много по-висок процент на 
служители с по-специфични умения и с възможности за обучение. Страни, 
които не развиват служители с необходимите умения и капацитет, за да от-
говорят на изискванията на новите пазари на труда с динамика на риска, 
ще изостават (OECD 2010). Предизвикателствата, пред които се изправя об-
разованието днес, също се ръководят от икономически и социални промени, 
които изискват повече физически лица да постигнат по-специфични умения и 
възможности за обучение.

Фиг. 1. Модел на трансформация на образованието. (OECD 2010)
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Елементите на системите за е-обучение са:
– Съдържателни обекти – учебният материал като правило се представя 

във вид на модули. Обектите могат да са различни – текст, графика, изо-
бражения, аудио, анимация, видео. Те се съхраняват в базата от данни и се 
предоставят в зависимост от нуждите на обучаемия. Така се постига индиви-
дуализация на обучението, тъй като обучаващите се получават само това, от 
което се нуждаят;

– Общности – обучаемите имат възможност да създават on-line общно-
сти за взаимопомощ и споделяне на информация;

– Експертна помощ в on-line режим – преподавателите са достъпни on-
line за консултации и съвети на обучаемите и помощ при организирането на 
дискусии;

– Възможности за съвместна работа – използването на подходящ софту-
ер прави възможно организирането на on-line конференции и работа в екип 
за обучаеми от различни географски места;

– Мултимедия – аудио и видео технологиите предоставят учебните ма-
териали по такъв начин, че стимулират желанието на обучаемите за добиване 
на знания и по-голяма ефективност на обучението;

Според (Tuncaya, 2010) уеб-бърборенето при комуникация с цел подго-
товка на студентите ще фокусира върху баланса на усилията на студента – 
самостоятелна работа, общуване с преподавателя, общуване със състудентите 
и общуване с други хора извън записания курс.

В уеб-базирана среда интересите на студента, както и неговите очаква-
ния и нужди се различават значително от тези при традиционното обучение. 
Отношението на студентите към уеб-базираното образование влияе много на 
резултатите от обучението. Технологичното развитие и изискванията на сту-
дентите са необходими за преминаване от класическата среда за обучение, 
където е необходимо физическото присъствие, към виртуална асинхронна 
околна среда. Студентите изискват по всяко време, навсякъде да притежават 
достъпност и университети да са задължени да доставят образование според 
изискванията на студентите. Оттук произлиза изводът, че е важно да се раз-
работват курсове в зависимост от нуждите на студентите.

В (Tuncaya, 2010) е направено изследване за приложимостта на техноло-
гиите от Web 2.0 в обучението на студентите. Изследването дава резултат, че 
5% от студентите избират Facebook като средство за обучение по записаните 
курсове; 10% избират Ning (онлайн платформа за създаване на социални 
мрежи, съществуваща от октомври 2005 г.) и Plaxo (онлайн адреси и услуга 
за социална мрежа, основана от Napster); �0% използват Wiki, а повечето от 
тях (70%) ползват Skype като средство, подпомагащо курсовете им (фиг. 2).
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Фиг. 2. Приложими Web 2.0 технологиии в обучението на студентите.

При уеб-базираното обучение според същото проучване студентите от-
делят най-голямо значение на следните характеристики на уеб платформата: 
атрактивната анимация (35-50%). Другите характеристики, които са важни за 
студентите са атрактивен дизайн (20-30%), гъвкавост и интерактивност (30-
40%), персоналност (30-40%) – фиг. 3.

Фиг. 3. Характеристики на уеб-платформата, важни за студентите.

Основните характеристики, по които студентите определят дали уеб-ба-
зираното обучение е качествено, са следните (фиг. 3): 

• Спестява време за подготовка на курсови работи
• Мотивираща незабавна обратна връзка при уеб-базиран курс
• По-голямо удобство при изучаване на уеб-базиран курс
• Студентът има проблем с връзката с Интернет
• Предпочитание да подготвят курсовите си работи в уеб-среда
• Проблеми при четенето от екрана
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• Трудности при подготовка в Интернет среда
• Притеснение от начина на оценяване в уеб среда
• Уеб-базираните курсове не са добри
• Уеб-базираните курсове са модерни.

Фиг. 4. Фактори за качество на уеб-базираното образование според 
студентите.

ПРИМЕР ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА WEB 2.0 ТЕХНОЛОГИИ 
ЗА ОБУЧЕНИЕ НА СТУДЕНТИ ПО ПУБЛИЧНА АДМИНИСТРАЦИЯ.

Разработената платформа http://wiki.triastelematica.org/index.php/Main_
Page, http://wiki.triastelematica.org/index.php/Education:EGovernment_Iдава при-
мер за обучение на студентите чрез използване на уеб-базирана платформа.
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Фиг. 5. Сайт на уики-базирана платформа за електронно обучение по е-
правителство за студентите по публична администрация.

ИЗВОДИ

Уеб платформата трябва да бъде разработена на базата на стандарти за 
оперативна съвместимост, така че да може да подпомага използваемостта в 
много университети, да дава възможност на учениците, независимо от уни-
верситета да участват активно в нея, да съдържа полезна публична информа-
ция и знания. 

Преподавателите също извличат полза, като постигат устойчиво обучение, 
да разработват уеб-базирани курсове с използване на най-новите технологии. 
Преподавателите трябва да избират не само прости, функционални и лесни 
за използване средства, но те трябва да обърнат внимание на качеството и 
използваемостта на средствата.

Когато на потребностите и очакванията на студентите са изпълнени, те 
имат повече шансове за успех по време на курсовете.
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DEVELOPMENT OF A CONCEPT FOR 
OPTIMIZING THE DATA STORAGE IN 
EDUCATIONAL INFORMATION SYSTEMS
Plamen Milev

ABSTRACT: The report presents some principles for building information systems and 
examines some of the latest information problems of the education sector. Data should be 
exchanged between different educational institutions and between different departments in 
an educational institution. In today’s World, this should be a routine and seamless process, 
driven by technology solutions. However, this can only happen in the maintenance of 
reliable data in proper order. The report examines the need for the clustering of certain 
characteristics of subjects in education and offers optimized design of a database for 
improved ways of storing information, stepping on the proven strengths and shortcomings 
of the current databases and systems management.

KEYWORDS: Database, Internet, information system, DBMS, database design, alleged 
single database.

Качествените промени в технологиите в днешно време са причина за 
значителни промени в обществото. Вследствие на икономическото развитие, 
вече не е възможно съществуването на даден сектор без приложението на 
информационни технологии в него. Така или иначе, за да се използват те це-
ленасочено, е необходимо да се придобият необходимите знания и умения, 
и да бъдат на лице определени компетенции. Това означава, че развитието на 
информационните технологии, от своя страна, води до използването и разви-
тието на човешкия капитал като основна движеща сила, обуславяща самите 
технологии. При тези обстоятелства, най-важното е наличието на добре обра-
зовани специалисти, тяхната способност за ефективно създаване и използване 
на знания както при постоянни, така и при променливи условия. Ето защо, 
може да се каже, че в някакъв смисъл, днес информационните технологии са 
особено важни в образователната система, тъй като вече проблемите не вина-
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ги могат да бъдат решени по традиционния начин. В общество като нашето, 
всичко е свързано. Развитието на образованието би довело до създаването на 
нови знания, които впоследствие биха довели до необходимите структурни и 
съществени промени в образованието като цяло, на база на получени резул-
тати. В частност, развитието на Висшето образование, е показател за изисква-
нията на пазара на труда. Голяма част от работодателите може би считат, че 
Висшето образование е пътят към възможността новите технологии да получат 
своето приложение в осъществяването на техните бизнес процеси и задово-
ляването на бизнес нуждите им. На теория, спектърът от нови технологии би 
следвало да е всеобхватен и дори безкраен. Един специалист би следвало 
не само да е в състояние да се адаптира към промените, но и да доведе до 
необходимите такива, да бъде инициатор на иновации. От гледна точка на 
информационните технологии и Висшето образование, е логично да считаме, 
че преобладаващ процент на завършилите Висше образование, трябва да 
бъдат подготвени за работа в организации, където работата се характеризира 
с непрекъснат процес на иновации, ориентирани към клиентите. Не е нужно 
да провеждаме изчерпателно статистическо изследване, за да се убедим, че 
безработицата е най-ниска сред завършилите Висше образование. От друга 
страна би следвало да сме загрижени от факта, че такава съществува и в да-
дени периоди дори се увеличава. Логично е да допуснем, че при равни други 
условия, за голяма част от завършилите университети ограничаващ фактор 
при намирането на работа е точно липсата на конкурентно способни знания 
и умения в областта на информационните технологии. Гледната точка на на-
стоящия доклад е, че за подобряване нивото на получени знания в областта 
на информационните технологии, само по себе си е необходимо използва-
нето на такива във въпросните институции. За тази цел, разбира се, е нужно 
наличието на висококвалифицирани преподаватели, модерно оборудвани ау-
дитории подходяща политика и управление на образователните институции, 
свободен достъп до информация, в това число и модерни учебни материали 
както за обучаващите се, така и за техните преподаватели. Необходимостта 
от използването и интегрирането на информационни и комуникационни тех-
нологии в образованието е неоспорима. От своя страна, тези технологии ще 
служат за катализатор на развитието на Висшето образование. Най-важната 
полза от интегрирането на информационни и комуникационни технологии в 
областта на Висшето образование е приспособяването на студентите към ка-
чествено новите условия, създадени в процеса на обучение, които ще бъдат 
на лице както в бъдещия им живот, така и в професионалните им дейности. 
Разбира се, ясно е, че проблемите на образователната система не могат да 
бъдат единствено решени чрез въвеждането на нови технологии в учебния 
процес. При всички положения обаче те въздействат пряко върху учебния 
процес и в този смисъл използването на технологии подобрява качеството на 
образованието при равни други условия. Разбира се, по-доброто финансира-
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не на Висшето образование, ще осигури по-добри условия, материална база 
и т.н. Разбира се, необходими са и програми, методики и критерии за оценка 
на знания в бързо променяща се реалност на информационните и комуни-
кационни технологии. Институциите в системата на Висшето образование би 
следвало да включват технически решения, софтуер, необходимите човешки 
и материални ресурси. Електронизацията на учебния процес включва препо-
ръки за използването на информационни и комуникационни технологии, като 
в настоящия доклад ще поставим акцента върху използването на бази данни 
в образованието и по-специално оптимизирането на съхранението на данни 
в образователните информационни системи.

Ако разгледаме проекта на бази данни от фигура 1, бихме могли да 
кажем, че това е една хипотетична реализация на схема на база данни в 
образованието. Тя описва предимно някои процеси на студентите, но част от 
нея акцентира и върху организирането на данни за преподавателите. Разбира 
се, схемата е хипотетична и в този смисъл би могла да съществува в някой 
университет по Света, но едва ли ще я срещнем на много места. Всъщност, 
когато нещата опрат до проектирането на база данни за решаването на ня-
каква конкретна задача, реализациите ще бъдат много и най-различни. Рела-
ционните бази данни се характеризират с това, че същностите се описват в 
отделни таблици и впоследствие връзките и зависимостите между тези същ-
ности се свеждат до връзки и зависимости между таблиците в релационния 
модел. В някакъв смисъл, може да се каже, че самият релационен модел 
приветства идеята за съществуването на голям брой таблици за решаването 
на конкретна задача. От гледна точка на релационната теория и правилата за 
нормализация, би следвало да създаваме повече и повече таблици, само и 
само нормализацията да не бъде нарушена. Това, разбира се, би довело до 
различни негативни ефекти. Така например, при наличието на информация, 
релационно описана в много таблици, заявките за извличане на данни от 
базата данни биха съдържали поне един, но в повечето случаи множество от 
оператори JOIN и следователно времето за реакция на системата за управле-
ние на бази данни, при равни други условия, би следвало да е значително. 
Акцентът на настоящата разработка не е върху подобряване на бързодействи-
ето, а върху оптимизиране съхранението на данни в информационните сис-
теми и по-специално в образователните информационни системи. Така или 
иначе, логично е също така да отбележим, че в някакъв смисъл една от це-
лите на оптимизирането на съхранението на данни е постигането и на по-
добро бързодействие във връзка с тяхното извличане. Нека обаче сега раз-
гледаме нещата от друга гледна точка. От една страна релационният модел 
е в състояние да реши всяка задача, но от друга – решението обикновено 
е приложимо само в конкретния частен случай. Така например, промени в 
нормативната уредба в образователния сектор, промени в правилника на 
съответното учебно заведение или друг вид промени, вследствие на рефор-
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ми, биха могли да доведат до необходимостта до промяна на базата данни. 
Една такава промяна със сигурност ще рефлектира върху приложенията, ко-
ито работят с информацията от тази бази данни. Отново можем да кажем, 
че оптимизирайки съхранението на данните в образователните информацион-
ни системи, бихме могли да повлияем позитивно и върху тези явления. Това, 
върху което ще се съсредоточим обаче в рамките на този доклад, ще бъде 
начинът да капсулираме данните за дадена информационна единица (напри-
мер студент) в база от данни, която предстои да проектираме. Това, към 
което ще се стремим, е да се освободим от многото таблици и неудобства-
та, които тяхното съществуване биха ни създали. Нека разгледаме проекта на 
база данни на фигура 2. Ще го наричаме Instance Sequence Attribute Value 
(ISAV) модел. Неговата цел е да осигури възможността за съхранение на дан-
ни в една единствена таблица. Този модел прилича на т.н. Entity Attribute 
Value (EAV) модел. EAV е модел данни за описване на същности, където бро-
ят на атрибутите, които могат да се използват за тяхното описание е потен-
циално огромен, но броят на действително присъстващите атрибути за кон-
кретна същност, е относително скромен. В една такава ISAV таблица бихме 
могли да съхраняваме данни за една същност. Нека си представим, че това 
ще бъде същност, описваща студенти. В този смисъл, всеки студент ще има 
свой уникален Instance, който се явява негов идентификатор в базата данни. 
Чрез двойката полета Attribute и Value ние сме в състояние да опишем него-
вите реквизити в базата от данни. С помощта на полето Sequence ще сме в 
състояние да осъществим групиране на някои характеристики на студента. 
Това групиране може да стане по два начина, в зависимост от конкретните 
изисквания. Първият начин, представен на таблица 1, репрезентира случая, в 
който две характеристики имат смисъл само когато са представени заедно. 
Такъв е примерът с характеристиките за учебна дисциплина и оценката по 
нея. Вторият начин на групиране, представен на таблица 2, илюстрира групи-
ране в смисъла на изброяване т.е. ще се използва тогава, когато една харак-
теристика има повече от едно значения. Такъв е случаят когато един студент 
принадлежи към две катедри– причината може да бъде, че той изучава две 
специалности едновременно. Така погледнато, използвайки тази ISAV таблица, 
ние сме в състояние да опишем състоянието на даден студент. Тази таблица 
би ни свършила работа за една конкретна същност, но това означава, че за 
всяка същност трябва да разполагаме с по една такава ISAV таблица. Нека 
сега разгледаме модела от фигура 3. Можем да го наричаме Nature Instance 
Sequence Attribute Value (N-ISAV) модел. Полетата Instance, Sequence, Attribute 
и Value запазват смисловото си предназначение, както беше при ISAV табли-
цата, но благодарение на полето Nature вече сме в състояние да описваме 
повече от една същности в една единствена N-ISAV таблица. Абстрактно ка-
зано, полето Nature идентифицира природата на същността. В този смисъл 
студентът вече ще се характеризира и със стойност за Nature, като всички 
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студенти ще имат еднаква стойност за Nature, защото репрезентират една 
същност и ще се различават помежду си посредством полето Instance. Така 
представен, този модел на таблица дава възможност в нея да съхраняваме 
едновременно информация за няколко същности – например за студенти и 
преподаватели. Разбира се, всяка от тях ще се характеризира със свои поле-
та Attribute, като е напълно възможно и част от тях да съвпадат. Такива биха 
били характеристиките за име, единен граждански номер и т.н. Както обаче 
забелязахме от фигура 1, с помощта на общо десетте релационни таблици 
от този модел, са описани не само същностите на системата, но и зависимо-
стите между тях. Част от тези зависимости биха могли да се постигнат и в 
ISAV (аналогично и N-ISAV) таблиците, използвайки техниката на вече споме-
натите групирания по Attribute и по Sequence. Съществуват обаче и случаи, 
за които ще имаме нужда от разширение на споменатите вече модели, за да 
бъде възможно описването на връзки и зависимости между отделните същно-
сти от N-ISAV таблиците. Това със сигурност е необходимо когато на лице е 
зависимост между две същности със специфични за връзката полета. Такива 
полета от примерната релационна схема на фигура 1 са comments_on_
assignment (таблица Student_Course_Assignments), comments_on_progress (таб-
лица Assignment_Progress), other_course_schedule_details (таблица Courses_
Scheduled) и други. За да може да бъде възможно описанието и на подобни 
зависимости посредством една единствена таблица, трябва да използваме 
разширения проект от фигура 4, който ще наричаме Nature Instance Sequence 
Attribute Value Reference (N-ISAV-Ref) модел. Новите допълнителни спрямо  
N-ISAV таблицата полета са Reference_Nature и Reference_Instance. Благодаре-
ние на тях, вече е възможно да асоциираме даден Instance от някоя същност 
(също уникално идентифицирана посредством полето Nature) с друг Instance 
от друга същност. В полето Reference_Nature се записва стойността на същ-
ността, от която даденият Instance е зависим, а в полето Reference_Instance 
се записва стойността на конкретния Instance от тази същност. В този смисъл, 
можем да разгледаме два случая. Първият е когато двете същности са в от-
ношение едно към много помежду си, а вторият – в отношение много към 
много. Точно при втория случай би следвало да съществуват специфични за 
връзката полета, където N-ISAV-Ref таблицата има най-сериозно приложение. 
За първия случай може да ползваме пример, където предварително приема-
ме, че един студент принадлежи към единствена катедра. В този смисъл от-
ношението катедра спрямо студент ще бъде едно към много. В този случай, 
когато описваме характеристиките на студента, Reference_Nature ще съдържа 
стойността, която сме приели за същността катедра, а Reference-Instance ще 
показва точно тази катедра, от която е този конкретен студент. Полетата 
Attribute и Value ще останат празни, защото при този вид зависимост няма 
специфични за връзката полета. Тук единствено се прави асоциация между 
катедрата и студента от тип едно към много. За втория случай на зависимост 
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от тип много към много, примерът може да включва същностите студент и 
семестър, където ще има и специфично за връзката поле, което например 
може да представлява семестриалната такса, срещу която студентът е записал 
конкретен семестър. Тогава за всеки студент Reference_Nature ще съдържа 
стойността, която сме приели за същността семестър, а Reference-Instance ще 
показва за кой семестър точно става дума. В този случай двойката полета 
Attribute и Value на същия ред в N-ISAV-Ref таблицата ще съхраняват инфор-
мацията за размера на заплатената от студента семестриална такса.

В доклада, след утвърждаване на необходимостта от използване на ин-
формационни технологии в образователния сектор, разгледахме няколко про-
екта на бази данни, които се състоят от една единствена таблица. Съхранена 
по този начин, информацията би могла лесно да се преобразува, архивира 
и пренася, което би улеснило обмена на данни между различните образова-
телни институции, както и между различните звена в дадена образователна 
институция. Можем да направим заключението, че такова съхранение на дан-
ни е оптимизирано, заради поддържането на информация в унифициран вид. 
Тази информация би следвало да се интегрира по сравнително лесен начин 
с приложния софтуер, който я управлява и използва. Този софтуер също е 
в състояние да бъде унифициран в частта си, която комуникира с базата от 
данни. По този начин, появата на нови същности и реквизити на същности 
в дадена образователна информационна система, ще доведе единствено до 
добавянето на нови записи в едната таблица в базата данни, а не до проме-
ни в състава на нейните полета и таблици, което в много случаи може да се 
счита за концептуално предимство.
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Фиг. 1. Примерна релационна база данни за студенти

Фиг. 2. ISAV модел Фиг. 3. N-ISAV модел Фиг. 4. N-ISAV-Ref модел
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Таблица 1. ISAV модел с групиране по Sequence

Instance Sequence Attribute Value

1 1 Subject Economics

1 1 Score �

Instance Sequence Attribute Value

1 1 Department Statistics

1 2 Department Informatics

Таблица 2. ISAV модел с групиране по Attribute
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РАЗРАБОТВАНЕ НА BI ЧРЕЗ ИЗПОЛЗВАНЕ 
НА SAS ИНСТРУМЕНТИ В ОБРАЗОВАТЕЛНИ 
ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ
докторант Михаил Кончев
Университет за национално и световно стопанство, София

EDUCATION BUSINESS INTELLIGENCE SYSTEM 
DEVELOPMENT USING SAS TOOLS

Mihail Konchev

ABSTRACT: Managing an organization requires access to information in order to 
monitor the activities and to assess the performance. Business Intelligence (BI) solutions 
provide organizations with timely, integrated information that is crucial to the understanding 
the business environment and customer needs. These BI systems allow an organization 
to gather, store, access and analyze corporate data sources for business planning and 
decision-making. In academic institutions, the management demands more information 
for academic resources. This paper focuses in defining and developing data warehouse 
(DW) for academic domain. In particular, the proposed model becomes a guideline for the 
practitioners to develop BI system for academic domain and BI system in general. SAS ETL 
and SAS Enterprise Guide have been used successfully in developing the prototype of BI 
system. 

KEYWORDS: Business Intelligence, Data Warehouse, SAS Application, SAS Data 
Integration, SAS Enterprise Guide.

1. ВЪВЕДЕНИЕ

Успехът на академичния мениджмънт, зависи от скоростта, с която той 
оценява динамичните промени и наличната информация. Бързият достъп до 
данни, анализът на информация и вземането на правилни управленски ре-
шения са възможни благодарение на бизнес интелигентни системи (БИС). 
Чрез тях академичният мениджмънт има възможността в реално време да 
визуализира и работи с агрегирани количествени данни, а също и да чертае 
тенденции за развитие.

Основната цел на БИС е да подпомагат процесите на вземане на 
решения, използвайки технологии, софтуерни приложения и практики за 
събиране, интегриране, анализ и представяне на информация. Актуалността 
на проблема се обуславя от нарастващите изисквания към академичния 
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мениджмънт предварително да открива тенденции, да идентифицира нови 
възможности и да трансформира своята стратегия, при вземането на упра-
вленски решения.

В България пазарът следва международните тенденции на увеличаване 
внедряването на БИС. Клиентите у нас могат да избират сред продукти на 
най-големите производители в този бранш – Business Objects, SAS Institute, 
SAP, IBM, Oracle, MicroStrategy, Cognos.

Изборът на платформа не променя основните причини, които обосно-
вават решението за внедряването на такава система, но пораждат въпроси 
относно интегрирането на една бизнес интелигентна система в сферата на 
образованието.

2. ПРОЦЕСИ И ЗАДАЧИ НА ОБРАЗОВАТЕЛНА
 ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА

Създаването и внедряването на БИС е едно от най-новите и бързо 
развиващи се направления в областта на изграждането на информационни 
технологии. Kimball, R., & Caserta, J. (2004) описват процесите на създаване и 
внедряване на БИС, схематично представени на фиг. 1.

Фиг. 1. Процеси на създаване и внедряване на БИС

Обобщение на процесите и задачите на БИС доц.Стефанова К. (2009) 
прави в своята публикация за бизнес интелигентните системи. Правейки па-
ралел между обобщените от доц. Стефанова процеси и задачи на БИС и 
следвайки потока на създаване и внедряване на БИС описан от Kimball, R., 
& Caserta, J. (2004) в настоящия доклад се предлагат следните процеси и 
задачи на една образователна информационна система (ОИС) обобщени в 
описаната по-долу последователност:

• Проучване и анализ на поставения проблем;
• Проектиране на склада за данни – Data Warehouse (DW);
• Изграждане на процесите и осигуряване на необходимите софтуерни 

продукти за извличане-трансформиране-зареждане (ETL) на структурирана и 
неструктурирана информация;

• Съхранение на филтрираната информация в склада за данни;
• Осигуряване на достъп до данните в (DW) от академичния менидж-

мънт следвайки политика за сигурност.;
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• Осигуряване на софтуерни инструменти за намиране на необходимата 
информация;

• Използване на данните за предоставяне на информация, подпомагащи 
разбирането и оценката на поставения проблем;

• Администриране и управление на всички процеси в ОИС;
• Документиране на цялата информация чрез структури от мета-данни;

3. ДИМЕНСИОНЕН ПОДХОД ЗА МОДЕЛИРАНЕ 
 НА ДАННИТЕ В DW

Много от проблемите, които възникват и в сферата на образованието и 
една ОИС се опитва да реши от гледна точка на структуриране на данните, 
са многомерни по своята същност. Обобщаването на данните изискват дълго 
време за обработка чрез използването традиционна релационна база от дан-
ни. В същото време, обработката на данните изпозвайки дименсионна база 
от данни се изпълнява за много малко време.

Фокусът при дименсионния модел са процесите. Дименсионното моде-
лиране притежава възможности за „визуализиране” на поставени от академич-
ния мениджмънт въпроси, на които се търсят адекватни отговори. Чрез него 
аналитиците могат лесно да разберат и навигират йерархичните структури от 
данни и рационално да ги използват. Без този модел на данни би било трудно 
да се организират структурата и съдържанието на склада от данни.

Дименсионният модел на данните осигурява метод, който прави базите 
от данни прости и разбираеми. Дименсионната база от данни може да се 
представи като куб от три или четири (или повече) измерения, наречени 
дименсии (dimensions), чрез които потребителите могат да имат достъп до 
разрез (slice) на базата от данни по всяко от тези измерения. Дименсионни-
ят модел осигурява визуализиране на данните по всяко от измеренията. На 
дименсиите в многомерния модел се съпоставят фактори, които например 
влияят върху дейностите в рамките на даден университет. Крайният резултат е 
куб, който се запълва с т.н метрики (measures), които от своя страна отговарят 
на отделните комбинации от дименсиите.

След идентифициране на процесите, за всеки един от тях могат да се 
проектират една или няколко дименсионни схеми. Всяка схема включва поне 
една факт таблица и свързаните с тях дименсионни таблици. Примерна ди-
менсионна схема е представена на фиг.2 и връзката й с данните описани в 
таблица 1.
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Таблица 1. Таблица от данни

№ Изисквания Дименсии Период Длъжностни лица

1 Брой студенти 
регистрирани 
всеки семестър

Категория, 
Програма, Раса, 
Националност, Пол

Всеки 
семестър

Декан, Заместник 
декан, Ректор

2 Брой студенти 
приети всеки 
семестър

Категория, 
Програма, Раса, 
Националност, Пол

Всеки 
семестър

Декан, Заместник 
декан, Ректор

3 Брой студенти 
дипломирали се 
всяка година

Категория, 
Програма, Раса, 
Националност, Пол

Всяка 
година

Декан, Заместник 
декан, Ректор

4 Брой студенти 
живеещи на 
общежитие всеки 
семестър

Категория, 
Програма, Раса, 
Националност, Пол

Всеки 
семестър

Административен 
директор

Фиг. 2. Академична факт таблица
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Kimball предлага методология за изграждане на складове от данни, като 
процесът на дименсионното моделиране включва следните четири стъпки:

• избор на процес;
• определяне на детайлността (grain);
• идентифициране на дименсиите;
• идентифициране на фактите (метриките).

Разработването на дименсионен модел на данните на всяка от тези стъп-
ки е свързано с решаването на определени проблеми. W. Hümmer, W. Lehner, 
A. Bauer, L. Schlesinger обобщават следните 10 проблема:

• небалансирана йерархична структура;
• неправилно изградена йерархична структура;
• прекомерна детайлност (grain);
• ограничения, свързани с дименсионния модел;
• ограничения, свързани с достъпа до информация;
• липса на данни;
• последователност на операциите при моделиране на данните;
• точен резултат срещу бързо получен резултат;
• моделиране на метаданни;
• „Развитие” и „Версия” на структурата от данни

Изграждането на складове от данни обикновено следва цикличен про-
цес, състоящ се от серия взаимосвързани етапи. Нито един етап не би могъл 
да бъде надежден и точен без правилното осъществяване на останалите. Ето 
защо проектите за изграждане на ОИС трябва да бъдат разглеждани в свое-
то единство, като обхващат, както всички етапи с тяхната оследователност и 
резултатност, така и да отразяват нуждите на цялата образователна система в 
рамките на университета.

4. ИЗПОЛЗВАНЕ НА SAS ИНСТРУМЕНТИ 
 ПРИ РАЗРАБОТВАНЕТО НА ОБРАЗОВАТЕЛНА
 ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА

Процесите на интелигентност представляват надграждане над традици-
онните информационно-технологични решения и имат за цел да предоставят 
специализирана и полезна информация за нуждите на управлението. Първият 
етап от работния поток от процеси е извличането на необходимите данни 
от различните информационни системи. Трансформирането на данните в по-
лезна и цялостна информация изисква прилагането на специфичност, която 
може да се осигури чрез използването на гъвкави аналитични инструменти. 



830

Последният е етапът на зареждането, в рамките на който се отделят данните, 
необходими за извеждане на отчети.

Може да обобщим, че ETL (Extract, Transform, Load) – както подсказва 
името ETL технологиите извличат данни от сорс системите, трансформират 
ги, така че да отговорят на изискванията и ги зареждат в таргет системите. 
Ролята на сорс и таргет най-често играят бази данни и файлове. ETL техноло-
гията поддържа техниката за консолидация (обединяване) при интегрирането 
на данните.

Разработването и изпълнението на процесите по извличане-трансформи-
ране и зареждане на данни в една ОИС изисква използването на подходящи 
софтуерни инструменти, база данни и платформа. SAS софтуера е сред най-
добрите инструменти, достъпни на пазара в сравнение с другите технологии, 
като Cognos, Hyperion, TerraData, Informatica и много други. Четири поредни 
година, анализаторската компания IDC определя SAS като един от трите най-
добри водещи доставчици на BI, като през 2005 година я нарежда на второ 
място в света.

ETL Studio SAS 3.3 осигурява интуитивен процес point-and-click дизайн, 
който позволява лесно изграждане на логически работни процеси за извли-
чане на данни, трансформиране и зареждането им в склада за данни. Също 
така SAS дава възможност за бързо откриване на входните и изходните по-
тоци от данни, както и създаване на правила в процеса на моделиране на 
мета-данните, което води до бързо моделиране на склада за данни. 

Определяне на източниците на данни е основната стъпка, която трябва 
да бъде направена преди всички останалите процеси да бъдат изпълнени. 
Както се подразбира от името, задачата на тези източниците е да предоста-
вят на ОИС необходимите данни. На фиг.3 е показан интерфейсът на SAS и 
примерен списък с източници на данни.
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Фиг. 3. SAS интерфейс

Проектирането на склада от данни е важно преди крайното зареждане 
на данните. Структурата на факт таблица трябва да бъде ясно определена,. 
Следващите процеси са свързани с трансформирането и зареждането на 
данните в склада за данни. Този процес се извършва от SAS ETL софтуерен 
инструмент. На фиг. 4 и фиг. 5 са показани интерфейсите на SAS софтуера 
при извършването на тези процеси.

Фиг. 5

Фиг. 4
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5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Настоящият доклад направи кратък преглед на ползата от разработването 
на бизнес интелигентна система и интегрирането и в рамките на образо-
вателна информационна система, чрез използването на SAS инструменти. В 
доклада се предложиха и обобщиха процеси и задачи на ОИС. Бяха разгле-
дани етапите при изграждането на склада за данни, както и предимствата на 
дименсионното моделиране. Изброени бяха проблемите, които биха могли 
да възникнат по време на моделирането на данните. Като обобщение може 
да кажем, че ключът към бизнес интелигентността е възможността за анализ 
на големи обеми от данни, което е типично за средства, като обработка на 
заявки и аналитични приложения. 

Успешността на една бизнес интелигентна система в голяма степен за-
виси от моделирането на данните в нея. Моделирането на данните е важно, 
защото специфицира структурата на данните, което рефлектира върху всички 
аспекти на тяхното използване и прави производителността критична.

 Предложеният в доклада SAS софтуер, предназначен за извършване на 
основните процеси по извличане-трансформиране-зареждане на данни дава 
възможност за интуитивен, бърз и лесен начин да бъдат извършени описаните 
основни процеси.

В бъдеще изследването ще бъде насочено към сравнителен анализ на 
OLAP инструменти.
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INVESTIGATION OF OPPORTUNITIES FOR 
CREATING A NEW GENERATION 
OF EDUCATIONAL RESOURCES FOR 
THE NEEDS OF TRAINING IN DENDROLOGY

Radoslav Miltchev
Evgeni Tsavkov

ABSTRACT: The advent of a wide range of modern portable devices such as tablets, 
personal digital assistants and smart phones, and trends to expand their availability, 
prerequisites for the development of a new generation of educational and informational 
resources to support more actively the traditional education. The proposed mobility makes 
these devices extremely useful tool in carrying out practical training, field activities or self-
training.

The present paper discusses some specific opportunities and results from the creation 
of educational resources for the Android operating system, related to the practical training 
of students studying the course Dendrology in Forestry University, and the possibilities for 
their integration with existing online educational resources.

KEYWORDS: m-learning, Android, dendrology.

ВЪВЕДЕНИЕ

Електрониката е един от отраслите на икономиката, който в последните 
десетилетия показва достатъчно устойчив темп на развитие. Това позволява 
много бързо насищане на пазара с разнообразни потребителски устройства 
и същевременно поддържането на атрактивни цени стимулиращи потреби-
телското търсене. В допълнение съвременните потребители могат да се въз-
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ползват от все по усъвършенствани в технологично отношение устройства на 
потребителската електроника при постоянно намаляване на цените на самите 
устройства. Подобни тенденции, позволиха в последните години в ежедневи-
ето на потребителите да навлезнат широк кръг от преносими устройства като 
таблети, персонални цифрови асистенти и смарт телефони, чийто хардуерни 
параметри позволяват стартирането на широк кръг от специализирани прило-
жения с възможности за достъп до глобалната мрежа, географско позициони-
ране и работа с мултимедийно съдържание, като ги доближават максимално 
до използваните преносими или стационарни компютърни системи. Предлага-
ната мобилност на разгледаните устройства и наличието на сензорни дисплеи, 
както и тенденциите в разширяването на тяхната достъпност, позволяват те 
да се превърнат в атрактивно средство и полезен инструмент при извършва-
нето на практическо обучение, решаването на задачи „на терен”, както и в 
процеса на самоподготовка на обучаваните. 

Лесотехническият университет извършва специализирано обучение в раз-
лични научни области обхващащи горското стопанство и горската промишле-
ност, екологията, агрономството, ветеринарната медицина, ландшафтната ар-
хитектура и стопанското управление. Голяма част от практическото обучение 
се провежда в учебно-опитните горски стопанства в местността Юндола и 
Петрохан, в учебно-опитното поле във Враждебна, както и в различни про-
изводствени предприятия на дървообработваща и мебелната промишленост, 
разсадници, ферми, клиники и други. Безспорно практическото обучение 
помага за изграждането на редица практически умения необходими за бъ-
дещото успешно практикуване на съответната професия, но работата при 
полеви условия затруднява ползването на традиционните учебни и помощни 
материали, като учебници, справочници, определители и други. В настоящият 
момент студентите изучаващи дендрология могат да използват богат набор 
от материали под формата на учебни помагала и определители на хартиен 
носител (Вакарелов и др., 2002; Георгиев, 195�; Граматиков, 1992; Стефанов, 
194�; Юруков, 2003; Fitschen, 200�). Подсилването на образователния ефект 
от провежданите практически занятия може да се постигне чрез разработ-
ването на ново поколение образователни и информационни ресурси, които 
да подпомогнат по-активно традиционното обучение, като дадат достъп на 
студентите и преподавателите до натрупаното през годините знание.

Настоящата статия разглежда някои конкретни подходи за създаване на 
ново поколение образователни ресурси, работещи в среда на операционната 
система Андроид, която е достъпна за широк кръг от мобилни устройства, 
като таблети, персонални цифрови асистенти и смарт телефони, както и кон-
кретните резултати от създаването и ползването на подобни ресурси в прак-
тическото обучение на студентите изучаващи дисциплината „Дендрология” в 
Лесотехнически университет. Направен е и паралел с използването на вече 
съществуващи онлайн образователни ресурси.
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ЗАЛОЖЕНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ЕЛЕМЕНТИ

На етапа на проектиране на компютърното приложение от ново поко-
ление, свързано с обучението в областта на дендрологията, беше разгледан 
кръга от образователни задачи, чието формализиране би оказало най-голямо 
въздействие върху качеството на образователния процес, от гледна точка на 
съществуващото традиционно обучение, практическата работа на студентите, 
както и конкретните цели заложени в учебната програма по дисциплината. 
Заложените образователни цели бяха съобразени и с възможностите, които 
предоставят операционната система Андроид, както и спецификата на из-
ползваните устройства (сензорни дисплеи използвани, като входно/ изходни 
устройства, ограничени габарити, вградени датчици), които ще дадат достъп 
до разработения образователен ресурс. Поставените задачи на този първо-
начален етап, обхванаха разработването на модули за работа с дихотомични 
таблици, както и модул за виртуален хербарий. Изборът за проектирането и 
разработването на тези модули беше определен от тяхното значение, както за 
лабораторната и семинарната работа на обучаваните, така и поради тесните 
връзки с практическото обучение, провеждано на терен.

Хербарните колекции са класически и неотменен елемент в ботаниче-
ските и дендрологичните проучвания. Те дават възможност за по-бързо и 
удобно изследване на флората на даден район. Всички институции, в които 
се провеждат ботанически проучвания, разполагат с такива колекции. Нещо 
повече, те са задължителен елемент в някои случаи, когато изрично трябва 
да се посочи кои индивиди са изследвани. Хербарните колекции имат голямо 
значение за таксономичните проучвания. Специализирането на таксономите 
в дадена систематична група видове дава възможност за точна ревизия на 
съществуващите хербарни колекции и нерядко води до откриването на нови 
за науката или за даден район таксони. Известни са случаи хербарни образци 
определени, като обикновени видове, след ревизия от експерт да се окаже, 
че всъщност представляват нови и неизвестни дотогава таксони. Хербариите 
представляват не само събрани и изсушени растения, а би трябвало да отго-
варят на определени изисквания. Всеки образец трябва да бъде и пълноценен 
документ, изготвен и оформен правилно (Скворцов, 1977).

Хербарните образци (спесимени) дават възможност за придобиване на 
знания за разпознаването на дървесните видове по комплекс от морфологични 
белези. От пълнотата и качеството на хербарния спесимен зависи до голяма 
степен и пълноценното определяне на вида. В този смисъл, един хербарен 
образец би трябвало да съдържа по възможност по-голям набор от белези 
(вегетативни органи – листа, клонки и пъпки) и генеративни органи (цветове, 
съцветия, плодове, съплодия). Хербариумът при Лесотехнически университет 
принадлежи към катедрата по дендрология. Той съдържа повече от 10 000 
хербарни образци, като значителната част от тях са от диворастящата флора 
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на България, но включва също и чуждоземни растения (предимно дървесни). 
В хербариума се съхраняват и подлежат на обработка образци от изсуше-
ни дървесни растения от Руанда и Мадагаскар, дарени от Жан-Пиер Сорг 
(Швейцария). По-интересните колекции в хербариума включват: растения, 
събрани от известният български ботаник и дендролог акад. Борис Стефанов; 
растения, събрани в българските планини и природни резервати от проф. 
Венко Калинков, проф. Димитър Павлов, доц. Александър Ташев, доц. Петър 
Желев и др.; растения, събрани в различни паркове и градини на България 
от проф. Илия Вакарелов, проф. Недялко Делков и др.; растения, събрани от 
доц. Петър Желев в Япония, Швеция, Белгия, Гърция и Южна Корея. 

Лесотехническият университет, вече разполага с достатъчно натрупан опит 
и дигитализирано съдържание в областта на разработването и използването 
на специализирани онлайн образователни ресурси и по специално виртуални 
хербарии, в резултат от проведените изследвания финансирани от проект 
№27/17.04.2009г. „ИЗСЛЕДВАНЕ НА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА СЪЗДАВАНЕТО 
НА СПЕЦИАЛИЗИРАНИ СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА СЪДЪРЖАНИЕ ЗА 
ЦЕЛИТЕ НА ВИРТУАЛИЗИРАНЕТО НА ЗНАНИЯ В ОБЛАСТТА НА ПРИРОД-
НИТЕ НАУКИ” от НИС при Лесотехнически университет – София (Милчев, 
2010; Miltchev et al., 2010). На фиг.1 и фиг. 2 са показани част от възможност-
ите на специализирания онлайн и графичния потребителски интерфейс на 
разработения виртуален хербарий, който обхваща информация за различните 
видове структурирана в пет основни групи: спесимени; описание на вида; 
галерия; разпространение; библиотека от документи и връзки. 

Фиг. 1. Работа със спесимени от виртуалния хербарий (детайл).
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Фиг. 2. Описание на вида от виртуалния хербарий (детайл).

Анализът на учебния процес и конкретните образователни нужди от глед-
на точка на проектиране и разработване на ново поколение образователни 
ресурси, позволи да се направи специализирана извадка, която да бъде за-
ложена в разработваното компютърно приложение, защото използваните мо-
билни устройства (таблети, персонални цифрови асистенти, смарт телефони), 
върху които ще работи проектираното приложение имат някои ограничения 
по отношение на пространството за съхранение на данни, което не позволява 
пълно прехвърляне на дигитализираното знание.

В резултат обемът на направената извадка от съществуващите информа-
ционни масиви при решаването на поставената задача беше ограничена, като 
заложената информация беше съобразена с особеностите на практическото 
обучение на терен. Необходимо е да се разработят и съответните графични 
потребителски интерфейси, съобразени с размерите на сензорните дисплеи и 
начина на работа с тях, които да позволят ефективен достъп до заложените 
знания в модула виртуален хербарий.

При изучаване на различни биологични обекти, много често се прибягва 
до използването на т.нар. „ключове” или т.нар. дихотомични таблици. Дихо-
томєя (от гръцки: διχοτομία: δῐχῆ, „на две” + τομή, „деление”) — раздвое-
ност, последователно деление на две части), т.е такива таблици, които винаги 
се разделят на две – теза и антитеза, на базата на две взаимнопротивопо-
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ложни групи от белези. Автоматизирането на подобен процес, би улеснило 
значително обучението на такива дисциплини, като ботаника, дендрология, зо-
ология, ловно стопанство и др.. По тази причина при разработването на ново 
поколение образователни и информационни ресурси в посочените предметни 
области е необходимо да бъде проектиран и внедрен модул за работа с 
дихотомични таблици. За целите на настоящото изследване, беше разработен 
примерен вариант свързан с обучението по дендрология.

Съставянето на дихотомични таблици се основава на т.нар. „синоптични 
таблици”, които съдържат информация за по-важните „радикали” на дървес-
ните видове – напр. форма на листата, разположение на листата, цвят на 
пъпките, овласяване на клонки и т.н. на базата, на които става възможно да 
се достигне по комбинация от белези до съответния вид, род семейство или 
други йерархично подредени таксони. 

Всяка дихотомична таблица или ключ се разработва за съответния обем 
от видове. Изследванията показват, че създаването на универсални ключове 
е изключително трудна задача, дори и със средствата на съвременните ин-
формационни и комуникационни технологии. Практикува се създаването на 
специализирани ключове, които да решават посочената задача в ограничен 
обем. Дигитализирането на подобен род ключове (дихотомични таблици) 
предлага възможност от страна на преподавателя за изготвяне на тестови 
варианти по дендрология, в които са включени изучените видове, родове или 
семейства. Същевременно, студентите ще имат възможност от една страна 
да приложат своите знания, а от друга страна, преподавателят би могъл да 
прецени до каква степен са усвоени и се владее съответната терминология 
по дисциплината, както и да провери може ли студентът да се ориентира в 
комплекса от белези. Възможен е и обратния път – за определен брой съ-
брани видове от определен район да бъде съставена синоптична таблица и 
на тази основа да се изработи адекватен ключ за определяне на видовете, 
родовете или семействата.

Фиг. 3. Възможен първоначален избор в примерна дихотомична таблица.

Възможности за избор Действие

1. Листа игловидни или люсповидни Премини към Група 1

– Листа с друга форма Премини към Група 2
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Фиг. 3. Възможности за избор в група 1 от примерен дихотомичен ключ 
(иглолистни видове).

Възможности за избор Действие/ резултат

1. Листа събрани в снопчета (бра-
хибласт) по 5. Шишарките цилин-
дрични, апофизата жълтокафява с 
пъпче разположено на върха й.

Бяла мура – Pinus peuce

– Листа събрани в снопчета по 2. 
Шишарките яйцевидни, апофизата 
матовокафява с пъпче разположе-
но в средата й.

Черна мура – Pinus heldreichii

За оптималното съставяне на ключове за определяне на дървесни видо-
ве винаги е необходим определен минимум от знания, с оглед правилното 
използване на терминологията– тип листа, тип пъпки, разположение на листа 
и пъпки, тип цветове, тип плодове и т.н. В този смисъл настоящото изслед-
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ване, акцентира върху определяне на дървесни видове базирани на знания-
та, придобити от курса на обучение по ботаника в ЛТУ и по специално по 
морфология на растенията. За да се демонстрират механизмите за работа с 
дихотомичните таблици, които трябва да бъдат интегрирани в разработвани-
те образователни ресурси от ново поколение, следващите стъпки обхващат 
работата с опростен ключ създаден за тестови цели. Примерът показва, 
определяне на групи, в случая иглолистни и широколистни. Както се вижда 
от фиг. 3, след първоначалното визуално определяне на формата на листата, 
обучаваният трябва да предприеме определено действие, което позволява 
последващото придвижване в дървовидната структура (двоично дърво) на 
дихотомичната таблица. 

Ако обучаваният след извършеното визуално наблюдение установи, че 
формата на листата е игловидна или люсповидна, той трябва да извърши 
действието, което е заложено в ключа, а именно да премине към видовете 
обединени в група 1, с цел последващо уточняване на белезите, което по-
степенно да му позволи да направи пълно определяне на наблюдавания в 
естествени условия образец.

Фиг. 4. Възможности за избор в група 2 от примерен дихотомичен ключ 
(широколистни видове).

Възможности за избор Действие/ резултат

1. Листа прости Премини към възможност за избор 2

– Листа сложни Премини към възможност за избор 5

2. Листата цели, неизрязани  
на дялове

Премини към възможност за избор 3

– Листа изрязани, с дялове Премини към възможност за избор 4

3. Листата с елипсовидна или 
яйцевидна форма, с 5-7 (9) 
чифта странични жилки; 
формата на израстъците по 
купулата – шиловидни

Обикновен бук – Fagus sylvatica
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Възможности за избор Действие/ резултат

– Листата с обратнояйцевидна 
форма, с 11-13 чифта странични 
жилки; формата на израстъците 
по купулата – лопатовидни

Източен бук – Fagus orientalis

4. Листата дълбоко врязани 
(повече от ½ на полупетурата)

Планински явор – Acer heldreichii

– Листата по-плитко врязани –  
до ½ от полупетурата

Обикновен явор – Acer pseudoplatanus

5. Листата текоперести (завършват 
с едно листче на върха; 
плодовете сплеснати бобове  
5-10 cm

Бяла акация – Robinia pseudoacacia
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При традиционните методи на обучение, студентът трябва да разполага 
със съответните определители на хартия, като извършвайки отделните стъпки 
при определянето е необходимо постоянно да навигира през определителя, 
като при по-сложни определяния ще трябва да се водят и пояснителни запис-
ки. Подобен случай на по-сложна процедура на определяне е демонстрирана 
на фиг.4, която показва, че в случай на визуално определен широколистен 
вид, могат да последват 5 различни стъпки до крайното определяне на вида 
и то при условие, че примерният дихотомичен ключ е опростен за целите на 
демонстрацията.

Работата с дихотомични ключове на терен, когато се използват раз-
лични определители на хартиен носител до известна степен е ограничена, 
защото ще трябва да бъде направен компромис между обема на публи-
куваната текстова, таблична и не на последно място графична информа-
ция (под формата на снимки на различните видове или карти на тяхното 
разпространение), както и по отношение на самия обем на проектираните 
ключове. Автоматизирането на тази задача и нейното реализиране със сред-
ствата на информационните и комуникационни технологии, би позволило 
по-лесно боравене при лабораторни, семинарни или практически упраж-
нения на терен, улеснено отстраняване на възникнали грешки от непра-
вилно отчитане на белезите и автоматизирано връщане назад в избора по 
двоичното дърво, добавяне на допълнителни информационни източници, 
както и достъп до разнообразни онлайн ресурси, пълноцветно представяне 
на спесимени и различен по вид снимков и картов материал (например, 
области на разпространение, специфични единични представители на вида 
и т.н.). Поддържането на историята от работата с дихотомичната таблица и 
нейната визуализация би подпомогнала усвояването на учебните материали 
и систематизирането на получените знания в областта на дендрологията. 
Сравнението на реалният образец с изображенията достъпни в базата данни 
би позволило и систематизирането на други познания свързани с конкретно-
то визуално представяне на вида, включително форми, цветове, овласяване 
и други.

– Листата чифтоперести 
(завършват с две листчета 
на върха); плодовете 
шоколадовокафяви бобове,  
до 40 cm.

Гледичия – Gleditsia triacanthos
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ПРОГРАМНА РЕАЛИЗАЦИЯ И ЗАЛОЖЕН ОБХВАТ

Андроид представлява операционна система базирана на модифицирана 
версия на Линукс ядро разработена активно с участието на Google Inc. В 
действителност името е събирателно и обхваща набор от софтуер предназна-
чен за различни мобилни устройства (таблети, персонални цифрови асистенти, 
смарт телефони, четци за електронни книги, нетбуци и други), който включва 
операционна система, мидълуер (софтуер предназначен за интегриране или 
свързване на различни софтуерни компоненти) и ключови софтуерни приложе-
ния, както посочва Google Projects for Android (http://code.google.com/android). 
Независимо от краткия период, в който проектът се развива активно, голяма 
част от производителите на таблети и смарт телефони, като Samsung, LG, 
HTC, Motorola, Asus, Sony Ericsson, Toshiba и други, вече предлагат на пазара 
устройства, които поддържат различни версии на операционната система и са 
достъпни за крайните потребители. По тази причина операционната система 
Андроид беше избрана, като среда, в която да функционира разработеното 
приложение за мобилно обучение в областта на дендрологията. 

Както показва изследването на разпространението на различните вер-
сии на операционната система Андроид (достъпно на адрес http://developer.
android.com/resources/ dashboard/platform-versions.html) базирано на броя от 
устройства, които са имали достъп до Android Market – хранилището за соф-
туер за Андроид, в момента най-голям е дела на устройствата поддържащи 
версии 2.1 и 2.2, който достига 91%. Тази статистика беше отчетена при 
проектирането на приложението, като приетата базова версия за разработка-
та е 2.1 и позволява по-дълъг живот на разработения образователен ресурс. 
Приложението е разработено на Java в среда на Eclipse IDE. За съхранение 
на информацията се използва релационна база данни SQLite. Графичните ин-
терфейси са проектирани на XML.
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Фиг. 5. Среда на операционната система и общ вид на разработеното 
приложение.

На фиг. 5 са показани средата на операционната система Андроид (ле-
вия прозорец) с иконата на разработеното приложение и графичния потре-
бителски интерфейс на разработеното приложение свързано с обучението по 
дендрология (десния прозорец на същата фигура). От първоначалния екран 
с помощта на бутони, потребителят се насочва към основните модули: за 
работа с дихотомични ключове и за работа с виртуалния хербарий.

Работата с дихотомични таблици въз основа на избран ключ е показа-
на на фиг. �. Всеки един от родителите в структурата на двоичното дърво 
интерпретираща таблицата – ключ се представя с двата негови наследника. 
Използват се радио-бутони, които предоставят възможност на обучавания да 
специфицира своя избор въз основа на направеното визуално изследване на 
изучавания реален образец. 

Поради ограниченото пространство, предоставяно от сензорния дисплей, 
всяко от текстовите полета има осигурен скролер за превъртане на съдържа-
нието, за да може да се представи по-пълно необходимата информация за 
вземане на решението. Чрез бутони, обучаваният може да потвърждава на-
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правеното решение (избор) или да се връща една стъпка назад в решението, 
ако е допуснал някаква грешка, включително до самото начало на прилагания 
ключ. Всички стъпки от работата със съответния ключ се поддържат под фор-
мата на история (показано на десния прозорец на фиг. �).

Организацията на информацията свързана с виртуалния хербарий е по-
казана на фиг. 7. Интерфейсът позволява разглеждане на галерията от спе-
симени на различните видове, както и асоциираната към тях допълнителна 
информация под формата на латински и български имена, синоними, описа-
ние на вида, както и неговото разпространение. И тук, контролите предназ-
начени за показване на текстовото описание са снабдени със скролери за 
превъртане, за да стане възможно показването на по-голям обем от текстова 
информация.

Фиг. 6. Потребителски интерфейс за работа с ключове.
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Фиг. 7. Потребителски интерфейс на виртуалния хербарий.

РЕЗУЛТАТИ И НАСОКИ ЗА БЪДЕЩА РАБОТА

Конкретните резултати от разработеното ново поколение образователни 
ресурси, позволяват осигуряване на достъп до натрупаното през годините на 
съществуване на университета знание – продукт на образователния и науч-
ния процес, съхраняване на ценните архиви на университета, които биха се 
повредили при многократно използване, ускоряване и подкрепа на различ-
ни изследвания свързани с разгледаната предметна област. В образователен 
аспект, образователните ресурси ще бъдат демонстрирани на студентите от 
различни специалности, които да използват натрупания опит и придобитите 
умения в своята успешна бъдеща реализация на пазара на труда. Резултатите, 
ще бъдат приложени директно в обучението по дисциплината „Дендроло-
гия” за специалност „Горско стопанство” и „Екология и опазване на околната 
среда”. Потенциални ползватели на разработените ресурси са също така и 
студентите изучаващи дисциплините „Ботаника” (изучавана от всички студенти 
в университета), „Декоративна дендрология” за специалност „Ландшафтна ар-
хитектура”, „Горски култури” за специалност „Горско стопанство”.
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Работата с разработеното приложение показа следните предимства при 
обучението на студентите по дисциплината Дендрология:

– Възможност за ориентиране в рода, към който принадлежи съответния 
наблюдаван дървесен вид чрез непосредствено сравнение с натрупаната база 
данни в електронния хербарий;

– Ориентиране независимо от сезона – определяне на дървесни видове 
в безлистно (по пъпки (тип, разположение, цвят, брой люспи и др.) и клонки 
(форма, цвят, сърцевина, други белези – бодли, емергенции, овласяване)), 
както и в най-често използваното определяне – в облистено състояние;

– Възможност за сравняване на действителните размери на морфологич-
ните параметри – напр. листа, пъпки, клонки и др.;

– Свързване на теоретично придобитите знания с хабитуса, ареала на 
вида, природозащитен статус (ако има!) и др.;

– Улесняване на работата с дихотомични таблици чрез използването на 
разработения инструментариум.

Постигнатите резултати и натрупания опит, могат да бъдат приложени при 
разработването на аналогични образователни ресурси имащи за цел създава-
нето и управлението на виртуализирани знания. В рамките на Лесотехнически 
университет, резултатите могат да бъдат приложени за виртуализиране на зна-
ния свързани с обучението на студентите от всички специалности.

Натрупаният опит и ноу – хау позволяват разработените образователни 
ресурси да бъдат допълнително усъвършенствани чрез добавянето на система 
за тестване на придобитите знания. Заложената СУБД в разработеното прило-
жение, позволява проектирането на система, която да дефинира определени 
групи тестови въпроси по заложен набор от критерии, които да позволят на 
обучаваните или потребителите, които използват предложените ресурси да 
направят проверка по отношение на степента на овладяване на материала от 
съответната предметна област – в случая дендрологията. В допълнение, може 
да бъде усъвършенствана и системата за търсене в натрупаните в базата 
данни знания, като се разработят по-гъвкави интерфейси за създаването на 
произволни заявки позволяващи разширяване на обхвата на потребителските 
действия, както и по-широкото прилагане на разработеното приложение от 
специалисти в практиката, които биха искали да се възползват от справочни-
те възможности на системата, а не от нейните образователни възможности. 
Както показва настоящото изследване, работата с изображения е затруднена 
поради голямото разнообразие в размерите на дисплеите, които са на паза-
ра, вариращи между 3.2” и 10.1”, което налага по детайлно разработване на 
проблемите с управлението на резолюцията на устройствата и визуализацията 
на графичната информация.
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ABSTRACT: The paper is focused on the implementation of Web 2.0 tools in the 
curriculum of master program „Management for Organizational Excellence”. The rapid 
development of the information and communication technologies gives the educators plenty 
of tools which can be used for the development of a more social and engaging environment 
for students and faculty. The experience of the authors is examined with implementation 
of Web 2.0 tools in the curriculum and their observation on the learning process and the 
achieved results are shared. Authors raise several questions which should be considered in 
future research in this topic.

KEYWORDS: Web 2.0, wiki, web conference, audio conference, Bloom Taxonomy, 
digital media, student engagement.

УВОД

През последните години нови комуникационни технологии намалиха дис-
танциите между хората и стесниха света по-бързо от когато и да е било. 
Глобална комуникационна мрежа, чийто кабели свързват континенти и море-
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та, направи революция в бизнеса… Тайни кодове бяха въведени от някои и 
разбити от други. Предимствата на мрежата бяха възхвалявани непрекъснато 
от привържениците й и отричани от скептиците. Правителства се опитваха 
и се проваляха да контролират новата среда и отношението към всичко от 
събирането на новини, чак до дипломацията трябва изцяло да бъде преос-
мислено. (Стандейдж, 1998).

Стандейдж използва тези дума, за да опише революцията в комуникаци-
ите. Те не се отнасят нито за интернет или пък за Уеб 2.0, а за развитието и 
въвеждането на телеграфа през 1840 г. Те ни напомнят, че информационните 
технологии непрекъснато променят човешките взаимоотношения.

Настоящият доклад се фокусира върху опита на Училището по менидж-
мънт към Нов български университет за въвеждането на Уеб 2.0 инструменти 
в учебния процес на магистърска програма „Мениджмънт за организационно 
съвършенство„. От една страна бурното развитие на информационните и 
комуникационните технологии налага нови изисквания за знания и умения на 
съвременния мениджър, а от друга предоставя на преподавателите в универ-
ситетите богат избор от инструменти, чрез които могат да предоставят соци-
ална и по-ангажираща среда, свързана с обучението на студентите. Разгледан 
е опитът на авторите с въвеждането на Уеб 2.0 инструментите в учебния план 
и са споделени техните наблюдения от влиянието им върху учебния процес 
и постигнатите резултати.Поставени са редица въпроси, които трябва да се 
вземат предвид при бъдещи изследвания в тази област. 

ДЕФИНИЦИЯ ЗА УЕБ 2.0

Терминът „Уеб 2.0„ е въведен от Тим О`Райли(2005). От тогава този тер-
мин се използва масово, навлизайки в различни области. „Социалната мре-
жа„ и „чети/редактирай мрежата„ са сродни термини и дават индикация, че 
терминът „Уеб 2.0„ се отнася към промяна на виртуалните инструменти и 
практики към среда, ориентирана повече към потребителя и участието му в 
нея. Независимо от това, че и терминът няма единна дефиниция, на лице е 
широко разпространено съгласие, че се отнася към широк набор от функцио-
нални характеристики, които попадат в контекста на компютърно подпомогна-
тите комуникации и дигиталните медии в мрежата. Последните не се отнасят 
само към повишените възможности за публикация (в сравнение с по-ранните 
етапи на развитие на интернет), но също окуражават и подкрепят участието 
на потребителя при качването и споделянето на дигитални артефакти.
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ТИПОЛОГИЯ НА УЕБ 2.0 ИНСТРУМЕНТИТЕ

Крук (2008) предлага следната категоризация на Уеб 2.0 дейностите:
• Споделяне на медия – създаване и обмяна на медии с колеги или 

по-широка публика
• Манипулиране на медия и данни – чрез употребата на уеб базирани 

инструменти се създават и редактират дигитални медийни файлове и се ком-
бинират данни от различни източници, за да се създадат ново приложение, 
инструменти или услуга.

• Незабавни съобщения, чат и форуми – „един към един„ или „един 
към много„ разговори между интернет потребители.

• Онлайн игри и виртуални светове – игри или тематични среди, които 
предоставят възможност за взаимодействие в реално време с други интернет 
потребители.

• Социални мрежи – уебсайтове, които структурират социалните взаи-
моотношения между потребителите, образувайки подгрупи от т.н.„приятели„.

• Блогове – блогът е уеб базиран журнал или дневник, в който потре-
бителят може да публикува текст и дигитални материали, а читателите имат 
възможност да коментират.

• Социални букмаркове – потребителите публикуват страници, които ис-
кат да съхранят (букмаркове), на централен уеб сайт. Там букмарковете могат 
да бъдат описани с етикети (тагнати) и открити от останалите потребители.

• Системи за препоръчване – уебсайтове, които обобщават и описват с 
етикети(тагове) предпочитанията на потребителите за дадени обекти в опре-
делена област и така по този начин създават оригинални препоръки.

• Уикита и инструменти за съвместно редактиране – уеб базирани ус-
луги, които позволяват на потребителите достъп за създаване, редактиране и 
свързване на страници.

• Обединяване – потребителите могат да се „абонират„ за RSS емисии 
на сайтове, които поддържат подобна услуга, и по този начин автоматично да 
бъдат известявани за промени или актуализиране на съдържанието чрез т.н. 
RSS четец.

ОСНОВНИ ТЕМИ ЗА УЕБ 2.0 ПРИЛОЖЕНИЯТА

Крук (2008) извежда четири основни теми, които обобщават и изразяват 
влиянието на Уеб 2.0 върху преподаването и ученето:

• Събиране – Уеб 2.0 инструментите и практиките предоставят на сту-
дента нови начини за провеждане на изследвания. Уеб 2.0 създава нови 
структури за организиране на данните в интернет, нови източници, които да 
бъдат реферирани и нови инструменти за търсене в това богато пространство 
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от информация. Това притежава потенциал да даде възможност на студента 
да се превърне в независим учещ. От друга страна това носи и предизви-
кателство както за учещия се, така и за преподавателя – особено ако се 
искаме да бъдат създадени солидни умения за изследване и търсене. За 
разглеждане на структурите от знания, базирани на Уеб 2.0, не се използват 
същите инструменти, както при традиционните модели за документиране.

• Грамотност – текущият опит от началното и средното образование е 
ключов заизграждането на ясна ориентация към езика. Взаимодействията в 
писмена форма са основни в това отношение. Студентите учат посредством 
опита с писмената реч, те.е как да представят и комуникират събития и идеи 
извън естествения им контекст.Това от своя страна спомага за формулиране-
то на мисълта в реч. Дигиталната медия разширява тези възможности, като 
предлага нови форми за представяне и изразяване. Терминът „грамотност„ 
сам по себе си трябва да бъде разширен, за да бъдат допуснати други фор-
ми на реалистично представяне, различни от тези, свързани с принтираната 
дума. По този начин, чрез по-голямо ангажиране на студента посредством 
Уеб 2.0 с дигиталните артефакти, учебният план трябва да адресира предиз-
викателството за развитие на увереност, нови умения и повишен потенциал 
за креативност.

• Съвместна работа – основна функция на Уеб 2.0 технологиите е да 
подкрепи комуникацията между потребителите. Тези инструменти позволяват 
на студентите да координират дейности с различна степен на интензивност 
върху споделена инфраструктура в интернет. Тези дейности могат да варират 
от анонимно участие в система за препоръки до значително по-интензивно 
ниво като словесен дебат. В единия край на този континуум тези взаимо-
действия могат да бъдат описани като координация, а не като съвместна 
дейност. В другия край Уеб 2.0 предлага набор от инструменти, които да 
поддържат процес на учене, който се базира повече върху съвместна дей-
ност и е по-ориентиран към създаването на учещи общности. Суровецки 
(2010) представя примери за решения, които се взимат от „тълпата„ чрез 
съвместна дейност и са ключ към иновативното мислене и решаването на 
проблеми.

• Публикуване – тази теми произлиза от потенциала на мрежата за че-
тене-писане. Потребителите имат възможност лесно да създават оригинални 
материали за публикуване. Също така Уеб 2.0 осигурява аудиторията за пред-
ставянето им. Таксономията на Блум

През 195� г. Бенджамин Блум (195�) разработва таксономия на образо-
вателните цели. Комитетът, воден от него, определя следните три области на 
учебни дейности:

1. Когнитивна – умствени умения (знания)
2. Емоционална – развитие за чувствата и отношения (отношения)
3. Психомоторна – ръчни и физически умения (умения)
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Таксономията на Блум разглежда когнитивната област на учене, като 
категоризира целите и уменията за мислене. Моделът е изграден от няколко 
категории на класификация на мисленето според � когнитивни нива на слож-
ност. Първите три нива са: знание, разбиране и приложение. Най-високите 
нива са: анализ, синтез и оценка. Таксономията е йерархична и всяко ниво 
се включва и е подклас на следващо. 

Фиг. 1. Таксономията на Блум

През 2001 г. Лорин Андерсън актуализира Таксономията на Блум с цел 
да я направи по-приложима в практиката за студентите и преподавателите в 
21 век. Основната промяна, която Андерсън въвежда, е замяната на същест-
вителните имена в модел с глаголи:
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Фиг. 2. Ревизиран модел на Таксономията на Блум.

Въведените нови термини са (Anderson&Krathwohl, 2001, pp. �7-�8):
• Запомня: намира, познава, припомня съответното знание от дългосроч-

ната памет.
• Разбира: конструира значение от устни, писмени и графични съобще-

ние чрез тълкуване, илюстрира, класифицира, обобщава, заключва, сравнява 
и обяснява.

• Прилага: осъществява или използва на процедура чрез изпълнение или 
въвеждане.

• Анализира: разбива на материал на консистентни части, определя 
отношения на частите по между им и върху цялата структура или цел чрез 
разграничаване, организиране и приписване. 

• Оценява: дава на преценка, основана на критерии и стандарти, чрез 
проверка и критика.

• Създава: свързва елементите заедно и формирането на тясно свързано 
или функциониращо цяло; реорганизира на елементите в нови модели или 
структури чрез генериране, планиране и производство.

Андерсън въвежда и една структурна промяна – сменя местата на Оцен-
ка и Синтез в оригиналния модел на Блум.
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ВРЪЗКА МЕЖДУ ТАКСОНОМИЯТА НА БЛУМ 
И УЕБ 2.0 ИНСТРУМЕНТИТЕ

Андрю Чърчес (2009) въвежда следната връзка между ревизирания модел 
на Таксономията на Блум и Уеб 2.0 инструментите:

Фиг. 3. Връзка между ревизирания модел на Таксономията на Блум и Уеб 
2.0 инструментите – Андрю Чърчес (2009)
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СПЕЦИФИКА НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС НА МАГИСТЪРСКА 
ПРОГРАМА „МЕНИДЖМЪНТ ЗА ОРГАНИЗАЦИОННО 
СЪВЪРШЕНСТВО”

„Мениджмънт за организационно съвършенство” е първата магистърска 
програма в България, фокусирана върху съвкупността от съвременни под-
ходи, техники и култура на мениджмънта, обединени от фундаменталните 
концепции на „Организационното съвършенство” (ОС) известно в света като 
OrganisationalExcellence или BusinessExcellence.

За разлика от традиционните схеми, центрирани основно към препода-
вателя, студентът заема централно място в системата на обучение. Методи-
ката „Подпомагано дистанционно обучение” е отработена в дългогодишното 
сътрудничество на Училището по мениджмънт към Нов български универси-
тет с TheOpenUniversity (UK) и доразвита с повишаване на активната роля 
на студента в собственото му обучение и развитие. Този подход, наречен 
„Насочвано саморазвитие” (Алкалай, 2003), освен че осигурява по-ефективен 
учебен процес и по-висока мотивация, формира и набор от лидерски качест-
ва, които са цел на програмата.Характерно за „насочваното саморазвитие” е, 
че студентът се превръща в собственик (основен отговорник) на процеса на 
своето учене и развитие (Alkalay, 2009).

Технологиите и инструментите, описани като Уеб 2.0, способстват за по-
ефективно използване на насочваното саморазвитие като основна концепция 
за обучение. През 2008 г. беше въведен експериментално, а от 2009 г. ре-
довно курс „Въведение в Уеб 2.0”, като част от модул „Умения за учене и 
развитие” впървия семестър в програмата. Целта на този курс е да запознае 
участниците и да изгради умения за работа с Уеб 2.0 инструменти, между 
които аудио конференция, уеб конференция, социални букмаркове, социални 
мрежи, RSS четец, блог, уики, онлайн офис платформи. 

Упражненията за усвояване на умения по отделните теми са интегрирани 
в заданията в другите курсове в модули „Умения за учене и развитие” и „Сис-
темно мислене” и „Личностно развитие” от първия семестър. Оценяването се 
извършва от една страна по критерии на курса „Въведение в Уеб 2.0”, а от 
друга спрямо изискванията на съответния модул.

ОПИТЪТ НА УЧИЛИЩЕ ПО МЕНИДЖМЪНТ С УЕБ 2.0

Въз основа на доклад на Ядков (2009), програмният съвет на магистърска 
програма „Мениджмънт за организационно съвършенство„ се спря на след-
ните варианти за използване на Уеб 2.0 инструменти в учебния план:
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АУДИО КОНФЕРЕНЦИЯ ЧРЕЗ VOIP

През 2009 и 2010 г. на студентите от два различни випуска беше възло-
жено за изпълнение следното упражнение: 

• студентите бяха разделени на групи от 5-� участника. 
• На първия етап всеки участник от групата получи видео филм и ин-

дивидуално се запозна с него, извършвайки критичен анализ по зададената 
тема. 

• На следващия етап групата трябваше, въз основа на предварително 
дадени инструкции, да се организира и да проведе аудио конференция, на 
която участниците да обменят резултатите от индивидуалната работа, да ги 
обсъдят и да подберат три най-съществени извода. След края на този етап 
групата трябваше да представи и аудио запис от проведената среща. 

• На етап три групите обмениха записите от обсъжданията.
На оценка подлежаха индивидуалната работа на всеки участник, участи-

ето в дискусията и груповият резултат.
Наблюденията от този вид дейност са: висока степен на участие и ан-

гажираност на студентите в упражнението. През двете години само 1-2 от 
студентите не успяваха да участват в заданието, главно поради служебни 
ангажименти в часа на провеждане на срещата. Качеството на обсъждане в 
отделните групи бе на много високо ниво. Липсваха технически проблеми. 
Това се дължи главно на предходния опит, който имат студентите с избрания 
софтуерен продукт (Skype). В последствие установихме, че този подход за 
комуникация измества участието в интернет форум и съобщенията по e-mail, 
както в груповите задания, така и в дискусиите и самостоятелната работа.

УЕБ КОНФЕРЕНЦИЯ

Уеб конференция като учебен инструмент се използва в Училище по 
мениджмънт от 2008 г. През 2008 и 2009 г. основната употреба е среда, 
чрез която студентите презентират резултати от групова работа. Всяка група 
излъчва представител, който по време на уеб конференцията представя об-
щия продукт (доклад/презентация). След като презентациите приключат, се 
провежда дискусия.

През 2010 стартира и т.н. виртуална стая. Проведена беше първата он-
лайн лекция. Преподавателят разполагаше с възможност за представяне на 
презентация, виртуална мултимедийна дъска за работа, включване на студенти 
в дискусия и т.н.

През 2010 беше въведено и допълнително задание за студентите – чрез 
виртуална групова работа да бъде създадена презентация по зададена тема, 
чрез използването на приложение за уеб конференция.
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Наблюдава се висока мотивация и ангажираност към заданието, защото 
студентите работеха заедно в реално време върху обща презентация.

Само двама студенти не участваха в това задание, поради служебни 
ангажименти. За разлика от аудио конференцията се проявиха и технически 
проблеми.

УИКИ

През 2009 и 2010 беше възложено задание на студентите за създаване 
на общ продукт чрез работа в уики. Самото задание преминава през няколко 
етапа:

• Първият етап включва индивидуална работа по предварително даден 
учебен материал. Всеки студент анализира критично литературата, като под-
готвя предложение за адаптиране на основните моменти спрямо възложен 
контекст. 

• Вторият етап включва работа в група от по 5-� души. Всеки един от 
групата представи своя труд в уики. Групата обсъжда индивидуалните предло-
жения, избира вариант (на някой от нейните членове или генерира нов) и го 
разработваше в уикито. Финалният продукт от дейността на групата можеше 
да бъде текст, изображения, презентации или видео.

Наблюденията от този вид дейност са: висока степен на участие и анга-
жираност на студентите в упражнението. Част от групите успяваха значително 
да подобрят качеството на индивидуалните работи. Освен текст, студентите 
обменяха и изображения. Някои студенти извършваха над 100 редакции в 
уикито преди края на проекта. В някои групи наблюдавахме като допълни-
телен, непредвиден резултат и сериозна организация за постигне на целите 
(виж Фигура 4.)
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Фиг. 4. План за действие в Уики на група – Гант график с разпределение 
на задачите между членовете на групата (всеки цвят отговаря на различен 
човек)

ДИГИТАЛНА МЕДИЯ – ВИДЕО КЛИПОВЕ

През 2010 г. по време на Лятното училище, петдневен семинар извън 
учебното заведение, който е част от занятията през втория семестър, бе 
възложено задание за създаване на видео по тема в рамките на семинара. 
Студентите бяха разделени на групи от 5-� души. Темата на видеото беше 
свързана със синтезиране на важното от изучавания материал по време на 
семинара и възможно по-креативно и оригинално представяне.

За 5 дни всички групи успяха да създадат видео материал. За засни-
мането бяха използвани телефони и фотоапарати, а за монтажа – безплатен 
софтуер (Windows Movie Maker). В сценария бяха използвани елементи от 
наученото през тези дни. Самите филми варираха като дължина между 5 и 
10 минути. Част от филмите са публикувани в интернет (виж Лидерство – „Съ-
временниятлидер” (2010).

Наблюдава се висока мотивация и ангажираност към заданието от сту-
дентите, независимо че над 80% от тях нямат опит със заснемане, монтаж 
и режисиране на видео. В обратните връзки от семинара, това задание е 
описано като „интересно„, „забавно„ и „вълнуващо„.
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ИЗВОДИ

Наблюденията от опита с въвеждането на Уеб 2.0 в учебния процеса на 
магистърска програма „Мениджмънт за организационно съвършенство” по-
казват повишена ангажираност на студентите, чрез предоставянето на среда, 
където те могат да използват своята креативност, да обменят идеи по между 
си и съвместно да работят.

Представените примери от практиката на Училище по мениджмънт – Нов 
български университет са все още първи стъпки. Наблюденията на авторите 
му не са обвързани с по-обхватни количествени и качествени изследвания.

Интерес и обект на допълнително изследване биха могли да бъдат пър-
воначални умения и знания на студентите. Във Великобритания се наблюдава 
факта, че голяма част от студените имат богат опит с информационните тех-
нологии и в частност Уеб 2.0 още преди да постъпят в университета (Ipsos 
MORI, (2008).

От друга страна би било удачно ефективността на подготовката по раз-
глежданите теми и впоследствие на използваните инструменти да бъде обект 
на допълнително изследване. Подобен анализ би имал отношение не само 
към подобряване на учебния модул, отнасящ се към тази тематика и пости-
гането на дигитална компетентност, но и към качеството на преподаване и 
учене в останалите модули от магистърската програма.

Не бива да се изпуска и другата страна на монетата. От една страна би 
трябвало да се разгледа въпроса със сигурността на споделяната информа-
ция. Самите характеристики на Уеб 2.0 предразполагат за отворено и открито 
споделяне на информация, която в някои случаи не бива да бъде достъпна 
за трети лица.

Не бива да се пропуска да се разгледа въпроса за надеждността на из-
ползваните Уеб 2.0 инструменти. Навлизането на външни уеб сайтове и услуги 
изисква разработката на насоки за избор на Уеб 2.0 инструменти. Интересен 
пример е с онлайн платформата за уеб конференции dimdim (2011), която 
през 2010 г. е закупена от salesforce.com и прекратява предоставянето на 
услугата си на нови клиенти.

Фактът, че идващото поколение от студенти е израснало с тези техноло-
гии и в такава социална среда, ни насочва да съсредоточим вниманието си 
към бъдещи изследвания не на въпросите дали Уеб 2.0 има място в учебния 
план за обучение на мениджъри и усвояване на дигитална грамотност, а 
какви теми трябва да бъдат включени в него и как би донесъл най-голяма 
стойност в процеса на учене и преподаване, като го направи по-ангажиращ 
и интересен за студентите.

Следващата стъпка в развитието на магистърска програма „Мениджмънт 
за организационно съвършенство” ще бъде създаването на специализиран 
модул, който протича по протежение на цялата програма и който разглежда 
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въпросите за индивидуалната и групова работа във виртуална среда и пости-
гането на дигитална компетенция.
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РЕЗЮМЕ: Преподаватели от три различни образователни институции от 
САЩ и България са\ провели разширено библиографско проучване на публикувани 
изследвания от целия сват, посветени на прилагането на социалните мрежи във 
висшето образование. Дискутират се преимуществата и недостатъците на из-
ползването на социални мрежи, по-специално на Фейсбук, за образователни цели. 
Забелязан е голям интерес у всички заинтересувани лица: администратори, пре-
подаватели, студенти, библиотекари. Направени са паралели със системите за 
мениджмънт на курсове като Блекборд, Мудъл, Саки и с други Уеб 2.0 инстру-
менти. На основата на направените заключения се дават предложения за бъдещи 
изследвания.

КЛЮЧОВИ ДУМИ: Социални мрежи, висше образование, системи за менидж-
мънт на курсове.

The world is constantly changing and within those changes most everything 
must change. Business and Industry have gone through significant changes and 
continue to change. Education is changing and continues to change as well. 
Academia in the new Millennium is experiencing significant changes in the realm of 
technology adoption in its hybrid and online classes. The advent of Web 2.0 and 
its applications, including Social Networking Sites (SNS) is leaving strong imprints on 
the shape of higher education. In the same fashion P-12 (pre-school to 12th grade) 
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education similarly displays strong interest in the adoption of SNS as a potential 
teaching/learning tool. Concurrently, the same administrators and significant number 
of educators are hesitant to encourage the use of SNS ie. Facebook, mainly because 
of privacy issues. This bibliographic review is focused on Facebook as the most 
prominent representative of SNS (Social Networking Sites). 

We adopt the generic term social networking sites (SNS) in referenceto Facebook 
and similar applications, (Boyd & Ellison, 2007); Hargittai et al., 2010). We also 
employ the term social networking sitesas synonymous with social media. Social 
Networking Sites are generally classified as Web 2.0 technology. 

Review of the literature revealed a dominance of publications in English 
language publications. While the rest of the world is also pursuing SNS research, 
non-English language publications are not readily available. This is in contrast with 
the direction established in the New Europe 2020 documents, which sets education 
as a priority. However, the New Europe 2020 documents seek education, which 
aims fostering national strengths. Essentially this means that each European nation 
will establish SNS research in their own language. Which will expand the research 
in the near future. (European Council – Conclusions, 2011). 

This bibliographic review and the consequent research conducted at 
educational institutions in the United States and Bulgaria explores the opportunity 
to apply SNS as teaching/learning tools. The application of tools with universal 
interface, such as, e.g. Facebook may offer a possibility of bringing educators and 
students from different countries closer together. 

The bibliographic overview was based on searches in the following databases: 
Academic Search Premier and Science Direct in the U.S. and SciVerse in 
Bulgaria. Sources such as the Techblog of the Chronicle of Higher Education, the 
Distance Education listserv (DEOS), and the listserv of the Library and Information 
Technology Association (LITA) were followed for years and information regarding 
SNS was organized accordingly. In addition, an Internet search was conducted 
to survey information in English, German, Russian and Bulgarian. Periodical and 
popular literature from last several years were trackedfor information concerning 
the use of Web 2.0 tools, SNS and Facebook in particular. The bulk of the 
literature reviewed for this article is peer-reviewed material and to a great degree 
quantitative in nature. It is worthy to note that the American School Board Journal 
as very active in promoting the idea of SNS in education. 

In the span of about six years, Facebookexplodedin popularity, its rapid 
adoptionrivaling in scope only the advent of the Internet itself. Facebook now 
boasts a feature movie about its creators. News about Facebook and SNS appears 
daily in the popular media. Facebook and its services stretch across borders and 
continents andare subscribed by both males and females of all ages. Facebook has 
been identified as the largest factor contributing to the riots in Asia. The rapid 
increase of SNS is clearly presented in graph by the Pew Internet survey: In April 
2009, 4�% of online American adults, age 18 and older, use SNS such as Facebook, 
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MySpace, LindedIn and similar. This increase is in stark contrast to the 8% from 
February 2005. (http://www.pewinternet.org/Infographics/Growth-in-Adult-SNS-
Use-20052009.aspx). Data from the United States, the United Kingdom,Canada, 
and Australia show a comparable rapid increase of Internet tools among the 
youngest adult generation, identified in the literature as „digital natives” (Prensky; 
Bennett et al, 2008) and Millennials (Hansford and Adlington, 2009; Howe and 
Strauss, 2007). During its short history, Facebook has survived competition from 
other SNS applications such as Bebo (United Kingdom), Orkut (Brazil and India) 
and Hi5 (Eastern Europe and Asia). In addition, the allegiance to the collegiate 
constituency of Facebook was challenged by applications such as Wirehog (Move 
Over, Facebook – Here Comes Wirehog, 2005) and CollegeOnly (Li, 2010). 

The popularity of Facebook among young people led to attempts for 
adaptation of Facebook for educational purposes. Johnson (2010) advised that the 
use of social networking tools in education shouldacquire a specific term and 
proposed „educational networking” instead of „social networking.” Renaming SNS 
applications is only one indication that there is a need for structured assessment 
of Facebook and SNSas a potential educational tool. 

Livingston and Brake (2010 focused on the the fast pace of Facebook’s 
social penetration and acceptance.The authors argued that the discussion of SNSs 
effects should be couched in empirical research. Coherent public policy and 
comprehensive education will likely minimize shortcoming and foster advantages. 
Similarly, Galagan (2010) shares a teacher’s testimony focusing on the challenges 
of the Web 2.0 invasion and way to resolve them. Distance educators, naturally, 
are in the forefront of embracing Facebook as a Web 2.0 tools (Getting Faculty 
Ready for Web 2.0, 2008), though little data are cited to either support or the 
denigration of SNSs.

A bibliographic overview reveals another visible trend; thedominance of English 
language publications. Most of the literature reviewed in this article originates 
from North America, Western Europe, and Australia. Isolated publications in 
English encompass Thailand (Couros, 2008), Hong Kong (Cheung et al, 2010), 
China (Yan Yu et al 2010), Malysia (Kabilan et al, 2010), and Cyprus (Huseyin and 
Cavus, 2010). Our attempts to retrieve Eastern European literature proved futile; 
perhaps, it could be argued, the lack of resources from Eastern Europe suggests 
the existence of a digital divide. It will be informative for observers to trackSNS 
events from emerging nations in Asiaand the Far East. 

Most available literature deals with specific issues, concerning SNS and practical 
solutions for the use of SNS in education. These specific issues will be shared later 
in this document. However, it is worth initiating the review with the fewarticles 
on the educational implications of SNS (e.g., Hargittai, Maranto & Barton, 2010). 
Other researchers identify SNS as an exampleofso-called multiliteracies (Williams, 
2008). Boyd and Ellison (2007) offer the first comprehensive studyof social network 
sites. Australian scholars reveal ablueprint fortheassessment, measurement and 
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application of Facebook in education. Facebook’s application is studied in the 
context of first-year college students. Thus, it is different from the usual research 
on the use of Facebook among experienced students as part of the technology 
application in education (Brownlee et al, 2009).

Another Australian team rightfully drawsattention to an existing digital divide 
among Millennials themselves (Hansford & Adlington, 2009). Digital natives, as 
dubbed by Mark Prensky, are not a homogeneous group; Vaidhyanathan (2008) 
and Hargittai (2010) explainthat it might be counterproductive to assume that 
so-called digital natives are equally versed in technology. In assessing the use of 
Facebook by the so-called Millinnials, it is essential to consider differing levels of 
technology knowledge. While SNSs unquestionably demonstrate a very high rate 
of penetration among Millennials, unless proven, it cannot be assumed by default 
that Millennials are consistently technologically savvy and Facebook can be used 
as learning platform based on the mere fact that it is an extensively adopted 
communication tool. (Hargittai, 2010; Vaidhyanathan, 2008)

For the past several years, many researchers and policy analysts have discussed 
the positive and negative implications of SNS. Pasek et al (2009) claims that there 
is no negative relationship, between course grades and this type of technology. 
This finding is contrary to those reported by other researchers (Karpinsky, 2009; 
Kirschner & Karpinski, 2010), which showa negative impact for SNSs on grades.
Students are drawn to Facebook because of the social interaction (e.g., Pempek 
et al, 2009; Yan Yu et al 2010). 

The application of Facebook in education is split into several polarizing 
topics: e.g., students’ involvement in the learning process, privacy, moral and 
ethical consequences, etc. Proponents and opponents of SNSs’ use in education, 
explore whether Facebook distracts students and whether it negatively affectsgrades 
(Marklein, 2009) or, on the contrary; does it involve students in the learning 
process (Maranto and Barton, 2010; Lester and Perini, 2010; Networking it, 2008; 
Skerrett et al, 2010; Towner et al, 2007).

Data-mining students and collecting suggestions about Facebook is the 
bedrock of a learning community began as early as 200� (Towner et al, 2007). 
Public, school and academic librarians have been the most staunch proponents 
of Facebook as a tool with the potential to improve student-teacher’s interactions 
and communication (Stewart, 2009).

Facebook application in education faces strong criticism. Negative implications 
include the disruptive nature of social networking sites in the classroom (Jones 
et al, 2010; Study Confirms Pervasive Issues with Social Networking in Academia, 
2009), which leads to blurred boundaries between real and virtual learning spaces 
(Thomas, 2010) and pollution of language (Philology, Etymology, and Phonetics, 
2009). The notion for caution regarding the use of SNS, which usually is voiced 
by educational administrators, often finds support among teachers (Boon and 
Sinclair, 2009).
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The issue of privacy has frequently been addressed by policy analysts 
(Couros, 2008; Ellaway, 2010; Rosen, 2010; Schwartz, 2009; Vaughan, 2009. The 
intensityof the debateincreases as analysts consider K-12 education (MacDonald 
et al, 2010; Mazer et al, 2009; Kist, 2008;Maranto and Barton, 2010; Minocha, 
2009; Schwartz, 2009; How to Make Facebook Your New Best Friend, 200�). 
As discussed in the Chronicle of Higher Education, privacy concerns regarding 
SNSs acquires different dimensions thanFacebook privacy in general: Facebook 
educational use to a great degree connected with boundaries of teacher-students 
relations (Schwartz, 2009). 

A British survey reveals that eighty four percent of 4,000 teachersbelievethat 
SNSshelp them share ideas, regardless of time and place (Networking it, 2008). 
Ninety five percent of British students use SNS, mostly for interrelationships, although 
face-to-face socialization is still important (Madge et al, 2009). Administrators 
interpret these facts differently.British higher education administrators found it 
unacceptable for students and instructors to use social networking as a tool to 
criticize the institution (Cunnane, 2010). Canadian administratorsevidenced a similar 
view, where the danger of harming the reputation of the institution motivates 
administrators to demand development of principles, which must precede the use 
of Facebook (Ellaway, 2010). Fister (2008) raises the point that with the advent of 
Facebook as part of the Web 2.0 movement, it might be time to reflect on the 
morals and ethics of society and academia and readjust the norms. 

An Ohio Educational Association memo of October 2007 urged teachers 
to remove their profiles from Facebook, in a clear contrast with the attitude 
of „information specialists, linguists, librarians, compositionists, rhetoricians, and 
others who study and embrace Web 2.0” (Maranto & Barton, 2010, p. 37; see 
also Pu-Shih, 2009). The memo is also in stark contrast with the opportunities 
for social engagement arguedby both students and instructors (Maranto & Barton, 
2010, p. 44).

Some of the authorsemphasize the positive opportunities for education 
presented by SNS (e.g., Towner et al, 2007; Roblyer et al, 2010; Oblinger, 
2008; Mazer et al, 2007; Madge et al. 2007; Connell, 2009). Educators readily 
share best practices for introducing students to social networking tools starting 
as early as kindergarten (Ramig, 2009). School districts, such as Minnetonka in 
Minnesota,organize efforts to develop a plan for strategic use of social networking 
tools (McCrea, 2010). Minnetonkaschool district, as many other school districtsin 
the U.S., faces a tough question: How much financing will it taketo enable a 
technological turnaround?

Recruitment and retention are the two buzz words for higher education 
administrators when it comes to Web 2.0 tools, Facebook in particular, (Orrell, 
2008; How Students Choose Colleges, 2010). In addition, Educause, the leading 
organization for advancement of information technologies in education, offers 
online sessions on using social networking sites as retention tools (http://www.
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educause.edu/E09+Hybrid/EDUCAUSE2009FacetoFaceConferen/HowtoUseSocial
NetworkingasaRet/17�050). Educators report the impact of Internet telephony and 
Facebook on international students (Greengard, 2009), which is a new trend in 
retention; administrators need to consider the wide ranging diversity of student 
populations. Facebook entangles the hopes of administrators to resolve the issue 
of retention as well as students’ engagement in the learning process (Santovec, 
200�; 319 Read 200�). In K-12, administrators are considering Facebook as an 
option for online communication with parents, alumnae and donors (Carr, 2010).

A 200� report (Read, 200�) raises considerationof higher education 
administrators to use Facebook as a vehicle for freshman orientation programs. 
Similar opinion regarding the use of SNS as an opportunity to meet peers on 
campus are reported in a later British study (Madge et al, 2009).

A poll of higher education administrators reveals an increase in willingnessto 
use social networking sites (Joining the Social Media Conversation, 2009). Joly 
(2007; 2008) promotes the use of Facebook in higher education. Teacher’s self-
disclosure in Facebook is considered by students an effective teaching method 
(Mazer et al, 2009). Theseopnions coincide with the research on online education 
that retention is based on community, and building community is based on 
personal presence, which can be achieved through Facebook self-disclosure. 

The necessity of policy and the need for moral and ethics discussed above 
is reflected in Fister’s (2008) report regarding a controversy between a student 
and a professor. The student was charged with cheating when using Facebook 
as collaborative tool, while instructor’s directions were that students should work 
independently. The incident is reminiscent of faculty rejection of Wkipedia shortly 
after its inception (Read, 2007), which was swiftly followed by a wide acceptance 
of Wikipedia as legitimate reference tool. An increasing number of instructors 
report their affinity to promote collaboration on SNSsas a teaching tool (Aquino, 
2009; Charlton et al, 2009; Harrington and Floyd, 2009). One way to explain 
the incident reported by Fister (2008) can be the inherent discrepancy between 
the pace of technology adoption by students and faculty. A survey conducted 
by Roblyer et al (2010) suggests that instructors are much less prone to venture 
into using Facebook or any other technology; this different ratecan impede a 
discussion of the need for revision of policies regarding academic honesty. 

In addition to the varied paces of technology adoption in education, 
another factor adds to the complexity of adapting Facebook for educational 
use. Berg et al (2007) noted that students want to be left alone on Facebook, a 
place where they can procrastinate, not learn. This is an issue, which precedes 
Facebok. Before Facebook blew away instant messaging, students considered 
„teaching” with instant messenger an invasion of their privacy (Wymer, 200�). 
Likewise, it is worth exploring whether the „hip” professor „friending” students 
via Facebook might actually be reducing her effectiveness in what is seen as an 
unwanted intrusion.
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Facebook potentially changes the structure of educational institutions and 
teacher-student relationships. The use of Facebook may pose a risk of „fraternizing” 
(Lipka, 2007; Facebook: Some Implications for Academic Freedom, Intellectual 
Property, and Education, 2009); on the other hand it could strengthen the learning 
community and bring students and instructors closer in their quest for knowledge 
(Ellaway, 2007; Lipka, 2007; Mazer et al, 2007; Minocha, 2009; Skerrett, 2010; 
Selwyn, 2009; Steinfeld et al, 2008).

The use of social networking sites is becoming ubiquitous among American 
adolescents and pre-teens. As of 2008 (National School Boards Association and 
Grunwald Associates’ survey), „9� percent of American children ages 9 to17 who 
have Internet access have used social networking technologies… Yet more than 80 
percent of districts prohibit students from online chatting and instant messaging at 
school, and more than �0 percent prohibit blogging” (see also Richardson, 2007, 
p. �8; Ward, 2008, p. 53; Teacher’s Pal, 2008). In 2007 and 2008, Richardson 
and Ward argued in an opinion piece that teachers must tap into the knowledge 
of students tofigure out how to utilize social networking tools versus prohibiting 
their use. Of course, as Richardson and Ward’s argument is not based on 
longitudinal data, their point must remain conjectural.Lower grades, bullying, and 
sexual predators are only some of the factors that build a negative reputation 
around social networking and keep educators from utilizing SNS. Similar attitudinal 
barriers findings werereported in UK by Charlton, Devlin and Drummond (2009). 

Selwyn (2009) also lookedfor a solution of how best to apply Facebook 
in education in terms of building a learning community. Based on 909 student 
interviews, Selwyn outlinedthemes of Facebook use and the „auxiliary” role of 
Facebook in the learning process. Grant (2008), on the other hand, report other 
results, namely that Facebook harms students by distracting them during classes 
andmaking them sleep deprived due to addiction. This controversial findings are 
a reminder that establishing good practices for using Facebook as an educational 
tool must be the goal when pursuing application of SNSs in education. 

Facebook is seriously considered by administrators in both higher education 
and K12 for administrative purposes (Weis, 2010). The January 2010 issue of the 
Association of the California School Administrators urges administrators to embrace 
Web 2.0 tools (Weis, 2010; Wayne, 2010). On the other hand, the facts reveal 
that, although K-12 administrators employ Facebook, K-12 students remain blocked 
from using SNSs in educational settings (Nagel, 2010).

As early as 2007, SkoolPool, an application for Facebook was developed as 
a tool for recruitment, a not uncommon use of SNSs(T.G., 2007). An exchange 
between school board members regarding the use of Facebook as a communication 
tool among school administrators emphasizes the participatory nature of the 
medium, yet, similar to the concerns of their British colleagues (Cunnane, 2010), 
T. G warned about inappropriate use (You were asked to start a Facebook page?, 
2009). The early years of social networking sites are inevitably connected with 
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the cautious attitude of K-12 administrators. To a great degree, such attitudesstem 
from the fact that the lack of a structured approach on how to address the 
implications the rapid advent of technology and the Internet in P12 and higher 
education (Brydolf, 2007).

A great number of authors advocate building on the lessons learned from 
the negative sides of social networking byfocusing on the opportunities it offers; 
seemingly in a notion that follows the venerable folk aphorism: If you can’t 
beat them – join them (e.g., Couros, 2008; Maranto & Barton, 2010; 2�� Mazer 
et al, 2009; Schwartz, 2009). One of the common themes in addressing the 
challenges and opportunities presented by social networkingis developing policies 
for educational use. As early as 200�, Kermit Hall, President of the State University 
of New York at Albany, suggests addressing such concerns (Q&A: Facebook and 
Legal Limits to Institutional Response, 200�)

Social networking reinforces the old notion of school librarians and faculty 
working together (Harris, 2010; Stewart, 2009). Not surprisingly, librarians, both in 
K-12 and higher education are in the forefront of adopting Facebook as a learning 
tool and are very active in the use of social networking tools in educational 
environments (Harris, 2010; Ward, 2008; Kenneth and Seeholzer, 2009). Academic 
librarians habitually see the potential and the positive sides in using social 
networking sites (Conell, 2009; Chu and Nalani, 2008; Click and Petit, 2010). 
Similar are the attitudes toward Facebook and social networking sites by the 
British librarians (Secker and Lloyd, 2008). Pan et al (2009) go beyond promoting 
Facebook in education and rally to integrate it in their information literacy 
program targeting First Year students. Similarly, Canadian librarians are rallying 
teachers to apply Web 2.0 tools as part of the information literacy for the 21st 

century (Branch, 2009). Academic librarians, similar to teachers and administrators, 
are aware of privacy issues and working toward assisting faculty with expanding 
their traditional commitment to privacy (Fernandez, 2010). Ishizuka (2009) reports 
librarians’ attitudes congruent with the usual librarian trend to be ahead of the 
curve, yet librarians will cave under the pressure of the administration to cautiously 
approach the implementation of Web 2.0 tools.

The literature constantly reminds educators that they are falling behind in 
utilizing Facebook as educational tool (DeVoe, 2009). An interesting glimpse of the 
early days of librarians on Facebook and other SNS is provided by the American 
Library Association (Social Networking Services, 2007)

Research conducted by a for-profit company in August and September of 
2009 reveals that six out of ten educators have SNS accounts, mostly in Facebook, 
and would like to use the account, but don’t. Another conclusion of the survey is 
that those who have a Facebook account are more likely to use technology in the 
classroom (Survey: Educator Participation in Social Networking Lags Well Behind 
Interest, 2010). Similar are the trends in the U.K., where teachers are advised by 
the Teacher Support Network to prevent students’ access to Facebook (Vaughan, 
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2009). The irony is that a year later the same Teacher Support Network has on 
their web site (http://teachersupport.info/) a mashup linking to Facebook.

The emerging of social networking tools raises serious issues, which in 
isolated cases have grievous consequences and thus shape the opinion about SNS 
in education. For example, Stacy Snyder, a teacher from Pennsylvania,had posted 
a picture on her MySpace account with a caption „Drunken Pirate.” The posting 
led to administrative actions by the university she was attending. Stacy Snyder’s 
story ties up with the issues of privacy, which goes beyond educational settings 
and it is a major societal concern right now (Rosen, 2010, Reed 2007; Foulger et 
al, 2009). Stacey Synder’s case and the case described by Fister (2008) are the 
opposite trend of what Mazer et al (2009) refer to in their research. They claim 
that self-disclosure of instructors via Facebook increases the rapport with students, 
although the authors also warn that Facebook must be used with caution. Further, 
Foulger et al (2009) are working toward a model, which can prepare future 
educators with the „ethical vulnerabilities that may be unlike those encountered 
in other areas of the teaching profession” of using Facebook in education (p.18). 
Peripheral to education, ethical issues involved in the use of Facebook and similar 
SNS are discussed by professional organization, such as the American Psychology 
Association (Taylor et al, 2010). 

Another topic fueling debates is the issue of intellectual property. SNS and 
their popularity opens again the controversies around the issues of intellectual 
property. (Facebook: Some Implications for Academic Freedom, Intellectual 
Property, and Education, 2009; Bauerlein, 2009).

An unique approach to the use of Web 2.0 tools in education, Facebook 
included, is presented by a South African researcher who looks at the impact of 
social networking tools on the concept of learning spaces. Facebook and similar 
blur the difference between physical and virtual environments in education, and 
thus „space and learning are inextricably linked, such that the space in which a 
particular type of learning takes place is an integral part of the definition of that 
particular kind of learning” (Thomas, 2010, p. 508). A similar notion is reflected in 
boyd and Ellison (2007) in terms of bringing „online and offline social networks” 
and by Skerrett et al (2010) about the impact of the „third space”, the out-of-
school experience, including social networking sites.

Thomas’ research about the connection between physical and virtual 
environments needs to be tiedup with the notion that social networks are used 
to „solidify offline connections, as opposed to meeting new people” (boyd 
and Ellison, 2004, p. 12). Boyd and Ellison’s observations are confirmed by 
Subrahmanyam et al (2008), whereas the latter team also confirmed the findings 
of boyd and Ellison that SNS are used to strengthen offline social networks. On 
the other hand, Kenneth and Seeholzer (2009) point out that students clearly 
distinguish educational and social spaces on the Web, which is confirmed with 
earlier studies (Wymer, 200�)
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Additional topics researched in the bibliography compiled on the educational 
use of Facebook include academic freedom (Facebook: Some implications for 
academic freedom, intellectual property, and education. (2009), the integration of 
Facebook with other SNS, e.g. Twitter (Young, 2010), and Facebook as a data-
harvesting tool for educational administrators (301 What Can Be Measured, 2009). 
Additional concerns raised in the bibliography include the level of involvement of 
educational, non-profit institutions with commercial products such as Facebook 
(Mitrano, 2008). Last but not least, according to the compiled bibliography, the 
research reflects dominance of „Facebook” awareness among instructors in the 
medical field and English. With several exceptions of research done by instructors 
on chemistry, the „exact” sciences are not presented in a rather opulent research 
of the educational use of SNS. It is noteworthy, though, that both K-12 and higher 
education are equally vested in establishing parameters for the educational use 
of SNS.

Among the large number of articles devoted on the use of Facebook in 
education, a great number comprise serious quantitative or qualitative approach (e.g., 
Steinfield et al, 2008; MacDonald et al, 2010; Roblyer et al, 2010; Subrahmanyam 
et al, 2008; Selwyn, 2009; Chu and Nalani, 2008; Yan Yu et al, 2010; Huseyin 
and Cavus, 2010). The use of SNS in education is represented only in the English-
speaking world. Sporadic articles in English about the application of Facebook 
in education appear in the publications from other countries, yet a clear digital 
divide is noticeable in this aspect.On the other hand, Facebook’s own group 
„Facebook in Education” reveals clearly that educators from around the world 
do care about the possibilities of using SNS. The peer-reviewed world might be 
offering a skewed view with its dominance of English language as lingua franca; 
an impediment which defies the potencies of the Internet or perpetuates the 
limitations of old, pre-Internet norms. Moreover, as boyd and Ellison(2007) have 
noticed, the Anglo-centric approach influences the limitation of topics and how 
they are addressed by researchers. Both authors draw attention to the fact that 
a global process is actually turned into a very local, if not parochial feature. The 
use of SNS in education, as many other topics in education, has a long way to 
go before it turns into a true global approach. 

Since the inception of social networking sites, there is much confusion in the 
educational world whether SNS should be embraced or banned from the learning 
process. Mitrano (2008) outlines three challenges with Facebook as a possible 
„killer app” for education: 1. Educating both adolescents and their parents on 
how to use Facebook; 2. Customizing Facebook to the needs of higher education;  
3. Considering the legal and policy implications on a global scale. 

Facebook, similarly to other Web 2.0 tools, is not a silver bullet and will 
not resolve issues and problems in education. Findings in a study about the 
impact of the shootings at colleges and the use of Facebook to reach out to 
each other, reveals that while there were short-term benefits, there was no lasting 
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effect. Facebook like any other technology requires intimate knowledge of use 
and consequent profound experience applying it didactically. There will be no 
blueprint-, textbook-like manual to guide instructors and students; only a pool of 
„best practices”, which can assist both educators and mentees to make better 
choices how, if at all, to apply SNS in the learning process. 

„So devil or darling, social networking is here to stay. Used with care it can 
be a powerful tool not only to engage pupils, but also to network with colleagues” 
(Network it, 2008). If it is not Facebook per se, it will be a similar social networking 
application, which will inherit the positive sides of Facebook and continue to evolve. 
In recent news, it is reported that social SNS with specific application for education 
has been tested at universities (Parry and Young, 2010).

Wirehog is gone, but it is a reminder how whimsical such applications are 
in the time of the Internet. Facebook is attempting to assert itself in P-24, but 
it can be replaced anytime by another interface. Then what? It is not how we 
use the application itself; it is the didactic around using such tools (Move Over, 
Facebook – Here Comes Wirehog, 2005). Moreover, academia just released its 
answer to Facebook – Sophia (http://www.sophia.org), a social teaching and 
learning network. It will be interesting to see what direction instructors and 
learners will take in Europe and around the world. 
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HOSPITAL INFORMATION SYSTEMS 
AND TRAINING IN HEALTH MANAGEMENT – 
EFFECTS AND CHALLENGES
Jasmine Pavlova

ABSTRACT: One of the most complex systems in socio-cultural sphere is health care. 
The complexity stems from the diversity of health structures, funding and relationships – 
market and non market, regulation and deregulation, economic and administrative, ethical 
and unethical. To fulfill the difficult task to manage the healthcare system in terms of 
insufficient funds, a prerequisite is the education and training of highly qualified specialists 
in health management at all hierarchical levels.

Information systems in university hospitals are the basis and prerequisite for the practical 
training of students in Public Health and Health Management (BA and MA) for graduate 
majors in the field of health (social medicine and health management, economics, health, 
occupational medicine ) for doctoral students in the field of public health and health care.

KEYWORDS: hospital information system, training, health management.

Една от най-сложните системи в социално-културната сфера е здраве-
опазването. Сложността произтича от многообразните форми на здравните 
структури, на финансиране и отношения – пазарни и непазарни, регулации и 
дерегулации, икономически и административни, етични и неетични. 

Системата на здравеопазването предоставя професионални услуги, насо-
чени към опазване, възстановяване и укрепване на здравето на населението, 
с което влияе върху човешкия капитал, върху количеството и качеството на 
работното и свободното време, необходимо за производство на други блага 
за развитие на човека.

Здравеопазването, а и болницата като негов елемент, представлява слож-
на отворена система според общата теория на управлението. От съществено 
значение в новите условия е успешният мениджмънт на болницата да осигу-
рява финансова стабилност и да гарантира икономическо развитие и дове-
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рие в изпълнителите на медицинска помощ. От икономическа гледна точка 
здравното заведение е организация, която трансформира постъпващите в нея 
ресурси в определен вид продукт. Един от най-сложните проблеми при ико-
номическото управление и оценка на ефикасността на това „производство” е 
дефинирането на продукта. 

Важно условие за ефективно управление на болницата е наличието на 
достатъчна и достоверна информация (оперативна и стратегическа информа-
ция за дейността на всички звена: клиники, отделения, лаборатории, админи-
стративно-счетоводни служби и др.; данни за здравно-демографското състоя-
ние на населението; данни за социално-икономическото развитие на страната, 
за развитието на отрасъл здравеопазване; данни за състоянието и развитието 
на аналогични заведения в други държави и т. н.). За събирането, обработ-
ката, анализа и ползването на тази информация е наложително изграждането 
на болнична информационна система и непрекъсната квалификация на пер-
сонала, за да може да използва ефикасно предлаганата база данни. 

Специфичното приложение на общите познания от теорията на упра-
влението обуславя обособяването на здравния мениджмънт. Той е приложна 
наука, в която се създават знания за подобряване дейността и ефективността 
на здравните системи. Учените го определят като гранична наука (Борисов, 
В. 2009, Ранчов, Г. 2004). От една страна здравният мениджмънт търси и от-
крива проблемите по управлението на процесите в здравните организации, от 
друга – привлича общите системни и управленски принципи към решаването 
на тези проблеми. Като познание това е сфера на интердисциплинарно въз-
действие на редица обществени науки (теория на мениджмънта, информа-
тика, психология, социология, икономика, право) с медицината (Борисов, В. 
200�, Воденичаров, Ц. 2003).

Водещи български учени в областта на здравния мениджмънт (М. Попов, 
Ц. Воденичаров, В. Борисов) го определят като интегративен феномен на 
границата на науката, изкуството и практиката. В него се включват, особено 
при приложението му, както знания, така и умения. Здравният мениджмънт 
като изкуство означава умение за общуване. А хората, които упражняват тази 
професия, несъмнено трябва да съчетават висок професионализъм и дарбата 
да общуват с хора, да ги управляват.

Теорията на мениджмънта разглежда хората като основен ресурс на здра-
веопазването. Мениджмънтът на човешките ресурси е система от дейности, 
чрез които се постига ефективно използване на персонала за постигане цели-
те на дадена организация и същевременно се удовлетворяват потребностите 
и очакванията на работещите хора (Гладилов, Ст. 2005). Идеалният случай 
е, когато едно лице успява едновременно да изпълни ролята на официален 
ръководител (мениджър) и на неофициален водач (лидер). В реалния живот, 
обаче, това почти не се случва (Воденичаров, Ц. 2010). 
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Стилът на мениджъра отразява общият му подход, типичното му по-
ведение и отношение към подчинените в процеса на вземане на решение 
и упражняването на власт. Той може да бъде автократичен, консултативен, 
съпричастен, демократичен, саморегулиращ. Въпреки необходимостта от гъв-
кавост, стилът на мениджъра не е автономна величина и е подчинен на пре-
следваната цел на организацията. Затова плуралистичният подход се приема 
за ценно качество в стила на съвременния мениджър. Това качество корелира 
с изискването за ориентацията на мениджъра към различните степени, фор-
ми и нюанси на управленския стил (Воденичаров, Ц. 2010, Дракър, П. 2004, 
Berger, F. 1990). 

За да удовлетвори очакванията на обществото, добрият здравен мени-
джър трябва:

• да може да управлява себе си и другите;
• да може да управлява чрез другите;
• да бъде личност високообразована, с широка култура и въображение.
Управленската дейност в здравеопазването е съпроводена със специфич-

ни трудности:
• здравеопазването е сложна динамична система от смесен тип;
• невъзможност за точна предсказуемост на резултатите от конкретната 

здравеопазна дейност;
• трудности при количествената оценка на ефекта от дадени управлен-

ски решения в здравеопазването;
• неадекватни очаквания, претенции и оценки за здравеопазната дей-

ност от страна на обществото (Воденичаров, 2003, 2010, Павлова, 200�, 
Alglave, F. 1992).

За изпълнението на трудната задача да се управлява системата на здра-
веопазването в условията на недостатъчни финансови средства, задължително 
условие е изграждането на висококвалифицирани специалисти по здравен 
мениджмънт на всички йерархични нива.

Компютърните технологии стават все по-ефективна и икономична фор-
ма на преподаване. Те са предпочитани от студентите и са приложими при 
много науки. Единствено от преподавателите зависи, дали ще ги използват и 
ще направят своето преподаване по-икономично, по-интересно и по-конку-
рентноспособно.

Компютрите и интернет стават основни средства за преподаването в съ-
временния свят. Независимо дали ни харесва и дали сме готови, дигиталната 
революция е естествената среда на нашите студенти. Електронните средства 
и методи успешно допълват традиционните техники на обучение. Електрон-
ните инструменти правят процеса на обучение по-динамичен, по-ефективен, 
по-интересен и много по-икономичен. Рефератите, курсовите работи и др. 
могат да се пишат и публикуват за неограничен достъп и обсъждане, почти 
без разходи. От внедряването на електронните инструменти и използването 
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им ще спечелят както студентите, така и преподавателите. Възможните насоки 
за използването на електронните инструменти при обучението по икономика 
на здравеопазването са изключително разнообразни:

– В организацията на обучението – електронните технологии могат да 
бъдат използвани за представяне на въпросници, теми за дискусии, за рефе-
рати, учебни планове, формиране на групи за електронна дискусия по опре-
делени теми, реклама на курса.

– При осигуряването на студентите на бърз и евтин достъп до първо-
източниците – интернет и CD-ROM – те дават достъп до текстова и аудио-
визуална информация 24 часа на денонощието. С помощта на преподавателя 
и взаимопомощ помежду си, студентите могат да научават бързо адресите на 
източници, които преди са били достъпни само за експертите.

– При подготовката и полагането на изпит – студентите могат да бъдат 
равни на преподавателя и да вземат участие в подготовката на упражнения, 
тестове, даже и при промяна и усъвременяване на учебните програми.

– Компютри с програми за представяне – те позволяват лекциите да се 
илюстрират със схеми, статистически таблици и редове, формули, картини.

– При електронните дискусии – електронната поща, конферентният соф-
туер и on-line чатовете дават отлична възможност за обсъждания и споделяне 
на информация още преди семинарите и лекциите (Гладилов, Ст. Ж.Павлова, 
Ц. Петрова 2005).

Като обект на управление, болницата е система със сложна, специфична 
структура и функции. Доброто познаване на системата „болница”, на меха-
низмите на нейното функциониране, са предпоставка за организиране на 
ефективен болничен мениджмънт. За управлението на болничната дейност са 
характерни трудностите, които са специфични за здравеопазването (Ранчов, Г. 
2004, Д. Чаръкчиев 2003, Roger France, F. 1993). Тези трудности подчертават 
зависимостта на проблемите и дейностите на болничния мениджър от много 
външни фактори. Анализът им и съответното обратно въздействие върху тях 
са приоритетни принципи и изисквания за болничното управление (Rozner, S. 
2008).

Болницата е най-сложната институция в съвременната здравеопазна сис-
тема. За нейното функциониране са необходими огромни ресурси. Болнич-
ното обслужване е най-скъпото в сравнение с другите видове обслужване. 
Съвременната болница изпълнява широк комплекс от функции:

– диагностика, лечение и рехабилитация;
– промоция на здравето, профилактика и здравно възпитание на паци-

ентите;
– социална и психологическа подкрепа на хоспитализираните пациенти;
– обучение и квалификация на специалисти и на собствения персонал;
– изследователска дейност;
– технически, стопански, транспортни и други дейности.
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Болницата заема много важно място в обществото. На първо място, ми-
сията й е да лекува пациентите, обърнали се за медицинска помощ. Болница-
та съдейства за непрекъснато подобряване качеството на грижите, също така 
осигурява възможност и условия за научни изследвания и преподаване, участ-
ва активно в технологичното обновяване и повишаване квалификацията на 
медицинските специалисти на всички нива (Couffinhal, A. 2005, Gosse, J. 2002). 
Болницата спомага за динамизиране на икономическия живот. Тя е място, 
където се създава заетост за медицински и немедицински специалисти (ле-
кари, медицински сестри, лаборанти, биолози, химици, икономисти, санитари 
и много други). В нея се потребяват медикаменти, медицинска апаратура и 
консумативи, с което се стимулира развитието на съответните производства. 
В страните от Европейския съюз (15-те първи членки) разходите за болнично 
здравеопазване възлизат на около 45% от общите разходи за здравеопазване, 
а в България надхвърлят 50-55% (Павлова, Ж. 200�, Rodrigues, J. 2010).

Управлението на болницата не е самоцел за нейните ръководители. Край-
ната цел е запазване и подобряване здравето на обслужваното население. 
Общата теория на управлението и общата теория на системите намират ши-
роко приложение в болничния мениджмънт. Прилагането на системен подход 
при управление на здравеопазването позволява да се вникне по-дълбоко в 
същността на явленията и процесите, по-точно да се разкрият взаимоотно-
шенията и взаимовръзките на съставните елементи и на системата с околната 
среда (Healy, J. 2000). Основен елемент на технологията на системния подход 
е системният анализ. Той включва:

– определяне на проблема;
– получаване на информация;
– систематизиране на съществуващите операции, определяне на сред-

ствата за изпълнение на целите;
– оптимизиране при минимално време и разходи.
Ресурсите в здравната система могат да се обособят в пет основни 

потока: материални, човешки, финансови, информационни и управленски 
решения. Първите три потока се отнасят към физическата част на системата. 
Тя се наблюдава и контролира от субекта на управление. С него е свързан 
потокът на управленските решения. Всички данни от входовете, процесите 
на преобразуване и изходите на системата се предават на информационната 
система (четвърти поток). Именно тя е отговорна за целенасочено получава-
не, съхраняване, обработване и предаване на информацията на специалисти, 
експерти и мениджъри (Dixon, A. 2002).

Информацията е основен ресурс в управлението на здравните системи. 
Субектите на управление получават информация за процесите, протичащи 
както в самите системи, така и във външния свят. За да се оптимизира ме-
ниджмънтът в здравеопазването се оказва целесъобразно да се разработват 
и развиват информационни системи в тази област. Със създаването на ме-
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дицински информационни системи се цели: автоматизиране на обработката 
на информацията, намаляване на възможните грешки, ускоряване и усъвър-
шенстване процесите на вземане на управленски решения, осигуряване на 
достъп до информация на различни йерархични нива. Опитът показва, че 
това е сложен, продължителен процес, който обединява усилията на специа-
листи от много научни области. (Чаръкчиев, Д. 1994, Jones, R. 1994, Rodrigues, 
J. 2010). Информацията е основа и предпоставка за управленския процес 
във всичките му етапи. В този аспект управлението може да се разглежда и 
като информационен процес. Без използването на пълноценна информация 
управленският цикъл е немислим. При разработването и внедряването на 
болнични информационни системи се спазват принципите на Data mining и 
Data warehouse (системи извличащи и агрегиращи данни от различни инфор-
мационни бази на болницата) с цел представянето на информацията в под-
ходящ вид за взимане на управленско решение в реално време (Чаръкчиев, 
Д., 2003).

Болничната информационна система активно спомага за оптимизиране 
на управленските процеси, за набиране на бази данни, служещи за статисти-
чески, управленски, медицински, обучителни цели (Healy, J. 2000). Тя съдържа 
данни за:

• информация за пациентите на болницата;
• данни за дейността на лабораториите;
• данни за щата и персонала на болницата;
• оценка и контрол на качеството;
• лекарство снабдяване, изписване на медикаменти по пациент, клиника 

(отделение), дата;
• финансиране и счетоводство;
• статистически и икономически показатели на всички нива;
• управление на доставки, инвентар, поддръжка и ред.
Така създадена и действаща БИС предлага редица предимства:
• увеличава времето на медицинския персонал, прекаран с пациента;
• пълен достъп до информация;
• усъвършенства качеството на документацията;
• повишава качеството на грижи за пациента;
• повишава производителността на труда;
• усъвършенства комуникациите;
• намалява грешките;
• съкращава болничните разходи;
• създава обща болнична база данни, с тенденция за развитие в бъдеще 

на регионално, национално и международно равнище;
• повишава възможността за използване на събраната информация за 

научни изследвания и за обучение на студенти и специализанти;
• съдейства за подбор и задържане на висококвалифициран персонал. 
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Функциониращата БИС създава благоприятни условия за измерване на 
болничния продукт. А то трябва да се базира на разнообразни източници: 
счетоводни данни; аналитични данни от информационната система; електрон-
но досие на пациента; статистически данни. 

Основните модули на БИС (електронно досие на пациента, финансов 
модул и модул на медицинските специалисти), както и данните, генерирани 
от тях, могат да бъдат използвани за обучение по различни дисциплини от 
областта на здравния мениджмънт.

Основен елемент на болничната информационна система е Електронно 
досие на пациента (ЕДП). Създаването, попълването и използването на ЕДП 
представлява единство на комплекс от операции. Всеки етап от този процес 
може да се усъвършенства за постигане на все по-високо качество на доси-
ето. Ще изброим някои от по-важните етапи:

– достъп до досието в определено време и пространство;
– достъп до необходимата информация за вземане на решение, за не-

прекъснатост на грижите;
– поддържане на досието: представяне и съдържание;
– ергономия на досието: представяне и класиране;
– разделяне на информацията между професионалистите: достъпност и 

изчерпателност на необходимата за всеки от тях информация;
– конфиденциалност на информацията и съхранението й;
– информацията „следва” пациента в болницата;
– подаване на информация към специалисти извън лечебното заведение;
– условия на достъп на пациента до информацията;
– архивиране на досието (Павлова, Ж. 200�, Д. Чаръкчиев, 2003).
Информацията, която се съдържа в ЕДП, проследява състоянието на 

пациента в неговия континюитет и има натурален и стойностен израз. Отчи-
тайки комплексния характер на досието на пациента, неговото усъвършенст-
ване изисква мултипрофесионален подход. Досието и неговото качество е в 
пряка връзка с цялостната организация на работа и управление на болницата. 
Данните могат да се съпоставят със съответстващите данни от финансовия 
модул и от модула на лекаря и специалиста по здравни грижи и да се об-
вържат с адекватно заплащане.

Използването на данните от ЕДП (след анонимизиране на пациента!) 
намират приложение при обучение на магистри и бакалаври по обществено 
здраве и здравен мениджмънт, по управление на здравните грижи, на меди-
цински сестри и акушерки.

Финансовият модул е много важен елемент от информационната сис-
тема. В него се събира, обработва и натрупва статистическа, финансово-
счетоводна информация за дейностите и услугите, извършвани в болницата. 
Получените данни се подават на управленския екип от мрежата непрекъснато 
и така ръководителите на всички управленски нива могат да реагират сво-
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евременно при необходимост. Благодарение на цялостната информационна 
система между системите на финансовия модул и електронното досие на 
пациента съществува непрекъсната взаимовръзка. В началните етапи на внед-
ряване на БИС се включват отделни елементи за компютърна обработка на 
финансово-счетоводните операции общо за болницата и за съответните кли-
ники и параклинични звена. Впоследствие, след апробиране на електронното 
досие на пациента, в него се въвеждат данни за престоя и лечението (из-
следвания, процедури и медикаменти): в натурално и стойностно изражение; 
данните, получавани в двата елемента от болничната информационна система 
(електронно досие и финансово резюме) се съпоставят и сверяват (Davies, K. 
2003, Szczepura, M. 2000).

Трябва да отбележим, че като всяко нововъведение, първите стъпки 
от функционирането на системата са съпроводени с трудности и грешки. 
Причините, които можем да посочим са: недостатъчен опит, посредствено 
равнище на компютърна грамотност на някои от операторите, проблеми в ко-
муникациите. С течение на времето и с придобиването на рутина, грешките 
стават изключение. Този модул намира широко приложение при обучението 
по икономика на здравеопазването на всички нива.

Модулът на дейността на медицинските специалисти се попълва с данни 
за извършените дейности от всеки медицински специалист. Необходимо е 
обучение по обща компютърна грамотност и за работа с конкретната про-
грама. Прилага се адаптирана скала за отчитане тежестта на състоянието на 
болния, като се спазват класификационните изисквания на СЗО и същевре-
менно се отчитат специфичните особености при лечението на болните.

Скалата за отчитане тежестта на състоянието включва:
I степен: Пациентът е независим, с незасегнати жизнени функции, ори-

ентира се във времето и пространството. В състояние е без помощ да се 
облича и съблича, сам да се мие, да се храни, да отива на изследване и 
манипулации, да включва лампата, радиото, звънеца за повикване и да отива 
до тоалетната.

ІІ степен: Пациентът е ограничен поради предписание да не става от 
леглото или поради леко увреждане. Жизнените му функции не са засегнати, 
но са застрашени. Обикновено се ориентира за времето и пространството. 
В състояние е сам или с помощ да се облича или съблича, да се мие на 
умивалника или в леглото, да яде и пие. Може да отива на изследвания и ма-
нипулации само с придружител. Сам обслужва звънеца за повикване, лампата 
и радиото и сам търси помощ за ползване на тоалетната.

ІІІ степен: Пациентът е ограничен поради предписание да не става от 
леглото или тежко увреждане. Може да има нарушение в ориентацията, нуж-
дае се непрекъснато от помощ при обличане и събличане, при извършване 
на тоалета и при хранене. Изследванията и манипулациите се извършват само 
в лежащо положение.
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ІV степен: В това състояние пациентът е напълно зависим, нетранспорта-
билен, с нарушено съзнание и се нуждае от непрекъснато обслужване при 
всички ситуации. (Чаръкчиев, Д. 2003, Rodrigues, J., 2010, WHO)

Съблюдаването на общоприети изисквания дава възможност за срав-
нения между различни лечебни заведения в страната и за международни 
анализи. Тази дейност получава конкретно изражение в допълнителното мате-
риално стимулиране. Освен това служи за коректив при евентуални грешки 
при кодирането на дейности, услуги и разходи в другите модули на системата, 
както и за целите на обучението. 

Информационните системи в университетските болници са основа и 
предпоставка за провеждане на практическо обучение на студентите по 
обществено здраве и здравен мениджмънт (бакалавърска и магистърска сте-
пен), за специализантите по специалностите в областта на здравеопазването 
(социална медицина и здравен мениджмънт, икономика на здравеопазването, 
трудова медицина), за докторантите в областта на общественото здраве и 
здравните грижи. Информационните системи в другите класове болници (об-
ластни, общински, частни) служат за прилагането на подхода за учене през 
целия живот, съдействат за повишаване на квалификакацията и за поддържа-
не на медицинските специалисти в крак с новостите. Високата квалификация, 
специализация и компетенции на здравните специалисти имат решаващо 
значение за ефективното използване на ресурсите (разходите за заплащане 
на труда и осигуровките на заетите в здравеопазването надвишават 50% от 
общите разходи).

Пълното внедряване на адекватна болнична информационна система 
във всяка българска болница би имало пряко отражение към оптимизиране 
управлението на болницата, давайки възможност за прецизен анализ на всич-
ки разходи по възприети методики в Европа, САЩ, Австралия, Русия и др. 
страни, превърнали се поради своето разпространение в стандарт за срав-
нителни анализи на болничните практики. Информационната система помага 
на болницата да посрещне предизвикателствата на здравната реформа у нас 
и динамичните промени във финансирането и отчета на болничната дейност, 
свързани с действието на здравно-осигурителните принципи на финансиране 
в болничната помощ; да предлага модерни теоретични и практически подхо-
ди за обучение по здравен мениджмънт.

ЛИТЕРАТУРА

1. Борисов, В., Здравен мениджмънт: новата азбука на здравния мениджмънт., С. 
2009.

2. Борисов, В. Стратегически здравен мениджмънт: философия и практика, С., Фил-
вест, 200�.



890

3. Воденичаров Ц., Десетте принципа на медика и мениджъра. С., Симелпринт, 2010.
4. Воденичаров Ц., Седемте разлики между медика и мениджъра. С., 2003, 75.
5. Гладилов, Ст. Икономическият начин на мислене в здравеопазванетол сп. Здравен 

мениджмънт, бр.4,5/2005.
�. Гладилов, Ст., Ж. Павлова, Цв. Петрова. Съвременни аспекти при обучението по 

икономика на здравеопазването. Сб. Доклади от научна конференция по педагоги-
ка. СУ „Св. Климент Охридски”, София, 2005, с. 1�2-1�5.

7. Дракър, П. Практика на мениджмънта. София, „Класика и стил, 2004.
8. Павлова, Ж. Болничните информационни системи – предпоставка и основа за 

ефективно управление на болниците (оптимизация на икономическото управление 
на Специализирана болница за активно лечение по ендокринология, нефрология и 
геронтология „Акад. Иван Пенчев” – ЕАД – София), София, 200�.

9. Ранчов, Г. Теория на системите в управлението на здравеопазването. Сп. Здравен 
мениджмънт, 2004, т.4, №2, 55-59.

10. Ранчов, Г. Теория на управлението в практиката на здравните системи. Сп. Здравен 
мениджмънт, 2004, т.4, №4, 47-52.

11. Современные подходы к созданию и внедрению информационной системы больни-
цы. www.utilex.ru/

12. Чаръкчиев, Д. Болнични информационни системи. Клиничен подход. Кама, С., 2003. 
13. Чаръкчиев, Д. Оптимизиране на клинико-диагностичната дейност при използване на 

информационни технологии. Дис., С., 1994.
14. Alglave, F. Hopitaux, cliniques – generation gestion. Ed. Lamarre, Paris, 1992.
15. Berger, F., D. Ferguson. Innovation: Creativity Techniques for Hospital Managers. Ed. 

John Wiley, New York, 1990, 115 p.
1�. Berman, H. et al. The Financial Management of Hospitals. Michigan, 1994.
17. Couffinhal, A. et al. Politiques de reduction des inegalites de sante. Un eclairage 

europeen. IRDES, Bulletin d’information, N92 – Fevrier 2005.
18. Davies, K., S. Harrison. Trends in doctor-manager relationships. BMJ, 2003, 32�, �4�-�49.
19. Dixon, A. et al. Facing the challenges of health care financing. USAID Conf. Washington, 

DC 29-31.07.2002.
20. Drucker, P. Managing Non-profit Organizations. New York, 1992.
21. Gosse, J., Echange de donnees informatisees hopitaux-mutuelles. Bulletin d’echanges de 

l’Association, Paris, 2002, N2.
22. Hackbarth, J. D., Adjusting medicare payments for local market input prices, Am. City 

Busines J., 3, 2002.
23. Healy, J., M. McKee. The evolution of Hospital Systems. In: Hospitals in a changing 

Europe. WHO, 2000, 14-35.
24. Roger France, F. Hospital Information System in Europe. DRG in Europe. Uses and 

Perspectives. Eds. M. Casas and M.M. Wiley, Springer Verlag, 1993.
25. Jones, R., McChee. Clinical Information Systems. Hosp. M. J., 1994.
2�. Smits, M., Gert van der Pijl. Developments in Hospital Management and Information 

Systems. 32nd Hawaii Int. Conf. on System Sciences, 1999.



891

27. Szczepura, M. Creating a strategic management plan for magnetic resonance imaging 
provision. Health Policy, 2000, 53(2): 91-114.

28. Rozner, S. M. Gallagher, Integrated financial management information systems: a practical 
guide. USAID Publ., 2008

29. Rodrigues, J., Health Information Systems: Concepts, Methodologies, Tools, and 
Applications. Medical Information Science Reference, 2010, p. 2311.

30. http://www.who.int/en/



892

ПРЕДИМСТВА И НЕДОСТАТЪЦИ НА 
ЕЛЕКТРОННОТО ОБУЧЕНИЕ ПО АНАТОМИЯ

гл. ас. д-р Румяна Давидова
гл. ас. д-р Стилянка Йочкова
гл. ас. д-р Петя Мушатова
ас. д-р Искрен Герасимов
ас. д-р Евгени Пейчев
Медицински университет, Плевен
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РЕЗЮМЕ: Електронното обучение е нова тенденция в медицинското обра-
зование. Работата върху трупен материал – наблюдение и дисекции с помощта 
на учебници и атласи е все още основен начин на обучение, но интернет тех-
нологията дава достъп до много дидактични материали в мрежата. Студенти и 
младши асистенти от катедрата създадоха уебсайт, на който са качени различни 
материали – над 2000 снимки от дисекции, от специално изработени препарати 
от трупен материал, микроскопски снимки ит.н.

Електронното учене е достъпно 24 часа в денонощието и е много полезно за 
теоретичната подготовка и самооценяването на студентите. То много по-евти-
но и може да помогне в разрешаването на проблема с липсата на трупен материал. 
Работата върху труп дава уникално чувсво за тъканите, реален триизмерен образ 
и помага за усвояване на практически умения, които подготвят студента за кли-
ничното обучение и за бъдещата му практика като лекар.

КЛЮЧОВИ ДУМИ: електронно учене, анатомия, телемедицина. 

INTRODUCTION 

Anatomy is a significant part of medical training. Whole body human 
dissection is a unique experience for medical students (Ellis, H. 2001, Granger, 
NA 2004). Investigation of the cadaver material by inspection and dissection 
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with aid of textbooks and atlases is still a principal way of learning but internet 
technology makes an access to many didactic materials on-line (Aziz MA 2002, 
Ribiero M. 2009, Ruis D 200�). However, dissection of cadavers is expensive, 
time consuming, and emotionally disturbing for some students. Furthermore, 
the preserved tissues don’t always provide an accurate impression of the living 
body. The role of dissection in developing dexterity skills is limited and has been 
superseded by the more versatile environment of skills laboratories. It has been 
shone that students can adequately learn the anatomy of the human body without 
dissecting it (McLachan, Gottardt M. 200�, Lau F. 2004).

E-learning is also called Web-based learning, online learning, disturbed 
learning, computer-assisted instruction or Internet-based learning. There have 
been two common e-learning modes: distance learning and computer-assisted 
instruction. Distance learning uses information technologies to deliver instruction 
to learners that are at remote location from a school. Computer-assisted instruction 
(computer-based learning or computer-based training) uses computers to aid in 
the delivery of multimedia packages for learning and teaching (Ward JP 2001, 
Jastrow H, Vollrath L. 2003, Josephson E 200�).

Teaching anatomy recently demands progressive improvement of tools 
including distant learning system to create 24 hour a day open web site.

ANATOMY DISSECTION

Students walk into the anatomy laboratory crossing a symbolic threshold toward 
becoming doctors, with dissection being an important part of the professional 
socialization of medical students. This threshold separates medical students from 
the lay world. Dissecting cadavers helps gain an understanding of the three 
dimensional structure of the human body through self discovery and observations 
(Reveron RR, 2010, Lockwood, A., Roberts, A. 2007).

It also helps to develop the spatial reasoning skills necessary to understand and 
interpret imaging data. The learning of anatomy by medical students is important 
not only for the attainment of essential, clinically-based knowledge but also for the 
achievement of a range of skills otherwise difficult to obtain. Students’ attitudes to 
some of the more meaningful experiences of the dissecting room, such as dealing 
directly with death, could be acquired during the dissection (McGarvey M.A. et al 
2001, Jones LS et al 2001, Durosaro O. 2008, Penney, J. 1985).

The legal restriction of access to dead bodies and the spaces where dead 
bodies are handled makes students’ entry into the dissection room special and 
elevates its status so that when students enter, they are among the privileged few. 
While students are taught and learn the structure and function of the human body, 
they also begin to learn the place of personal emotions in medicine. Dissection is 
described as students’ first hands-on experience as doctors. Students are learning 
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to feel and see the human body, „to see structure where none is obvious” (Good 
1994, p. 74, Philip C. T et al 2008, Gunderman RB, P. K. Wilson, 2005).

Internationally, human dissection is declining. In three of the four new medical 
schools in the United Kingdom, students do not dissect human bodies. Instead, 
„pre-dissected material” dissociated from the body is used to teach anatomy. 
The issues of costs to maintain a cadaver laboratory, social sensitivity and the 
development of other approaches to teaching anatomy are making dissection a 
less acceptable way of teach (McCuskey et al. 2005, Rizzolo LJ 2002, ).

E-LEARNING IN MEDICINE

Three aspects of e-learning have been consistently explored: product utility, 
cost effectiveness and learner satisfaction. Utility refers to the usefulness of the 
method of e-learning. Several studies outside of health care have revealed that 
most often e-learning is at least as good as traditional instructor-led methods such 
as lectures (Chodrow S. 199�, Ward JP et al 2002). Learners using computer-based 
instruction learned more efficiently and demonstrated better retention.

Recent reviews of the e-learning literature (specially Web-based learning) in 
diverse medical education contexts reveal similar findings. Multiple-choice written 
tests are mostly using to gain evaluate knowledge gains. Web-based learning 
was equivalent to traditional methods. Savings are related to reduced instructor 
training time, travel costs and labor costs, reduced instructor infrastructure and the 
possibility of expanding programs with new educational technologies (Chumley-
Jones HS 2002, Cook, 2002).

The integration of e-learning into existing medical curricula should be the 
result of a well-devised plan that begins with a needs assessment and concludes 
with the decision to use e-learning. It is best to begin with an integrated strategy 
that considers the benefits and burdens of blended learning before revising the 
curriculum. In undergraduate medical education, e-learning offers learners materials 
for self-instruction and collaborative learning. In graduate medical education e-
learning materials can be integrated in the education of residents and fellows, 
replacing lectures and other synchronous methods of instruction. Asynchronous 
e-learning can be effectively used during demanding clinical care rotations, 
especially when duty hours are limited yet curriculum requirements remain high. 
In continuing medical education, physicians with daily clinical obligations can 
attend medical „e-conferences” using e-learning (Jianfeng, L. et al. 2005, Jastrow, 
H., Vollrath, L. 2003, Choudhury 2010).

Many medical schools and health care organizations are already producing 
high-fidelity e-learning materials, such as virtual patient simulations, that could 
soon be within the reach of any educator and learner (Lau, F, J. Bates, 2004, 
Durosaro, O et al, 2008).
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Developments of e-learning and technologies are creating the groundwork for 
a revolution, allowing learning to be individualized (adaptive learning), enhancing 
learners’ interactions with each other (collaborative learning), and transforming 
the role of the teacher (from disseminator to facilitator). Adaptive learning uses 
technology to assess learners’ knowledge, skills and attitudes at the beginning 
of online training in order to deliver educational materials at the level most 
appropriate for each learner. In the online environment of e-learning, adaptive 
learning is possible through identification of the learner, personalization of content 
and individualization of tracking, monitoring, support and assessment. Adaptive 
learning is the ultimate learner-centered experience because it individualizes 
a unique learning path for each learner that is likely to target his/her specific 
learning needs and attitudes (Luursema J-M, 2008).

E-learning technologies realize high potential for collaborative learning to 
break the isolation of learners. Advances in synchronous distant education and 
collaborative technologies like Weblogs, message boards, chats, e-mail and 
teleconferencing are making collaborative learning more available. Quantitative and 
qualitative studies of collaborative learning in medicine have shone higher levels 
of learner satisfaction, improvements in knowledge, self-awareness, understanding 
of concepts, achievement of course objectives and changes in practice (Wiecha 
JM, Barrie N, 2002).

Lifelong learning and competency-based learning have forced educators to 
reevaluate their traditional roles. In this changing paradigm, educators no longer 
serve as the sole distributors of content, but are becoming facilitators of learning 
and assessors of competency. E-learning offers the opportunity for educators to 
evolve into this new role by providing them with a set of online resources to 
facilitate the learning process (Chodrow S.199�).

WORK DONE

In 2001 in Medical University of Pleven an investigation was performed 
to assess the learning and teaching in the Anatomy department. We prepared 
questionnaires in which questions concerning the sources of learning were included. 
The results show that the majority of the students use the anatomy books, lectures 
and notes taken during the practicles as sources for studying. Only 8% of the 
enquired have used Internet or other e-sources to learn anatomy. The part of the 
students using e-learning devices increases in 2004 and 2008 year. Students share 
that they need web materials especially during the preparation for the exam.

That was the reason we decided to create a Web site of the Anatomy 
Department with images helping students in their studying and preparation for 
exams. We are applying for a financial support with a project for creation a Web-
side for e-learning in anatomy.
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WHAT WE INTEND TO DO

Images of originally dissected regions of cadavers will be presented on the 
Web site of the Anatomy Department. Internet approach to anatomic dissection 
specimens by first course medical students have been created since 2008 and 
part of them are available on web page of Department of Anatomy, Medical 
University – Pleven. The students will have an access to educational material as 
radiological anatomy atlas, central nervous system anatomy images, different tables 
and dissected specimens.

Individual didactic and scientific projects under supervision of the senior 
department staff are the new form of internet activity for medical students 
and assistant accessory demonstrators from junior staff. Projects developed by 
anatomy students and junior assistants will be presented on the Web site. The 
pin test which takes place yearly as an integral part of final exam will be always 
documented with digital camera (minimal resolution 1280x9�0 pixels) and put on 
the web page for further evaluation by medical students. Practical exams image 
galleries consists already of over 1500 anatomical specimens images. Our intent 
is to reach 3000 images. Students from fourth and fifth course (some of them 
demonstrators in the department) prepare now new pages with clinically oriented 
anatomical material.

One of the future activities we intend to do is an electronic instructor for 
gross anatomy dissection. Gross anatomy is time consuming to teach and to learn. 
Because the process of dissection takes up so much student time, assistance in the 
form of an in-lab instructional DVD program might improve student performance. 
The DVD could be viewed with a portable device by individual dissection groups 
at their tables. Groups could dissect at their own pace, with access to step-by-
step demonstrations and answers to frequently asked anatomical questions. We 
will create an instructional DVD program demonstrating dissection of the canine 
ventral neck and thoracic limb. The effect on student exam scores of using the 
DVD versus not using it will be measured in a controlled, two-sample study using 
incoming first-year students as volunteers.

E-learning will be used on one hand as an additional method to help 
students in their preparation for regular anatomy classes and in the dissection 
room, and on the other hand in their preparation for the final exam.

We want to measure the effect of e-learning in the department by 
interviewing students after different anatomy courses comparing two groups: e-
group – working with e-sources and c-group (control group) which will not use 
e-learning methods.
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CONCLUSIONS

New generation of medical students are clearly comfortable utilizing web-
based programmes that maximize their learning potential in the often conceptually 
more difficult courses such as microscopic and gross anatomy.

Recognizing possibilities of internet anatomical education lead medical 
students to gain technical skills for future acceptance and practice telemedicine in 
their future professional activities (Clark D, 2002, Janfeng L., 2005).

Human dissection separates medical students from science students and the 
lay world through the privileged access to the human body.

Classical methods in anatomy learning must not be declined. The investigation 
of the cadaver brings real sense of the human flash, real three-dimensional image 
and by teaching some skills prepares the medical students for their clinical 
education and future practice (Patel H, Moxham B 2008).

E-learning creates the groundwork for adaptive learning, enhance learners’ 
interactions with each other by collaborative learning and transforms the role of 
the teacher from disseminator to facilitator (Jastrow, H., Vollrath, L.2003).
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THE PROVISION OF INFORMATION DURING 
THE MANAGEMENT OF THE QUALITY OF 
TEACHING FOR SPECIALTY ALTERNATIVE 
TOURISM AT THE UNIVERSITY OF FORESTRY

Nikolay Stoenchev
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ABSTRACT: The successful implementation of the curriculum, which aims to build a 
thoughtful, knowledgeable and mobile specialists with higher education requires continuous 
improvement of teaching and providing the appropriate material and creative environment. 
The management of these processes in LTU is based on a system of planned actions 
included in the Methodology for internal audit of the quality of teaching. An element of this 
methodology represents a survey of students opinion and their level of satisfaction with the 
quality of teaching and working environment at the university.

This report presents a concept how to assess the level of satisfaction of students from 
specialty Alternative Tourism. The results are discussed and conclusions from a particular 
survey are formulated.

KEYWORDS: quality of teaching, competitiveness, statistical methods.

Въведение:
За ефективно и ефикасно провеждане на учебния процес и на научните 

изследвания в Лесотехнически университет /ЛТУ/, е разработена и внедрена 
Система за управление на качеството1. Тя обхваща основните цели и принци-
пи, свързани с качеството на работата в основните и спомагателни дейности 
и начините за тяхното прилагане /поддръжка на документацията, ресурсно 

1 Брезин, В., 200�, Наръчник по качеството, ЛТУ, София.
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осигуряване, планиране, организация и контрол/, персонифицирани в права 
и задължения на ръководните органи.

Като основни процеси в Системата за управление на качеството се ви-
зират:

– Обучението на студенти и докторанти;
– Повишаване на квалификацията и придобиването на нова квалифика-

ция чрез следдипломно обучение;
– Научноизследователска дейност.
Като спомагателни са определени всички процеси по извършване на екс-

пертно-консултантска, стопанска, социална, спортна и информационна дейност.
По основни направления са разработени методики за оценка на степента 

на постигане на целите /за учебната, стопанската и научноизследователската 
дейност/. По този начин се постига единен подход при оценка на качеството 
по факултети и специалности, което допринася за:

– Сравнимост на резултатите в динамика и между факултетите и специ-
алностите;

– Прозрачност и обективност при тълкуването на резултатите;
– Възможност за обмяна на опит /популяризиране на добри практики и 

избягване на допуснати несъвършенства/;
– Научна обоснованост на използваните методи;
– Приемственост в управлението на качеството при смяна на админи-

стративното ръководство;
– Съгласуваност във връзка с държавните изисквания по акредитацията, 

приетите квалификационни характеристики за обучаваните специалисти и 
настоящите потребности на стопанската практика.

Под формата на ежегоден вътрешен одит по качеството, разработените 
методики, генерират информация, необходима за осъществяване на навре-
менни управленски въздействия.

Анкетните проучвания са само елемент от методиката за оценка на 
степента на постигане на целите в учебната дейност. Освен тях се вземат 
под внимание: успеваемостта на студентите, мненията и предложенията на 
студентите, включени в колективните органи за управление, становищата на 
Студентския съвет, резултатите от атестацията на преподавателите, резултатите 
от акредитацията на отделните специалности и от институционалната акре-
дитация.

Настоящото изследване е проведено по повод необходимостта от ин-
формация за контрол на качеството на преподаване по няколко нови, осо-
бено важни специални дисциплини, изучавани от студентите в специалност 
Алтернативен туризъм.

Неговата цел е: Да се набави информация за степента на удовлетворе-
ност на студентите от условията на обучение, учебното съдържание и начина 
на преподаване.
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Очакваната полза е да се набележат мерки за подобряване на органи-
зацията на учебния процес и подбора на кадри2 ако това се окаже необхо-
димо.

Същност на изследването:
Проведеното анкетно проучване обхваща основополагащи учебни дис-

циплини в областта на туризма – „Туристически дестинации”, „Основи на 
алтернативния туризъм” и „Хотелиерство и ресторантьорство. Анкетирани са 
всички студенти от втори курс – специалност Алтернативен туризъм, пред 
които за първи път през предходната учебна година са четени тези лекционни 
курсове и с които са проведени учебни практики с рамките на семестъра и 
като летен стаж.

За постигане на изследователската цел беше разработена специална 
анкетна карта, включваща в съдържателна отношение основните аспекти от 
типовата анкетна карта приложена в цитирания по-горе Наръчник по качест-
вото и някои въпроси, използвани в анкетата при атестиране на препода-
ватели. Формулирани са малък брой въпроси с възможно най-малък брой 
варианти на отговори за да се намали разсейването при обработката на 
резултатите, тъй като анкетираните лица са само 25. Подборът и формули-
ровката на въпросите са извършени от авторите и са подчинени на следните 
съображения:

– Краткост и яснота за да се икономиса време и да се постигне пре-
цизност при отговорите;

– Удобство за статистическа обработка на резултатите /възможност за 
замяна на качествените характеристики с бални количествени оценки, позво-
ляващи при необходимост да се изчисли обобщена оценка за равнището на 
удовлетвореност на студентите и качеството на преподаване/.

– Системност на проучването чрез обвързване на няколко аспекта на 
удовлетвореност – от степента на натовареност с аудиторни занятия, от би-
товите условия в учебните зали, от техническата и информационната оси-
гуреност, от учебния материал като тематика, от начина на комуникация с 
преподавателя и др.

В тематично отношение въпросите умишлено не са разположени в обо-
собени модули за да се избегне възможният стресиращ ефект от оценъчната 
им същност, въпреки че анкетата е анонимна и се попълва от студенти, които 
са положили успешно съответните изпити през предходната учебна година.

2 До момента учебният процес по специалните дисциплини се осъществява чрез 
привличане на високо квалифицирани външни хонорувани преподаватели с богат теоре-
тичен и практически опит.
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Използваната анкетна карта има следния вид:

АНКЕТНА КАРТА
за студенти от специалност „Алтернативен туризъм”

Уважаеми студенти, анкетата в която ви молим да участвате е свързана с 
необходимостта от мониторинг на качеството на обучението и е съобразена 
с Плана за вътрешен одит при факултет Стопанско управление. Вашите обек-
тивни оценки ще спомогнат за подобряване на обучението. Анонимността ви 
е гарантирана.

/Заградете в кръгче верния отговор/

I. Данни за анкетираното лице:

1. Вашият пол е : 
 А/ Мъж; Б/ Жена;

2. Разполагате ли с достатъчно лично време за почивка и спорт ?
 А/ Да;  Б/ Не;  В/ Понякога;

II. Материални и организационни предпоставки за пълноценно обучение:

1. Наличие на чисти, светли, топли и добре обзаведени учебни зали: 
 А/ Да;  Б/ Не  В/ Понякога

2. Осигурен ли Ви е достъп до спортни съоръжения според Вашите по-
требности?

 А/ Да;  Б/ Не;  В/ Понякога.

3. Осигурен ли Ви е достъп до компютърна техника и Интернет? 
 А/ Да;  Б/ Не;  В/ Понякога. 

4. Наличие на литература по вашата специалност в библиотеката на ЛТУ: 
 А/ Да;  Б/ Не;  В/ Не мога да преценя.

5. Удобен ли е седмичният график за учебните занятия : 
 А/ Да;  Б/ Не;  В/ Не мога да преценя.

�. Бихте ли участвали в научно-изследователски проект съвместно с ваши 
преподаватели ?

 А/ Да;  Б/ Не;  В/ Зависи от конкретната тема;
 Г/ Зависи от това кой е научен ръководител; 
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Въпроси Учебни дисциплини

Туристически 
дестинации

Основи на 
алтернатив-
ния туризъм

Хотелиерска и 
ресторантьор-
ска дейност

7. Посещавате ли часовете 
за лекции?

Да; Не; 
Понякога

Да; Не; 
Понякога

Да; Не; 
Понякога

8. Посещавате ли часовете 
за упражнения?

Да; Не; 
Понякога

Да; Не; 
Понякога

Да; Не; 
Понякога

9. Съвпадат ли изучаваните 
теми с вашите интереси 
и очаквания?

Да; Не; 
Понякога

Да; Не; 
Понякога

Да; Не; 
Понякога

10. Научавате ли новости? Да; Не; 
Понякога

Да; Не; 
Понякога

Да; Не; 
Понякога

11. Учебното съдържание 
подкрепено ли е с 
подходящи примери от 
практиката?

Да; Не; 
Понякога

Да; Не; 
Понякога

Да; Не; 
Понякога

12. Имате ли възможност 
да задавате въпроси и 
да изказвате становища?

Да; Не; 
Понякога

Да; Не; 
Понякога

Да; Не; 
Понякога

13. Обективен ли е теку-
щия контрол в упраж-
ненията?

Да; Не; 
Не мога да 
преценя

Да; Не; 
Не мога да 
преценя

Да; Не; 
Не мога да 
преценя

14. Преподава ли се учеб-
ният материал ясно и 
достъпно?

Да; Не; 
Понякога

Да; Не; 
Понякога

Да; Не; 
Понякога

15. В учебната работа пре-
подавателят проявява 
ли такт и зачитане на 
мнението на студентите?

Да; Не; 
Понякога

Да; Не; 
Понякога

Да; Не; 
Понякога

1�. Преподавателят провеж-
да ли занятията според 
утвърдения график?

Да; Не; 
Понякога

Да; Не; 
Понякога

Да; Не; 
Понякога

17. Как оценявате полез-
ността на учебните 
практики?

Голяма; 
Малка; 

Не мога да 
преценя

Голяма; 
Малка; 

Не мога да 
преценя

Голяма; 
Малка; 

Не мога да 
преценя
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Резултатите3 бяха обработени с помощта на програмния продукт Excel 
2007 и ще бъдат представени количествено само в общата им част, която се 
отнася за организацията и осигуряването на учебния процес. Резултатите по 
отделни учебни дисциплини са свързани с работата на конкретни преподава-
тели и са само за служебно ползване.

Времето за почивка и спорт е обект на внимание като алтернатива на 
времето за аудиторни занятия и сомоподготовка.То индиректно оценява сте-
пента на учебно натоварване, заложена в учебния план. Въпреки, че в учебния 
план на специалност Алтернативен туризъм са постигнати балансирани норми 
на натоварване по семестри /средно 14 часа лекции и 10 часа упражнения 
седмично/, важно е становището на студентите, които оценяват своята заетост 
не само по личния бюджет на времето си, но и като се сравняват със свои 
познати от други специалности и университети. Заслужава да се отбележи, че 
анкетираните лица имат опита от три учебни семестъра като първият от тях 
е с аудиторно нотоварвание около 20% над средното, вторият е с 4% под 
средната стойност, а третият е с около 4% над средната стойност. Получените 
резултати са по-скоро положителни, както при жените, така и при мъжете. /виж 
фиг. 1/. За това допринася и факта, че ръководството на ЛТУ почти изцяло успя-
ва да удовлетвори молбите на студенти за настаняване в общежития и времето, 
икономисано от ежедневно придвижване може да се използва за почивка и 
спорт. Спортната база, използвана от ЛТУ и откритите площадки на НСА са в 
непосредствена близост до учебните корпуси и общежитията.

Фиг. 1. Разпределение на отговорите на въпроса: Разполагате ли с доста-
тъчно лично време за почивка и спорт?

3 В някои случай действителния брой на отговорите се различава с една или две 
единици спрямо общия брой на анкетираните лица, тъй като някой от студентите е 
пропуснал да отговори на определен въпрос.
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Битовите удобства в учебните зали /топлина, светлина, мебелировка, чис-
тота, цветова гама и акустика/ са предпоставка за по-бавно настъпване на 
умората по време на учебни занятия.Част от сградите на ЛТУ са сравнително 
стари и не може да се твърди, че отговарят на всички съвременни ергономич-
ни изисквания, но за създаване на удобства се полагат много грижи. Преди 
година беше подменена цялата дограма с енергоспестяваща, сградите бяха 
топлоизолирани и освежени, част от учебните дъски бяха подменени с нови. 
В условията на икономическа криза студентите оценяват това и относителният 
дял на недоволните е сравнително нисък.С изключение на един всички дали 
отрицателни отговори са жени. /виж фиг. 2/. За съжаление цялостното обно-
вяване на сградните инсталации и обзавеждането в стария корпус е свързано 
с необходимостта от съществени инвестиции и се извършва поетапно. В рам-
ките на годината ще бъдат завършени няколко инфраструктурни проекта на 
стойност над сто хиляди лева с които изцяло се реновират и преобзавеждат 
лаборатории, фонетичен кабинет, учебни зали.

Фиг. 2. Разпределение на отговорите на въпроса: Наличие на чисти, свет-
ли, топли и добре обзаведени учебни зали?

Достъпът до спортни съоръжения е предпоставка студентите наисти-
на да могат да спортуват, защото за това не е достатъчно да имат само 
свободно време.Високата заболеваемост в нашата страна от сърдечно-съ-
дови и ендокринни заболявания се свързва преди всичко с обездвижване-
то, високите нива на стрес и нерационалното хранене. При подготовката 
на специалистите с висше образование обществото инвестира съществени 
средства и техния здравен статус никак не е за подценяване от гледна 
точка на перспективите за възвръщаемост на тези средства.От специалиста 
се очаква да се труди усърдно и плодотворно и за това той трябва да има 



907

изградени навици да релаксира и да се грижи за своята физическа кон-
диция. Обнадеждаващо е, че съществена част от анкетираните студенти 
заявяват, че имат осигурен достъп до спортни съоръжения. /Виж фиг. 3/ 
При възможностите, които предлага спортната база ползвана от универси-
тета, причините за наличие на отрицателни отговори могат да се търсят в 
предпочитания към специфични спортове, за които наистина съоръженията 
не достигат или в отдалеченост на местоживеенето на студента до желаното 
спортно съоръжение.

Фиг. 3. Разпределение на отговорите на въпроса: Осигурен ли Ви е дос-
тъп до спортни съоръжения според Вашите потребности?

Достъпът до Интернет се разглежда като основен източник на инфор-
мация от всякакъв вид – социални мрежи, политика, отдих, култура, наука, 
търговия и др.По отговорите на този въпрос се добива представа какъв е 
достъпа до компютърна техника по принцип. Поради факта, че не малка част 
специалностите в ЛТУ са уникални за страната и не са масови, съществуват 
възможности и традиции за провеждане на упражненията в малки лаборатор-
ни групи до 15 човека в компютърни зали и в специализирани експериментал-
ни лаборатории. В това отношение обучението на студентите от специалност 
Алтернативен туризъм не прави изключение. Показателен е фактът, че няма 
нито един отрицателен отговор относно достъпа до Интернет, а отговорили-
те уклончиво с варианта „Понякога” са провокирани от това, че времето, в 
което е осигурен достъп не е най-удобното за тях. Обичайно се предпочита 
това да става в паузите за обедна почивка и придвижване между корпусите, 
при което по стечение на обстоятелствата компютърните зали може да се 
окажат заети. /Виж фиг. 4/.
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Фиг. 4. Разпределение на отговорите на въпроса: Осигурен ли Ви е дос-
тъп до компютърна техника и Интернет?

Наличието на специална литература в библиотеката на ЛТУ е въпрос, 
чиито отговори са своеобразна проверка за искреността на анкетираните 
лица. На практика тази литература все още е в оскъдни количества, защото 
специалността е все още съвсем нова и до момента не съществува щатен 
персонал с такъв профил, които да се грижи за попълване на библиотечния 
фонд с подходящи заглавия.Отговорите могат да послужат за индикация как-
ва част от анкетираните студенти реално познават възможностите на библио-
течния фонд. Това са най-вече онези, които са отговорили, че такава литера-
тура липсва. Прави впечатление, че повече жени са отговорили категорично 
отрицателно. /виж фиг. 5/.
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Фиг. 5. Разпределение на отговорите на въпроса, свързан с наличието на 
специална литература по Алтернативен туризъм

Изготвянето на седмичния график за провеждане на учебните занятия 
изисква познаване и съобразяване с редица ограничителни условия. Някои 
от тях са:

– Графикът за специалност Алтернативен туризъм да е синхронизиран с 
този за специалност Стопанско управление, защото лекциите по фундамен-
тални управленски, икономически и философски науки се провеждат в общи 
потоци;

– Вземат се под внимание възможностите на външните хонорувани пре-
подаватели

– Създават се предпоставки определен момент от седмицата да е сво-
боден от занятия за да могат преподавателите да участват в провеждане на 
административни мероприятия/ Факултетни и академични съвети/

– Съблюдава се ритмично натоварване на компютърните зали за да се 
оползотвори напълно капацитета им съобразно особеностите на техниката и 
инсталирания специализиран софтуер.

– Лекциите по съответната учебна дисциплина трябва да предхождат 
упражненията.и др.

Стремежът е да се оптимизира времето на студентите и учебните занятия 
да са разположени компактно в работния ден и в рамките на седмицата, 
така, че да се осигури по възможност поне един работен ден за самопод-
готовка.
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От анкетираните лица неудовлетворени са 25%, от които два пъти повече 
са жени. /виж фиг. �/ Причината за изразеното неудовлетворение се нуждае 
от допълнително проучване. Възможно е те да се окажат субективни.

Фиг. 6. Разпределение на отговорите на въпроса, свързан с удобството 
на седмичния график за провеждане на учебните занятия

Желанието на студентите за участие в научноизследователски проекти се 
проучва за да се установи мотивацията и да се набележат организационни 
мерки за стимулиране на творческата активност. Реална възможност за такова 
участие е осигурено от правилника на ЛТУ и методиката за класиране на 
заявки за изследователски проекти. В тях участието на студенти и докторанти 
се поощрява специално. Провежда се ежегодна студентска научна сесия, 
материалите от която се публикуват. Радващо е, че отрицателни отговори на 
въпроса за желание за участие в НИР не са дадени. /виж фиг. 7/. Съществена 
част от анкетираните са поставили като условие за своето участие – същност-
та на темата. Това е показателно, че алтернативният туризъм трябва да бъде 
добавен в списъка от приоритети, по които се допуска кандидатстване за 
финансиране с бюджетни средства, отпуснати целево от държавния бюджет 
за научни изследвания в ЛТУ.
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Фиг. 7. Разпределение на отговорите на въпроса, свързан с желанието за 
участие в научни изследвания

Отговорите на въпросите, свързани с качеството на преподаване по кон-
кретните учебни дисциплини са твърде обнадеждаващи. Те показват висока 
посещаемост на занятията, удовлетвореност от съдържанието на материала и 
начина на неговото представяне, наличие на примери от практиката и дис-
циплинираност на преподавателите по отношение на спазването на графика.
Представлява интерес фактът, че удовлетвореността на студентите от провеж-
даните практики не е пълна /виж фиг. 8/.
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Фиг. 8. Разпределение на отговорите на въпроса: Как оценявате полез-
ността на учебните практики?

Това навежда на мисълта, че подбора на обектите може би не е опти-
мален и за студенти, които имат натрупан практически опит преди постъпва-
нето за обучение в ЛТУ трябва да се осигурят по-сложни и непознати обект. 
Фактът, че анкетата в един и същи момент обхваща няколко учебни дисци-
плини и едни и същи анкетирани лица дава възможност за съпоставка между 
начина на работа на отделните преподаватели, които ги извеждат като се 
вземе под внимание, че откъм своята иновативност, практическа насоченост 
и атрактивност обичайно отделните науки са уникални. Получените оценки са 
или изцяло положителни или с минимална вариация. Това създава увереност 
в правилния подход при подбора на хонорувани преподаватели и е предпос-
тавка за привличане на някои от тях на щатна работа.

Извън емпиричните резултати убедено може да се твърди, че приложена-
та методика се оказа сполучлива. За анкетираните лица нито един от въпро-
сите не се оказа двусмислен, тенденциозен, неразбираем или с неподходящо 
подбрани варианти на отговор.. В резултат от това заслужава да се обсъди 
идеята, предложена от студентите – проучването да обхване поетапно всички 
учебни дисциплини от учебния план.
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Изводи:
В съдържателно отношение отговорите на въпросите от анкетната карта 

дават основани за следните изводи:
1. Удовлетвореността на студентите от организацията на обучението, ус-

ловията в учебните зали и достъпа до компютърни технологии е висока.
2. Библиотечният фонд се нуждае от обогатяване с литература по Алтер-

нативен туризъм.
3. За да се стимулира участието на студенти от специалност Алтернати-

вен туризъм в екипи за разработването на научни проекти е необходима да 
се предложат теми с насоченост към дейностите в туризма. За целта е под-
ходящо тематика по Алтернативен туризъм да намери място между универ-
ситетските приоритети, по които се допуска участие в конкурси за вътрешно 
финансиране.

Не достатъчно се използват до момента възможностите за участие в 
конкурси за национално и международно финансиране на научни проекти с 
такава тематика.

4. Специалните учебни дисциплини, включени в проучването се извеж-
дат от добре подготвени, тактични и дисциплинирани преподаватели, които 
създават удовлетвореност и самочувствие у студентите.
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USING CAS SYNTAX FOR EDUCATION 
IN MATHEMATICS
Borislav Lazarov
Stefka Karakoleva

РЕЗЮМЕ. Компетентностният подход, на който се основава обучението по 
математика в много икономически специалности, често включва приложения, ре-
ализирани чрез системи за компютърна алгебра. Ползването на такива системи 
изисква определена математическа компетентност за правилното изписване на 
операторите на системата и интерпретирането на изходните резултати. Така 
синтаксисът на системата за компютърна алгебра се явява необходимо условие за 
прилагането й в обучението по математика. Налице е, обаче, и обратен ефект – 
необходимостта от коректен синтаксис мотивира по-задълбочено изучаване на 
математиката. Така се реализира един вид математическо обучение чрез синтак-
сис. В статията са дадени примери за такъв вид взаимовръзка. 

КЛЮЧОВИ ДУМИ: обучение чрез синтаксис, компетентностен подход, систе-
ми за компютърна алгебра.

1. INTRODUCTION

Problems in educating university students with considerable gaps in secondary 
school mathematics are heavy and have no solution in general. But didactical 
technologies that provide partial success in forming a kind of mathematics 
competence to such students is reported by different educators [Cherkas, B. 2003]. 
Key role in this process play computer algebra systems (CAS). Our experience 
shows that the implementation of a CAS requires from students a kind of 
mathematics knowledge and students are highly motivated to elaborate this 
knowledge in contrast to the lack of motivation to study mathematics with no 
immediate implementation. Hence the question to organize mathematics education 
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for students with serious gaps in basics of mathematics finds a particular solution 
if the syntax of the CAS is put as educational tool.

2. THE GOALS AND REQUIREMENTS OF MATHEMATICS 
 EDUCATION IN ECONOMICS DEPARTMENTS

From a math course syllabus for students in economics [Павлов, В., Ялъмов, 
П. 200�]:  

The subject aim is to make students acquainted with basic mathematical approaches 
for solving, analyzing and interpreting problems that arise in economics management. The 
character of the course is markedly applied. The material is presented within the capacity 
of students who are not that skilled in mathematics. 

The teaching process is realized through lectures, seminar exercises and course 
assignment. Topics discussed during lectures are to be illustrated and given meaning 
additionally through seminar exercises.

The declared above goals and methods refer to the competence approach. 
In fact, the teaching process is often oriented to provide the fundamental theory 
(through lectures) and to train basic computational skills (during the seminars). 
The training process as a rule is restricted to the simplest examples that cannot 
highlight the applied side of the theory. 

Example 1. A firm in a competitive market must sell its product for $200 per 
unit. The average cost per unit (per month) is C*=80+x, where x represents the 
number of units sold per month. How many units should be sold to maximize 
the profit?  

The above example is taken from [Harshbarger, R., Reynolds, J. 1989]. It 
could be solved in a few minutes by paper and pencil. Let us point that such kind 
of examples are good for illustrating math methods in economics, but the real 
problems that arise in economics are quite more sophisticated and their solution 
requires computers.  

3. THE COMPETENCE APPROACH AND THE CAS 

The competence approach is widely discussed during the last years mainly 
because the education organized on it answers the demand of the labor market. 
Experts with considerable mathematical literacy are required in a lot of financial 
and business structures. But building key competences in mathematics meets great 
difficulties in higher education since the lack of basic skills in performing simple 
symbolic calculations among university students in non-mathematical subjects. 
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The solution is in applying professional program packages to avoid the technical 
part in math teaching and to get acceptable effectiveness in learning and using 
mathematical methods in practice. 

The modern CAS (e.g. Maple, Mathematica) provide a large spectrum of 
methods for problem solving. We will skip more detailed description of any 
particular CAS because their parameters are very similar. The common feature 
of all today’s CAS is the design of their syntax that is close to the traditional 
mathematical expressions. However, there are specifics in the code-writing that 
requires a kind of competence in mathematics to perform a CAS action and 
interpret the output. Our view point is that the process of using CAS in teaching 
mathematics could be enlarged with using CAS for teaching mathematics. The 
integration of these two approaches is the shortest way to build competence of 
synthetic type which is the most appropriate outcome of the education in higher 
mathematics.

An integrated approach to build up synthetic competence is given in [Лаза-
ров, Б., Улучев, Р. 2007]. Here we modify slightly this methodology, as far as it 
is designed for distance-learning. As the outcome of the mathematics education 
the students are expected to be able: 

• to organize the empirical data in mathematical mode;
• to establish the logical structure of the mathematical model obtained in 

the previous step and to state a mathematical problem;
• to apply mathematical methods for solving the problem, stated in the 

previous step;
• to interpret the mathematical solution in the context of the initial 

problem. 
It is clear that the above competences could be build easily when the 

implementation of CAS replaces the heavy routine calculations performed by 
paper and pencil. Instead of building skills in solving particular math tasks (by 
paper and pencil) the following paradigm of higher mathematics education is 
declared: 

• to build up student’s terminology base directly oriented to application of 
CAS enhanced mathematical methods;

• to provide for the student a set of mathematical methods directly oriented 
to solving problems that appear in economics and/or finances;

• to form student’s feeling for the range of application of any particular 
mathematical method;

• to build up student’s competences in implementation of CAS for application 
of a particular mathematical method;

• to build up student’s competences in qualitative interpreting the output of 
CAS implementation.

But the practice shows that that implementation of CAS does not go so 
smoothly as it looks a priory. Below we give idea of the difficulties we met. 
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4. EXAMPLES

The following examples are given to illustrate the advantages in applying CAS 
for solving systems of linear algebraic equations [Лазаров, Б., Улучев, Р. 2007]. 

Example 2. Find the general solution of simultaneous equations

Choose the answer among:

The solution by using CAS is:

In[4]:=Solve[{x1+x2+x3+2x4+8x5==15,
x1+2x2+x3– 2x4– 4x5==19,
2x1+3x2+x3+x4+5x5==29,
{x1,x2,x3}]

Out[4]:={{ x1→�–7x4–21x5, x2→4(1+x4+3x5), x3→5+x4+x5}}

Now let us look at Example 2 from a syntax perspective. The students are 
given a system of 3 linear algebraic equations with 5 variables. The possible 
solution is given with respect to the first 3 variables. To apply a CAS for solving 
the system the student should know: 

• that there are exact methods for solving systems of linear algebraic 
equations and to choose the operator Solve; 

• how to write the equations in CAS code and how to choose the variables 
with respect to which CAS is expected to solve the system;

• what does it mean the output line produced by the CAS.

29532
19422
1582

54321

54321

54321

xxxxx
xxxxx
xxxxx

543

542

541

31
234
625

xxx
xxx
xxx

543

542

541

33
32

4

xxx
xxx

xxx

543

542

541

5
1244
2176

xxx
xxx
xxx

543

542

541

75
433
824

xxx
xxx
xxx

.
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The mathematics knowledge behind the above three requirements are rather 
complex: student should have idea about Gauss method and the Kronecker 
Theorem. If the students do not know the mathematics behind the CAS operator 
they should make inquiries about these results, i.e. they are motivated to learn 
more details about theorems and methods.   

Example 3. Examine the change of the function
and sketch its graph.

The CAS solution presented in [Лазаров, Б., Улучев, Р. 2007] is the following:

In[�]:= f[x_]:=(10x^2-13x+10)/(x^2+1)
In[7]:=Factor[D[f[x],x]
Out[7]= 13(-1+x)(1+x)/(1+x^2)̂ 2
In[8]:= Solve[%==0,x]
Out[8]= {{x→ –1},{x→ 1}}
In[9]:= Minimize[f[x],x]
Out[9]= {7/2,{x→1} 
In[10]:= Maximize[f[x],x]
Out[10]= {33/2,{x→ –1} 

In fact this is not a complete solution but a set of supporting calculations 
performed by CAS. Nevertheless it is a good example of how to implement CAS 
in a mixed type teaching-and-learning process. The sketch of the graph is done 
also with CAS. 

In[11]:= Plot[(10 x^2-13 x+10)/(x^2+1),{x,-10,10}]

1
101310)( 2

2

x
xxxf

10 5 5 10

6

8

10

12

14

16
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The syntax of the CAS operators in Example 3 is very simple. However, 
it contains implicitly mathematical knowledge that goes beyond the frames of 
the topic ‘behavior of function of one variable’. E.g. in the definition of f(x) in 
the statement the domain is not pointed that presumably means the set R. But 
the syntax of the operator Plot contains a part of the domain. The syntax of 
the operators Minimize and Maximize is also filled with mathematical meaning: 
the output contains the value of local (relative) extremum and the value of the 
variable at which the function has extremum. 

5. USING THE SYNTAX OF A CAS AS AN EDUCATIONAL TOOL

Examples 2 and 3 show that the syntax of a CAS presumably requires a kind 
of mathematics knowledge that allows to organize the input of a particular CAS 
operator as well as to interpret the output. Our point is that elaborating skills 
in using CAS could be a powerful educational tool in mathematics education. 
Further we will call such approach education by syntax and we will clarify how 
it works. 

There are two main specifics of this approach:
• First, we should declare that education by syntax cannot be organized 

independently of the context of a particular mathematical topic. 
• Second, the education by syntax cannot be encapsulated in the frames of 

a particular mathematical topic. 
The above two specifics match the following didactical principles, analogous 

to the ones, given in [Лазаров, Б., Улучев, Р. 2007]: 
• the new knowledge should be introduced in modules which do not 

depend on the previous ones (islands of mathematical knowledge [Лазаров, Б., 
Василева, А. 2007]);

• the emphasize is on the qualitative side of the theoretical results and the 
calculations are performed in separate sections; 

• the range of the mathematical methods are clearly stated, the initial 
conditions of the algorithms are described in details;

• the level of competence required for applying the mathematical methods 
should be declared as well as the limits beyond which the help of professional 
mathematicians is indispensible.

The above principles are crucial in the mathematics component of the 
competence approach based education. In such frame the education by syntax 
allow to connect the new knowledge with the previous topics, i.e. to build bridges 
between islands. Let us see how it could be done in Example 3.

The syntax of setting a function requires the variable to be declared and the 
transition from rational fraction to linear notation to be performed (basics). Further, 
the difference between the notations ‘=’ and ‘:=’ provokes a discussion about 
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relation equal and the assignment operator (high style). Then the CAS syntax of the 
algebraic expression requires the correct priority of the arithmetic operations to 
be stated (basic but very slippery place for the most students).   

Usually the study of the behavior of a function starts with determining the 
domain intervals with respect to the formula (bad tradition). In Example 3 the 
domain is R by default. Since the CAS accepts only finite intervals students should 
point an interval that contains all interesting points of the function (higher math 
competence). So they are urged to find the derivative and to perform some 
calculations for determining the special points of the function (all these routine 
activities are separated during the seminar). The concept of local (relative) extremum 
does not appear explicitly in the syntax of the operators Maximize and Minimize, 
so the meaning of the output of these operators should be clarified (higher math 
competence). 

Finally, the sketch of the graph gives idea about the behavior of the function 
in the pointed interval. Here we miss the part of studying convexity and inflexion 
points that could be done in the same manner. A comment about what happen 
in infinity is also important. 

6. SUMMARY 

The use of CAS to skip routine calculations saves enough time for discussion 
on the qualitative side of the topics under consideration. But direct application of 
CAS needs also its syntax to be properly filled with meaning. 

Recently some elements of education by syntax are put in practice in Russe 
University [Караколева, С. 2010]. The first results are optimistic, but the authors 
still have not enough empirical data to evaluate the outcomes. The authors’ 
efforts are directed to design modules (islands) where the use of the syntax as 
educational tool is evidently positive. 

The status quo in higher mathematics education is far from the standards of 
the social demand. So we think that any potentially good practice worth to be 
shared.  
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СЪВРЕМЕННИ НАЧИНИ ЗА ИЗУЧАВАНЕ 
НА СЛОВОСЪЧЕТАНИЯ В ОБУЧЕНИЕТО 
НА СТУДЕНТИ ОТ СПЕЦИАЛНОСТ ТУРИЗЪМ
Ирен Ненова
Международно висше бизнес училище, Ботевград

MODERN WAYS OF LEARNING AND TEACHING 
COLLOCATIONS TO STUDENTS OF TOURISM

Iren Nenova

ABSTRACT: Modern linguists tend to focus on the primary importance of words 
themselves, pointing out that grammatical aspects of the words we use and the meanings 
they express determine what words and combinations of words can follow them. The 
article examines these word combinations, known as collocations and highlights the intense 
interest being spurred on by the discoveries from language corpora. It deals with the 
practical aspects of teaching collocations, presenting the motifs and the successful stages in 
approaching the matter. Particular attention is paid to the functional side of the realization 
of genuine professional communication.

KEYWORDS: collocations, word combinations, language chunks, base, node, search, 
language corpora.

В последните десетилетия езиковедите и методиците обръщат особено 
внимание на фразеологията, внимание, което легитимира значимостта и мяс-
тото, което тя заема в лингвистиката. Традиционното обучение разграничава 
граматика и лексика, води до възприемането на езика като сбор от грамати-
чески „структури”, които трябва да бъдат усвоени и между които се вместват 
лексическите единици. Цел на проучването и доклада е усъвършенстване на 
преподавателската работа в една област на методиката, която се занимава с 
въпроса за „единиците за усвояване”.

Съвременните изследвания в областта на методиката и фразеологията, 
основно в частта лексикология, фокусират вниманието върху първостепенната 
значимост на групи от думи, които обичайно се използват заедно и трябва да 
бъдат запаметявани едновременно. Те се използват като „езикови формули”, 
усвояват се целите и не се генерират в общуването. Такива групи от думи или 
„единици за усвояване” се наричат словосъчетания (collocations) и са важна 
част от обучението по чужд език.
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Въпреки,че много лингвисти включват в термина „словосъчетания” раз-
лични структури, клишета, идиоми и прочие, ние ще се придържаме към 
по-тясното лексическо значение, а именно: словосъчетанията са най-често 
бинарни структури, които се отличават от свободната комбинация на думи 
(the book is useful) поради различните ограничения (restrictions) в избора на 
комбинируемите елементи. При свободната комбинация е достатъчно говоре-
щият да избере две лексикални единици, всяка имаща определен смисъл и 
да ги съчетае съгласно граматическите правила. Докато при словосъчетания-
та, ограниченията налагат различни „езикови формули” а именно – глаголите 
се употребяват с определени предлози или „понасят” специфични наречия, 
съществителните са съвместими с определени прилагателни, наречията – съ-
ответни прилагателни и т.н.

Словосъчетанията (като лексически единици) се отличават (от идиомите 
например) със своята прозрачност. Думите в тях имат относителна свобода в 
семантичен и синтактичен план. Но тази прозрачност не им пречи да бъдат 
непредсказуеми. Те просто „звучат” добре на носителите на езика, но изуча-
ващите (в примерите на доклада) английски език, въпреки че разбират зна-
чението на комбинираните думи, не могат автоматично да ги възпроизведат. 
Дали да се каже „fast train”или „quick train” е въпрос на научаване, а не на 
правила. Словосъчетанията имат относителна ограниченост при заместване на 
елементите им. Можем да кажем „highly sophisticated”, a също и „extremely 
happy”. И двете наречия имат едни и същи лексически функции т.е. те от-
разяват интензивността на прилагателните. Обаче наречията не са взаимно 
заменяеми, докато в българския език имаме възможността да използваме 
едно и също наречие и при двете прилагателни: „изключително сложен” и 
„изключително щастлив” За сметка на това в английския език има други та-
кива, които могат да ги заместят, например „very”.

„Fully prepared”, „crystal clear”, „fix a drink”, „vaguely remember” са само 
примери за съчетани думи, които сякаш са „слепени” заедно и се характери-
зират с висока честота на употреба.

За разлика от повечето идиоми, словосъчетанията подлежат на синтакти-
чески промени. Например, може да се каже „effective writing”, както и „write 
effectively”.

Следователно параметрите им могат да се дефинират в синтактичен, се-
мантичен, лексикален и прагматичен план и могат да отразят ерудицията на 
говорящия. Понякога обаче, логически правила за съчетанията липсват. При-
ема се че те са появяват в резултат на непрекъсната повторяемост, която ги 
налага в практиката. Може да се каже „high” или „low volume”, но не може 
„high” или „low noise” и т.н.

Има различни видове словосъчетания, като някои от основните са:
– наречие + прилагателно – brightly coloured
– прилагателно +съществително – an ear-shattering scream



924

– съществително + съществително – a surge of anger
– съществително + глагол – cats purr
– глагол + съществително – to dress a wound
– глагол + предлог + съществително – to fill with horror
– глагол + наречие – to whisper softly
В Collocations in Science Writing (2000), Gledhill разглежда три категории 

словосъчетания и прави обзор на самото понятие. Първата гледна точка е 
на Halliday (19�1), Phillips (1985), Hoey (1991) и Sinclair (1991). Тези автори раз-
глеждат словосъчетанията от статистическа/текстова перспектива – доколко 
изразите се срещат систематически в голям обем от текстове, като се търсят 
примери за честотата в комбинациите и в употребата им. Семантико/син-
тактичната традиция поставя по-силен акцент върху потенциала на слово-
съчетанията за лексическа комбинативност. Mel̀ cuk (1995) и Howarth (199�) 
ги дефинират като семантическа функция оперираща между две думи, като 
едната запазва „нормалното” си значение. Поставят ги на скала в зависимост 
от значението и формата в т. н. лексически континуум (lexical continuum 
model), като отчитат организирането им в специфични граматични модели. 
Третата тенденция разглежда словосъчетанията и употребата им в дискурса 
и реториката. Дискурсивно/реторичният подход на Moon (1987), Nattinger 
и DeCarrico (1992) – не се занимава с лексиката и граматиката, а се опира 
на реторичната или текстова функция т.е. разглежда стилистичните нюанси и 
белези, които словосъчетанията (по-слабо маркирани) и идиомите (по-силно 
маркирани) притежават като комуникативен акт.

Като цяло, грешките, които могат да се допуснат при употреба на не-
правилно словосъчетание, не водят до сериозно неразбирателство или не-
доразумение. Правилната им употреба, обаче, е изключително важна: едно 
граматически вярно изречение би звучало „тромаво и неестествено”, ако 
нужното съчетание се подмени с погрешен избор. Правилната им употреба 
позволява на обучаемия да достигне до ниво на компетентност близко до 
това на носителите на езика – native speakers. Словосъчетанията правят езика 
по-естествен, по-богат и по-автентичен. Те са част от съвременната практика 
на обучението и все повече привличат вниманието на лингвистите. Новите 
идеи насочват към преподаването на лексиката не като сбор от отделни, 
изолирани думи, а посредством словосъчетания или блок-думи (chunks), обе-
динени по тематичен признак.

Несъмнено, принос за това имат съвременните методи за обработка 
на текстове и информация – наличието и достъпността до текстови бази, 
корпуси на писмения и говоримия език и разбира се Internet. Огромното 
количество текстове съхранени и обработени по електронен път, отразяват 
езиковото разнообразие в даден език, позволяват да се открият словосъ-
четанията, да се установят и утвърдят правила на употреба и предоставят 
възможност за ново описание на лексикалните единици. Те са труд на огро-
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мен брой лингвисти. Основната характеристика на един корпус е, че дава 
възможност да се прецени в какъв семантичен контекст се използва едно 
изречение, тъй като извадките са от автентични материали (книги, вестници, 
списания, записи на проведени разговори). Един от най-ползваните е the 
British National Corpus (the BNC), с примери от английския език на ХХ век 
и включващ около 100 милиона думи. The BNC и Collins Cobuild позволяват 
достъпа до т.н. concordancers – азбучен показател, където думите по азбучен 
ред са представени с най-близкия им контекст от ляво и от дясно и дават 
големи възможности за съпоставяне, търсене и откриване на словосъчетания. 
Електронната обработка на езика позволява да се замени досега използвания 
семасиологичен подход (от думата към смисъла) с ономасиологичен подход 
(от смисъла към думата). Наличието на електронни речници (Oxford Dictionary 
of Collocations, DAFLES, Gonzalez Rey) отразява напълно тази промяна.

За илюстриране на тези съвременни начини за преподаване и учене на 
словосъчетания беше проведено практическо изследване със студенти от спе-
циалност ‘Туризъм”-II курс. В представителната извадка се включиха 15 учас-
тници със средно ниво на владеене на английски език. Тематиката в учебника 
им (English for International Tourism-Intermediate), потребността от използването 
на дескриптивен език с оглед съставянето на рекламни брошури и цялостната 
им дейност в туристическата индустрия наложиха този избор. Практическата 
работа премина в три етапа:

1. Откриване на словосъчетания в текст на английски език. Студентите 
получиха автентичен текст, от който трябваше да извадят откритите от тях 
словосъчетания. Ето само част от примерен текст:

 „Not just another interesting attraction, Ko Muk is the most outstanding 
attraction in the Trang Sea and an ideal destination for tourists enthralled with 
nature. The island has impeccable beaches suitable for swimming and camping 
and lovely coral reefs around that are worth exploring. …”

Целта беше да се прецени, доколко понятието е ясно и до каква сте-
пен е усвоено на база стари знания. Резултат – 70% от участниците откриха 
всички словосъчетания използвани в съответния текст, 22% имаха пропуски, а 
8% не се справиха. Студентите трябваше да открият основната дума „base” 
или „node”, която си партнира с други, различни по функция. Oткрити и гру-
пирани съобразно вида бяха например:

– прилагателно+съществително – interesting, outstanding, prime, major 
attraction;

– съществително+съществително – dream holiday, holiday destination;
– глагол+съществително – face the sea, make a noise;
– глагол+предлог+съществително – be enthralled with nature и т.н.
2. Втората и най-интересна задача беше търсене на словосъчетания 

по зададена основна дума, използвайки богатството на the British National 
Corpus. Както вече беше споменато the BNC показва търсената дума по два 
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начина: или в 50 примерни изречения с индекс за вида текст (вж. прил. 1) 
или в различен брой извадки на търсената дума не в изречение, а само в 
най-близък контекст – т.н. втора функция на the BNC като азбучен показа-
тел – concordancer. Подбрани бяха основни думи, които влизат в различни 
комбинации, като типове словосъчетания. Примерът е със съществителното 
admiration:

– прилагателно+admiration – deep, sincere, great, frank, open, mutual;
– глагол+admiration – be filled with, be full of, express, show, gain, win;
– предлог+admiration – in (in open admiration), with (He gazed at her with 

admiration), for (admiration for his work)
След като словосъчетанията от двете задачи бяха обобщени и записани 

от всички се пристъпи към последния етап:
3. Самостоятелна работа на участниците в три части:
– изречения на английски език с пропусната основна дума, напр.:
The sea fish …………… extinction because of the high level of pollution.
The countrỳ s high level of development may ………………. a more severe 

competition in the future.
All she did was to laugh in the ………………….. of the scandal.
The most Anna has won so far is a small jar of ……………… cream.
Търсената основна единица беше „face”, която избирайки различни парт-

ньорства, влиза в различни по вид словосъчетания.
– словосъчетания на български език, преведени на английски, напр.: Пре-

ведете
„екзотична дива природа”, „рай за пътешественика”, „известен с”, „богато 

украсена стая”, „великолепна планинска природа”. Упражнението е полезно, 
поради разликата в словосъчетанията в двата езика. Например, „екзотич-
на дива природа” беше преведено от 20% от студентите като „exotic wild 
nature”, срещу 80% – „exotic wildlife” и т.н.

Като подзадача, за затвърждаване на фиксираните фрази, участниците 
трябваше да намерят словосъчетания по зададена основна дума – „base” или 
„node”, използвайки богатството на Тhe British National corpus, (вж. прил. 2) 
например: „Намерете най-честотните словосъчетания с „famous, outstanding, 
scenery и т.н.” Открити бяха полезни за областта на туризма фиксирани фра-
зи: „famous for its design, the rich and the famous, the resort̀ s famous tower” 
и т.н. С всяка основна дума бяха обобщени и систематизирани поне по 5 
словосъчетания. Освен посочения начин на търсене, студентите ползваха за 
консултация електронния речник Oxford Collocations Dictionary, даващ друг 
поглед върху търсената форма.

– свързан превод от български на английски език, като тест за достиг-
ната лексическа компетентност, напр.:

„Намиращо се в най-южното и слънчево кътче на България, Царево е 
мястото, където се срещат синевата, топлото море и безбрежния зелен оазис 



927

на Странджа планина – най-големия природен парк в България. Привлекател-
ните плажове, кристално чистата вода, туристическите маршрути са едни от 
многото възможности за почивка. ……”

Резултатите от практическата работа показаха висок процент открити и 
научени словосъчетания след обработката на текстовете и самостоятелната 
задача за търсенето им в посочения електронен вариант. Общата успевае-
мост след последния етап от практическата работа стигна 88%.

Изводите са, че новото внимание което се отдава на тези езикови струк-
тури ги прави основно понятие в много по-широката и комплексна система 
на фразеологията. Статистическият анализ на словосъчетанието е градивния 
камък върху който се базират по-сложни обяснения.

В контекста на класната стая, преподаването и ученето, практическите 
съвети, които можем да предложим са да преподаваме словосъчетанията 
като „езикови формули”, а не като отделни думи и при възможност да ги 
поднасяме тематично. Най големият плюс – използването на съвременните 
електронни технологии – дава неизчерпаеми възможности в езиков план, 
стимулира и прави работата на студентите интересна и по-близка до тяхното 
ежедневие, мотивира ги в изучаването на езика. Софтуерът за процедурата, 
която е описана, е отворен и достъпен за учебни цели, използван е от ня-
колко години, но е необходима достатъчно бърза Internet връзка. Една добра 
практика, е възлагането на самостоятелна работа, като предварителна задача 
изпълнена в къщи, която се описва,сравнява и анализира в класната стая. А 
един нов етап от бъдеща работа със студентите от тази специалност би бил 
описание на словосъчетанията в областта на туризма по модела на широко 
използвания учебник на Christian Bouscaren – Words and their collocations.

Приложение 1

 
 

attraction Go
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The BNC Simple Search is a quick and simple way to search the full BNC for 
a word or a phrase. More complex searches can also be performed, as illustrated 
further below (these searches can also be done using XAIRA). This service is 
particularly useful for those who want to see whether a word occurs in the BNC, 
check the spelling of a word, compare different variants to see which is more 
frequent and so on.

The result of a search is displayed as a list of up to 50 randomly selected 
instances headed by a note of the total frequency of the search string. A new 
search for the same string will generate a different set of randomly selected 
examples. The source of each example can be checked by clicking on the text 
code preceding each line. 

RESULTS OF YOUR SEARCH
________________________________________
Your query was 
attraction
________________________________________
Here is a random selection of 50 solutions from the 14�� found.
A19 1435 An attraction of the PC expansion card is the ease with which data 

can be transferred between the card and memory on the host PC — particularly 
useful for testing and debugging software. 

A6Y 672 Sport has a crucial further attraction. 
ABG 170 It is not just the attraction of European union that encourages 

France and Germany, in particular, to push for a common European defence: it 
is that of America-distancing. 

AJ6 966 The chief attraction of PR is fairness. 
AM0 1323 There is a unique sort of timeless attraction that makes the future 

seem unimportant. 
APS 196 Many members of the current generation of British writers, including 

older, established authors whose careers began in the 1950s, show, in single 
novels or at various points of their careers, an attraction towards experiment as 
well as tradition and realism. 
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ПАРАМЕТРИ НА ЕМПИРИЧНОТО ИЗСЛЕДВАНЕ 
ПРИ РЕЛАЦИЯТА „ТЕОРЕТИЧНИ ПОСТАНОВКИ 
И ПРАКТИЧЕСКИ ИЗЛЕДВАНИЯ”
ст. ас. Живка Тананеева
Стопанска академия „Д. A. Ценов”, Свищов

PARAMETERS OF EMPIRICAL RESEARCH OF 
THE RELATION „THEORETICAL FORMULATION 
AND PRACTICAL RESEARCH”
Zhivka Tnaneeva

ABSTRACT: The research is a process of collecting of information about certain events 
or processes of the reality. In combination with the term „empirical”, the term „research” 
means collecting of information for certain single facts and elements of the reality. The 
purpose of the empirical research in the paper is to get information concerning imposing 
the organic products (in their particular honey and bee products) on the Bulgarian market, 
the knowledge ability of the consumers concerning distribution and significance of these 
products for the quality of life as finding out the problems and the extent of implementation 
of various marketing strategies in the sector whereas the role of marketing function in 
organizations and its significance for achieving their strategic goals.

KEYWORDS: empirical research, bee products market, consumers preferences, 
marketing strategies.

Изследването е процес на събиране на информация за определени явле-
ния или процеси на действителността. В комбинация с термина „емпирично”, 
терминът „изследване” означава събиране на информация за определени еди-
нични факти и елементи на действителността. Изследването по принцип е 
процес, характерен за живота на всеки индивид (повседневна практика) и се 
извършва с цел изграждане на верни (от гледна точка на индивида) представи 
за окръжаващият го свят – хора, процеси, явления, вещи и пр.

Академичните изследвания следват сравнително строго принципите на 
разграничение между научните области и са посветени главно на разработ-
ването на фундаментални проблеми на науката. В тази насока емпиричните 
изследвания са най-често академичен тип изследвания. Изследователският 
бизнес е една значима област на дейност в сектора на услугите, която се осъ-
ществява от изследователски компании. Тяхната главна задача е да събират 
и анализират емпирична информация, свързана с решаването на конкретен 
практически проблем на даден клиент. Областите на знанието, които се из-



932

ползват в проектите на изследователските компании са социология, психоло-
гия, маркетинг, антропология, статистика и др. Основна черта на проектите 
е, че се използва фундаментално и приложно знание от различни области, 
за да се предложат решения даден социален, маркетингов, икономически, 
политически и пр. проблем.

Пчеларството е специфична аграрна дейност, отнасяща се към живо-
тновъдния сектор на отрасъл земеделие. Осъществява се като любителска 
дейност (хоби) и като професионална дейност (бизнес). Обект на изследва-
нето в настоящия труд са български предприятия за производство на мед 
и пчелни продукти.

Предмета на полевото изследване обхваща състоянието на пазара на 
органични продукти (в частност мед и пчелни продукти), включително ин-
формираността на крайните потребители относно качеството, гаранцията за 
сертификат и разпространението на такива продукти у нас.

Целта на анкетното проучване е да се получи информация, относно 
налагането на органичните продукти (в частност мед и пчелни продукти) на 
българския пазар, засилване на потребителското търсене и информираността 
на потребителите относно разпространението и значението на тези продукти 
за качеството на живот както и установяване на проблемите и степента на 
прилагане на различни маркетингови стратегии в сектора като се установи 
ролята на маркетинговата функция в организациите и нейното значение за 
постигане на стратегическите им цели. 

Методология на изследването. В рамките на проведеното изследване 
е използвана дескриптивна стратегия, чиято основна задача е констатиране 
състоянието на проблема. Затова са използвани за класификационни методи 
и методи за ранжиране на данните. Преобладават едномерни и многомерни 
разпределения на изследваните параметри.

Данните са събрани чрез структуриран въпросник, съдържащ 21 въпроса, 
групирани в два раздела. Анкети са изпратени до ръководителите на фирми 
производителки на мед и пчелни продукти. Броят на валидните анкети е 30. 
Набирането на информацията е извършено в периода м. юни – м. септември 
2010 година. Данните са обработени със софтуерен продукт SPSS.

Поради невъзможност за създаване на извадка, която да отговаря на 
изискванията за пълен случаен подбор, изследователският екип се ориентира 
към използването на т.нар. „извадка според отзовалите се”. За да се осигури 
представителност на резултатите извадката включва предприятия свързани 
с производството на мед и пчелни продукти. В хода на проучването бяха 
разпратени 45 анкети. Извадката според отзовалите се включва 30 валидни 
анкети. 

Основен човешки ресурс на фирмите за производство на мед и пчелни 
продукти са сезонните работници. Предвид броя на наетите на пълно работ-
но време служители, с производство, износ и внос на пчелни продукти се 
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занимават най-вече микропредприятия – 59% от участвалите в изследването.1  

Фирмите с персонал от 50 до 100 души са 9%, а 17% от изследваните пред-
приятия работят с персонал над 100 души.

В изследването са участвали фирми-производители и износители, започ-
нали дейността си преди повече от три години. Едва 13% от тях са започнали 
да се занимават производство, внос и износ на пчелни продукти преди една 
година.

Най-често основната фирмена дейност на респондентите е производ-
ство или едновременно производство и износ/износ на пчелни продукти. 
Реално износителите и вносителите в България са едновременно и произ-
водители. 

Мнозинството от производителите в страната притежават сертификат за 
производство, преработка, износ или внос на биологични продукти 49%. Все 
пак част от тях признават, че произвеждат пчелен мед, без да разполагат 
със сертификат от одобрен от МЗХ орган за контрол и сертификация – това 
са общо 12% от изследваните фирми. Българските производители на такива 
продукти са сертифицирани предимно от български орган, по-малко са със 
сертификат от друга държава. Производителите, притежаващи сертификат ед-
новременно от български и чуждестранен орган за контрол и сертификация, 
са едва 3% (1 фирма).

Българският орган, от голяма част – �0% от респондентите са получили 
сертификат за съответствие на продукта с метода на биологичното производ-
ство е Балкан Биосерт ООД. Други органи, сертифицирали производителите, 
са Серес (8%), QC&I Интернешънъл сървисис (7%), Лакон, ИМО – Швейца-
рия – по 3%, Контрол Юнион (2%).

В своята работа, 83% от респондентите срещат трудности от различно ес-
тество, които могат да се обобщят в няколко категории, по следния начин2:

• Финансови проблеми, вкл. недостатъчно средства, скъпо производ-
ство, значителни разходи, скъпи препарати за защита от вредители и болести, 
(�0%);

• Трудности, свързани с производствения процес като: неразвитата пре-
работваща база, високите цени на спомагателните продукти, неблагоприятни 
климатични условия (40%)

• Трудоемко производство, изискващо качествена работна ръка, която 
не може лесно да бъде намерена (1�,7%);

• Ниски изкупни цени и проблеми с реализацията на продукцията в 
страната и чужбина, слаб пазар и некоректни контрагенти (2�,7%);

1 Според чл. 3 ал. 2 от Закона за малките и средни предприятия „малки предпри-
ятия са тези, които имат средносписъчен брой на персонала до 50 души”.

2 Процентите са повече от 100, защото анкетираните са дали повече от един от-
говор.
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• Трудности произлизащи от законодателството, контрола и бюрократич-
ните процедури (13,3%).

• 20% от анкетираните производители не срещат трудности при произ-
водството на своите продукти.

От получените данни става ясно, че мнозинството от респондентите 
(8�%) членуват в браншови организации (Национална развъдна асоциация по 
пчеларство, Българска браншова пчеларска експортна организация, Съюз на 
българските пчелари, Социално предприятие „Самаряни”), и поддържат ре-
довно контакти с фирми от своя бранш (фиг. 1).

Фиг. 1. Разпределение на фирмите членуващи в браншови организации

Най-голяма част от попадналите в извадката фирми произвеждат пчелен 
мед (5�, 7%). Останалите респонденти съчетават производството на мед с 
други пчелни продукти като цветен прашец, пчелно млечице, пчелен восък, 
прополис или производство на пчели майки.

Марко повече от половината от производителите реализират продукцията 
си изцяло на българския пазар, а малко над 38% изнасят продукцията и в 
други страни от Европейския съюз. Около �3% от продукцията е предназна-
чена за реализация в България, като 45% от произведените пчелни продукти 
се продават едновременно в България и в други страни от ЕС. 

Произведената продукция се разпространява основно директно от про-
изводителите (в 4�,7% от фимите) или чрез специаризирани магазини или 
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щандове за органични храни (в 3�,7% от фимите). Малка част от фирмите 
предлагат продуктите си в големите вериги магазини или в хотели и ресто-
ранти (съответно по 8%).

Както вече беше споменато, част от производителите се сблъскват с 
различни проблеми, свързани с реализацията на своята продукция. Респон-
дентите разграничиха няколко основни фактори, затрудняващи реализацията 
на пчелни продукти в нашата страна, а именно:

На първо място, е липсата на информираност от страна на потребителите 
качеството на предлаганите органични пчелни продукти.

На второ място анкетираните високите цени на меда и пчелните проду-
кти, в сравнение с тези на конвенционалните им заместители и ограниченият 
от тази гледна точка пазар.

На трето място се посочва липсата на маркетингова стратегия и рекла-
ма, както на производството като цяло, така и на отделните продукти.

Според анкетираните по-рядко негативното влияние оказват фактори като 
липсата на интерес към продуктите от страна на потребителите, както и пред-
лагането на конкурентни екологични продукти внос на българския пазар.

Разбира се респондентите посочиха и някои предимства, които сторед 
тях притежават българските пчелни продукти.

Като особено силно предимство на българските пчелни продукти беше 
посочено тяхното качество. (според 80% от анкетираните). Както заявяват и 
самите производители, родните продукти не отстъпват, а в някои случаи са и 
по-добри по качество в сравнение с вносните такива. Те са по вкусни и са 
по чисти според �3,3% от попадналите в извадката. Не по-малко важно е, 
че българските пчелни продукти са и с по-ниска себестойност (2�,�%). Обна-
деждаващо за 13,3% от производителите на пчелни продукти е разгръщането 
на потенциала на пазарът на органични продукти в страната.

Важен фактор, които е свързан с управлението на клиентите е избрания 
начин за поддържане на връзка с тях. Този фактор помага за получаване на 
важна информация за клиентите, за задържане на настоящите клиенти и по-
вишаване на конкурентноспособността на фирмите.

За получаване на подробна информация бе използван въпрос от закрит 
тип като респондентите бяха помолени да посочат по какъв начин поддържат 
контакт със своите клиенти (Вж. табл. 1). 
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Таблица 1. Разпределение на фирмите според начина на поддържане на 
контакти с клиентите3

Начин на връзка 
с клиентите

Отговорили 
положително (в%)

Отговорили 
отрицателно (в%)

По телефона �0 3�

По пощата 43 45

Лични контакти 28 �8

По ел. поща �3,3 17

От данните е видно, че най-предпочитаните средства за контакт с кли-
ентите са електронната поща (�3,3% от анкетираните) и телефона (�0% от 
анкетираните). Едва 28% е делът на предприятията, които държат на личен 
контакт с клиентите.

Интересни са получените резултати свързани с набирането на инфор-
мация за удовлетвореността на клиентите. Данните категорично подкрепят 
тезата, че събирането на информация за клиентите е фрагментарно, въпреки 
че се създават бази данни в някои от фирмите. Най-голям процент от анке-
тираните получават информация за удовлетвореността на клиентите си чрез 
лични беседи с тях (5�,�%). Други често използвани начини за събиране на 
подобен род данни са по телефона в 30% от извадката и чрез анкетата в 
13,4% от респондентите.

Основната цел на събирането на информация за клиентите и оценката 
на тяхната рентабилност е по-доброто разпределение на ресурсите и оп-
тимизиране на работата по привличането на нови клиенти и задържане на 
съществуващите както и разпределение на ангажиментите и отговорностите 
между мениджърите и техните сътрудници. Данните дават основание да се 
заключи, че анкетираните определят като „важни” дейностите по провличане 
и задържане на клиентите си и им обръщат необходимото внимание.

Ключов фактор за промяна в съществуващата практика е наличието на 
мотивация в мениджърският екип за инвестиране на време и усилия за из-
ползване на подходящи маркетингови стратегии за привличане на клиенти. 
Водени от това съображение в анкетата бяха включени въпроси, чиято цел бе 
да се получи достоверна информация в следните направления:

• На какво залагат фирмите като ключов фактор за реализацията на 
продукцията си;

3 Процентите са повече от 100, защото  респондентите са дали повече от един 
отговор.
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• Какви дейности се предприемат за привличане на клиенти и насърча-
ване на продажбите

• Как се популяризира фирмената дейност;
• Какви са очакванията на мениджърите за оборота от продажбите през 

следващите 2 години.
След анализа на данните изследователският екип установи, че почти 

всички анкетирани (80%) залагат на високото качество и престижа (20%) като 
предимство при реализацията на продуктите си. Като такива фактори обаче 
не са посочени търговската марка или използването на реклама. Въпреки, че 
не разчитат на рекламата като основен фактор за продажбата на продуктите 
си повечето фирми я използват за популяризиране на продуктите си (12%). 
Освен Глобалната мрежа (20%) за популяризиране на дейността си анкети-
раните използват най-много участията в специализирани изложения (35%) и 
предлагането на подаръци. Организирането на конкурси и пресконференции 
се предпочита като средство за популяризиране на дейността от 15% от по-
падналите в извадката.

Въз основа на разгледаните данни могат да бъдат направени следните 
по важни изводи:

• Макар и фрагментарно, една част от изследваните предприятия следят 
за удовлетвореността на своите клиенти.

• Част от попадналите в извадката фирми използват успешно елементи-
те на комуникационният микс за формиране и поддържане на положителна 
нагласа у клиентите си.

• Работата с клиентите и нейното оценяване са дейности, които се 
извършват в преобладаващата част от фирмите производителки на мед и 
пчелни продукти.

• Работата с клиентите е незадоволителна поради липсата на специали-
зирани познания.

• Преобладаващата част от фирмите съзнават ползата от професионал-
ното отношение към клиентите. 

• За да се постигнат положителни резултати трябва да се прилагат раз-
лични маркетингови похвати и стратегии, които ще подобряват значително 
отношението на клиентите към използваните на органични продукти в това 
число мед и пчелни продукти.
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***
За да се превърне пчеларството в печеливш отрасъл е необходимо:
• Първо, създаване на единна идентификационна система, с която да се 

извършва ежегодна инвентаризация на пчелните семейства.4

• Второ, създаване на предпоставки и условия за изнасяне на пчелните 
семейства извън населените места и настаняването им на общински, държав-
ни и лични терени в екологични райони с добра медоносна растителност.

• Трето, развитие на промишленото пчеларство чрез създаване на пче-
лини с над 200 пчелни семейства.

• Четвърто, подобряване на здравния статус на пчелните семейства.
• Пето, хармонизиране на нормативната база на пчеларството с изис-

кванията на ЕС.
• Шесто, изграждане на централизирани складове за пчелни продукти с 

лицензирани лаборатории за окачествяването им.
• Седмо, организиране на постоянна реклама за популяризиране на 

пчелните продукти като храна, лекарство и др.
• Осмо, повишаване на квалификацията на пчеларите чрез организи-

ране на специализирани курсове за обучение и внедряване на прогресивни 
технологии за отглеждане на пчелите. 
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ОЩЕ ЕДИН НАЧИН ЗА НАМИРАНЕ 
НА ОПОРЕН ПЛАН В ТРАНСПОРТНА 
ЗАДАЧА И ИНТЕРПРЕТАЦИЯТА МУ 
ЧРЕЗ ИЗПОЛЗВАНЕ НА ГРАФ

доц. д-р Диана Изворска
доц. д-р Райна Тарандова
Технически университет, Габрово

ANOTHER METHOD OF FINDING THE SUPPORT 
PLAN OF A TRANSPORTATION TASK AND 
ITS INTERPRETATION BY USING A GRAPH
Diana Izvorska
Raina Tarandova

ABSTRACT: Quite a number of tasks in industry are of the type demanding the 
best possible solution. One such task in transportation is generating the lowest possible 
transportation costs. Recent decades have seen the continuous development of mathematical 
methods for solving tasks/problems of like character. The model is set up by various 
mathematical means depending on the character of the economic task and its relevant 
solution makes use of different mathematical methods and computer programs. In our paper 
we employ basic mathematical methods related to the theory of graphs.

KEYWORDS: extreme tasks/problems, transportation task, theory of graphs.

Социалната страна на икономическите задачи приема все по-голямо 
значение в условията на пазарна икономика, когато пазара на труда се явява 
като самостоятелен раздел на икономически анализ и прогнозиране. Във връз-
ка с това използването на математически методи за анализ в икономическите 
и социалните изследвания приема първостепенно значение.

В качеството на основен метод за изследване на социално-икономиче-
ски системи се явява метода на математическото моделиране т.е. способ на 
теоретично и практично създаване и изследване на математически модели на 
икономически задачи. Такъв математически модел е транспортната задача. 
/ТЗ/

Тя е линеен оптимизационен модел /ЛОМ/ и може да бъде решена 
посредством симплекс-метода. Специфичната структура на модела, обаче 
позволява да бъдат разработени и по-ефективни математически методи за 
представяне на решението й.
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Настоящата работа има за цел да покаже един от тях – представяне на 
решението на транспортна задача с помощта на граф.

Да напомним някои теоретични понятия, свързани с транспортна зада-
ча.

Формулировка на транспортна задача: Дадени са няколко пункта А1, 
А2,..., Аn /наречени условно производители/, които разполагат с еднородна 
продукция, съответно в количества /наличности/ а1, а2, ..., аn. Дадени са и 
няколко пункта В1, В2, ..., Вm /потребители/ с потребности /заявки/ b1, b2, 
…, bm от тази продукция. Известни са и транспортните разходи за превоз 
на единица продукция от всеки производител да всеки потребител, зададени 
чрез т.нар. транспортна матрица С. Целта е да се разпредели наличната про-
дукция между потребителите, съобразно потребностите им така, че общите 
транспортни разходи да бъдат минимални. 

Означаваме с а общата наличност /а=а1+а2+...+аn/, a с b общата по-
требност /b=b1+b2+…+bm/.

Когато а=b, транспортната задача е от затворен /закрит/ тип. При а b 
транспортната задача е от отворен /открит/ тип.

Теорема: Всяка транспортна задача от отворен /открит/ тип може да 
бъде сведена към транспортна задача от затворен /закрит/ тип. 

Задача 1. Фирма притежава четири завода за производство на вино В1, 
В2, В3 и В4 и четири бази А1, А2, А3 и А4 за изкупуване на грозде. Въз-
можностите на заводите за преработка в тонове са съответно 100, 170, 80, и 
150. В конкретен момент в четирите бази има съответно следните количества 
грозде: 200 т., 100 т., 80 т. и 120 т. Транспортните разходи за превоз на 1 т. 
грозде са дадени в матрицата С.

Да се състави план за превозване на наличното грозде до заводите, 
съобразно техните възможности за преработка така, че общите транспортни 
разходи да бъдат минимални.

Тъй като a=200+100+80+120=500 т  b=100+170+80+150=500 т, следо-
вателно а=b => транспортната задача е от затворен тип

Началният опорен план на задачата по метода на минималния елемент 
/ММЕ/ е представен с таблица 1.

1546
2347
6763
3432
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Таблица 1.

Bj B1 B2 B3 B4 aiAi

A1 100
2

100
3 4 3

200

A2

3
70

6
30

7 6
100

A3

7 4
50

3
30

2
80

A4

6 4 5
120

1
120

bj 100 170 80 150

Началната стойност на целевата функция е
z = 100.2+100.3+70.�+30.7+50.3+30.2 +120.1=14�0 лв.

В тази работа се предлага един нов начин за определяне на началния 
опорен план, наречен правило на максимума и минимума /ПММ/. Той 
може да бъде реализиран както върху таблица /виж таблица 1/, така и върху 
граф, който се явява графов модел на транспортна задача.

Графовият модел на транспортна задача се описва с помощта на пълен 
двудолен граф G (A,B,U) A ∩  B=Ø по следния начин:

• множество А от върхове А={             }, съответстващо на пункто-
вете производители

• множество В от върхове B={             }, съответстващо на пункто-
вете от потребители

• множество U от дъги uij, i=1, …, n, j=1, …, m съединяващи върхът аi 
с върхът bj

На всеки връх аi, аi 
∈ А съпоставяме число ia  равно на наличното коли-

чество наличност в i-тия производител и число jb , bj 
∈ В равно на потреб-

лението във върха bj, bj ∈ В.

naaa ,...,, 21

mbbb ,...,, 21
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На дъгата uij, съпоставяме число сij равно на транспортните разходи от 
върха аi до върха bj и число mij равно на количеството товар, което преми-
нава по дъгата.

Да се спрем на същността на ПММ.
За всеки връх аi, аi 

∈  А и за всеки връх bj, bj ∈ В пресмятаме числата 

ia~  и jb~ , определени с:

(1) ia~ = ∑
=

m

j
ijc

1
      jb~ =∑

=

n

i
ijc

1

Сортираме числа от (1) от най-голямото към най-малкото и получаваме 
числовата редица 

(2) r1, r2, …, rn+m   (ri>ri+1)
На редицата (2) съпоставяме редица от върхове

(2’) v1, v2, …, vn+m  (vi→ ri).

Ако в (2) има две еднакви числа, които съответстват на два различи вър-
ха, то върхът, който е инцидентен с дъга, която има най-малък транспортен 
разход се поставя пред другия връх в редицата (2’). Чрез (2) и (2’) се осъ-
ществява подреждане на върховете на множество А ∪  В.

При изпълнението на ПММ с mij означаваме количеството товар, което 

преминава по дъгата uij. В началото приемаме mij=0, ∀  uij ∈   
U.

Действието на ПММ започва с върха v1 на (2’). Нека това е върха kа .

Намираме    и ако този минимум е равен на сkl, то определяме 
mkl с:

(3) mkl=min[ kk ba , ].

За върховете kа  и bl, коригираме числата ка  и lb  с:

(4)   и  

Ако определеното lb  с (4) e равно на нула, то зачертаваме (отстранява-

ме) върха lb  от редица (2’).
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Изпълнението на ПММ продължава със следващия връх от (2’).
Възможни са два случая.

Случай 1 Всички числа ia  i = 1, 2, …, n и jb , j = 1, 2, …, m са 
равни на нула.

Случай 2 Останали са неразпределени количества товари които разпре-
деляме по дъгите с възможно най-малки разходи в съответствие с (3) и (4).

Началният опорен план (НОП) намерен с ПММ е ацикличен. Той не 
може да съдържа повече от m+n-1 дъги с ненулеви товари. Това се гарантира 
от факта, че членовете на редицата (2’) са n+m и при всяко разглеждане на 
неин член отпада един или два нейни члена.  

НОП на задача 1, съставен по ПММ е представен с Таблица 2.

Таблица 2.

Bj B1 B2 B3 B4 aiAi

A1

2
170

3 4
30

3
200

A2 100
3 6 7 6

100

A3

7 4
80

3 2
80

A4

6 4 5
120

1
120

bj 100 170 80 150

Началната стойност на целевата функция е z = 170.3+100.3+80.3+30.3
+120.1=12�0 лв.

Както става ясно тази стойност е по-малка от стойността на целевата 
функция, съответстваща на НОП, съставен по метода на минималния елемент 
/14�0 лв./.

Графовият модел на задача 1 е представен на фиг. 1
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Фиг. 1.

2001 1001b
1002 1702b

2001 1001b
1002 1702b

803 =а =80  803 =b =80

1204 =а =120  1504 =b =150

12~
1 =a =12  22~

2 =a =22  16~
3 =a =1�  16~

4 =a =1�

Числовата редица е: 22, 19, 18, 17, 1�, 1�, 12, 12
Подредбата на върховете е: 

(5) 2а , 3b , 1b , 2b , 4а , 3а , 4b , 1а

Изпълнението на ПММ започваме от върха 2а

   m21= min{ }, 12 ba }=min {100,100}=100
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Тогава 2a :=100-100=0  1b :=100-100=0

От (5) отстраняваме върха 1b , тъй като 1b =0

След това разглеждаме върха 3b  

   m33=min{ }, 33 ba }=min {80,80}=80

3a :=80-80=0     3b :=80-80=0

От (5) отстраняваме 3а , тъй като 3a  = 0

За поредния връх 2b  имаме:

    m12=min{ 21 ,ba }=min{200,170}=170

1a :=200-170=30   2b :=170-170=0

Следващият връх е 4a :

    m44=min{ }, 44 ba }= min {120,120}=120

4a :=120-120=0   4b :=150-120=30

За върховете 4b  и 1а  не настъпва корекция на количествата. Остават не-

разпределени количества 301 =а =30 и 304 =b =30, които се предвижват по дъгата

u14 с транспортни разходи с14=3 и товар 30.

На фиг. 2 е изобразен графовия модел, съответстващ на оптималния 
опорен план, намерен с ПММ.
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Фиг. 2.

Намирането на НОП може да се осъществи успешно с ПММ.и при спе-
циални класове транспортни задачи. При задача с приоритет в ПММ трябва 
да настъпи само следната промяна. Първият член в редицата (2) да е числото, 
съпоставено на приоритетния връх.

Дадената по-долу задача е с от отворен тип с приоритет и забрана (бло-
кирани превози).

Задача 2. Фирма разполага с три цеха за производство на хляб „Доб-
руджа” с наличности 200, 400, и 500 кг. Тя доставя хляб на три стола с 
потребности 350, 450 и 400 кг. Между цех А1 и стол В3 няма транспортна 
връзка. Потребител В2 е стол на болница и потребностите му се удовлетворя-
ват с предимство. Транспортните разходи за превоз на 1 кг хляб са дадени 
в матрицата С.

С= 














 −

124
132

21
 

Да се състави план за превозване на хляба, при който общите транс-
портни разходи да бъдат минимални.
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Въвеждаме фиктивен производител А4. Обявяваме клетките (1,3) и (4,2) 

за М клетки. Тук приоритетния връх в графовия модел (виж фиг. 3 ) е 2b . 
Той трябва да се насити и според казаното по-горе той е първия член в 
редицата (2’).

За дадената задача редиците (2) и (2’) са
(2) М+7, М+3, М+2, М+0, 7,7,�

(2’) 2b , 1a , 3b , 4a , 1b , 3a , 2a

НОП на задача 2, съставен по ПММ е представен с Таблица 3.

Таблица 3.

Bj B1 B2 B3 aiAi

A1 200
1 2 M

200

A2

2 3
400

1
400

A3 50
4

450
2 1

500

A4 100
0 M 0

100

bj 350 450 400

Началната стойност на целевата функция е 
z = 200.1+400.1+50.4+450.2+100.0=1700 лв.

Графовият модел на задача 2 е представен на фиг. 3
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Фиг. 3.

На фиг. 4 е изобразен графовия модел, съответстващ на оптималния 
опорен план. 

Фиг. 4.
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Използването на ММЕ за съставяне на НОП на задача 2 довежда до два 
различни НОП. Единият от тях напълно съвпада с този, получен с ПММ и да-
ден в таблица 3. Другият (виж табл. 4) е различен от този от този в табл. 3.

Таблица 4

Bj B1 B2 B3 aiAi

A1 200
1 2 M

200

A2 150
2

250
3 1

400

A3

4
200

2
300

1
500

A4

0 M
100

0
100

bj 350 450 400

Стойността на целевата функция, съответстваща на НОП даден с табл. 4 
е 1950 лв. т.е. увеличила се е с 250 лв.

Намирането на НОП с известните до сега методи [2] не осигурява при-
оритета при ТЗ от специален вид. С предложения тук ПММ приоритета се 
реализира с подреждането на върховете, осигурено чрез редиците (2) и (2’).

Казаното по-горе ни позволява да считаме, че ПММ е по-добрият метод 
за намиране на НОП на ТЗ от специален вид.
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СЪВРЕМЕННИ ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕТО 
ПО МЕЖДУНАРОДНО ТЪРГОВСКО ПРАВО 
(ПРАВНИ КАЗУСИ, ПРАВНИ ТЕСТОВЕ, 
ПРАВНИ РОЛЕВИ ИГРИ И ДР.)

гл. ас. Диана Маринова
Университет за национално и световно стопанство, София

MODERN FORMS OF TEACHING 
OF INTERNATIONAL COMMERCE LAW
(LEGAL CASES, LEGAL TESTS, 
LEGAL ROLE-PLAYS, ETC.)

Diana Marinova

ABSTRACT: This theme consists of theoretical and practical part. The main purpose 
is to present different forms of educational methods (cases, tests, legal practical situations, 
etc…), often used in international trade law education and their combination with classical 
forms of education (lectures, seminars, etc…). Some of those methods are presented below 
and analyses are made also. One of international trade law course themes is presented in 
the second, the practical part of this study, namely „international sale of goods”. Some 
of keywords deal exactly with this theme. Student motivation is the main purpose of 
mentioned methods. 

KEYWORDS: actual education forms; innovation forms; cases; tests; legal practical 
situations; legal sale contract; international sale of goods; international convention; 
formation of contract; offer; acceptance; direct sale; non direct sale; provisional rule; direct 
rule; delivery of goods; seller’s remedies/ buyer’s remedies; risk transfer; Act of Good; 
INCOTERMS; codified international commercial terms/customs; free of charges.

І. ОБЩА ЧАСТ

1. Мотивация на темата. Теоретична обосновка на необходимостта 
от разнообразяване на методиката на обучение – казуси, тестове, игри и 
други практически задачи.

Основното за всеки успех в науката са знанията. Знанията в областта 
на правото се постигат трудно и това демотивира студентите. Затова е необ-
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ходимо да се търсят разнообразни форми, които да ги мотивират да учат с 
желание.

Лекциите са основна, но не единствена форма на учебно-преподавател-
ската дейност. Традиционните форми ще се запазят и усъвършенстват, защото 
са доказани във времето, но студентът трябва да излезе от ролята на пасивен 
слушател.

С иновационните форми се цели да се провокира интересът у студентите 
за придобиване на знания.

В бъдеще развитието на компютърните технологиии ще даде възможност 
на методиката да се усъвършенства още повече и науката да бъде адекватна 
на развитието на технологичния процес. Това предполага още по-голяма гъв-
кавост и разнообразяване на учебните форми.

Но дори и при наличието на електронни учебници необходимостта от 
съчетаване на традиционни и съвременни форми на обучение ще бъде ак-
туална.

Съвременното развитие на науката включва иновационни подходи в обу-
чението на студентите. За да бъдат прилагани получените знания, са не-
обходими умения за интерпретирането им по различен начин в различни 
ситуации.

2. Разнообразни форми на обучение. Традиционни и иновационни 
форми.

Възможностите за разнообразяване в обучението по право, и по-спе-
циално, в обучението по международно търговско право, са много – реша-
ване на казуси, тестове, правни ролеви игри, работа с нормативни актове, 
попълване на сравнителни таблици и др. Тези форми са възможни само 
при добра теоретична обосновка и формиране на прецизен правен език, 
постигане на правно мислене, както и придобиване на умения за водене 
на правен диалог.

Теоретичната част винаги приключва с формиране на основни ключови 
понятия, които следва да бъдат осмислени и задължително трябва да станат 
неразделна част от юридическата лексика (вж. по-долу разработената тема в 
практическата част).

В юридическите дисциплини едни от най-подходящите форми на обу-
чение са казусите и това е обяснимо, защото цялата юридическа практика е 
свързана с решаване на казуси. Казусите са пресъздадени правни ситуации, 
при които се комбинират знания, придобити до момента в цялостния учебен 
процес, и знания, получени през настоящия курс на обучение по съответна-
та учебна дисциплина. Казусите са по-подходящи за текущ контрол, защото 
предполагат коментар и устни обяснения. Те развиват комуникативните въз-
можности на бъдещия специалист.
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За улеснение при отговора в края на казусите може да се посочи норма-
тивен материал за справка, както и насочващи въпроси. Възможно е студентът 
и сам да се насочи към решението, без насочващи въпроси, а след това да 
се коментират и сравняват мненията, както е в практиката.

Други форми, които масово навлязоха в обучението, са тестовете. Те 
са много подходящи за получаване на обратна информация и провеждане 
на изпити. Тестовете могат да бъдат разработени по различни начини, но 
най-важното изискване е да бъдат ясни. Възможни са тестове с един или 
няколко възможни отговори, в утвърдителна или отрицателна форма, с и без 
обяснение и др. Най-важно е да проличи случайното попадане на верния 
отговор и при оценяването да се изисква повече от половината от отговорите 
да бъдат верни.

Нарастващото значение на обективното оценяване е всеобщо признато за 
висшите училища. Използването на тестовете като форма на контрол на знани-
ята на студентите позволява да се намали субективизмът при оценяването.

Тестовете имат рецица положителни страни:
– те поставят в еднакво положение всички изпитвани;
– относително несложните процедури дават възможност за провеждане 

както на групово, така и на индивидуално изпитване;
– съкращава се времето за изпитване;
– обучаваните могат да контролират резултатите от подготовката си 

предварително и да достигнат да вярна самооценка;
– резултатите от тестовото изпитване лесно се поддават на статистическо 

обработване;
– сравнимостта на резултатите, получени в различно време и на различ-

но място, позволява да се доловят важни закономерности при усвояването 
на преподавания материал.

Отношението към тестовете само въз основа на техните предимства е 
едностранчиво. Присъщи са им и недостатъци:

– тестът съкращава времето за изпитване, но увеличава времето, което 
е необходимо за създаването му;

– насочен е към усвояване на точни факти, но не може да разкрие 
способността да се организират вече усвоени знания, умения и навици;

– може да даде знания на изпитвания, но остава открит въпросът дали 
в конкретна ситуация той ще действа съобразно тези знания.

Колкото и да е обективна оценката на тестовото изпитване, тя не следва 
да се абсолютизира. Сред специалистите е утвърдено разбирането, че при 
съвременните условия тестовете не могат да заменят изцяло традиционната 
система за изпитване и оценяване на знанията. Те могат само да допълват 
тази система.

Интересни форми на обучение са правните ролеви игри и ролеви си-
туации. Юридическите учебни дисциплини, сред които и международното 
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търговско право, дават възможност и чрез игрови елементи да се заинтере-
соват студентите. Практиката ми показва, че това са най-желаните форми за 
студентите и оставят най-трайни следи във времето. Примерите ще бъдат ци-
тирани в практическата част, както и във втората част, където е представена 
една тема по международно търговско право. Предимствата на тези форми 
са много: изграждат се умения за работа в екип; има конкурсен елемент в 
избирането на участници; създават се умения за избор на най-добър подход; 
съобразяване със ситуацията.

Такива правни ролеви игри са „Стани знаещ”, „Вот на доверие”, „Това го 
знае всеки студент” и др. (вж. по-долу).

Други форми за разнообразяване на обучението са различни практичес-
ки задачи: работа с нормативни актове; попълване на сравнителни таблици; 
схематично отразяване на зависимости; редактиране на юридически тексто-
ве; допълване на юридически текст с най-точната юридическа терминология 
и др.

3. Практическа част. Правни ролеви игри.

– „Това го знае всеки студент”

Играта започва с предварителен тест „най-бързият печели” за получаване 
на право на участие.

Примерен тест „най-бързият печели”:
Подредете по йерархия нормативните актове, като започнете с най-ни-

ския в йерархията:

А) закон   В) конституция

С) правилник на МС D) наредба на министър

(Отговор: D, С, А, В)

Спечелилият право на участие студент си избира да играе в една от 
следните шест категории, които обхващат целия учебен материал по дисци-
плината „Международно търговско право”:

І  Източници на международното търговско право;
ІІ  Международни организации;
ІІІ  Външнотърговски договори и сделки;
ІV  Договор за международна продажба на стоки;
V  Договори за международен превоз на товари;
VІ  Арбитраж.



954

След избора на категория на студента се задават въпроси в тестова фор-
ма (с един верен отговор измежду три посочени), както и конкретни въпроси 
от категорията. Задават се и въпроси за посочване на вярното и невярното 
твърдение. 

Всеки верен отговор носи точка. 
При десет верни отговора се получава бонус за изпита.
Предимствата на тази правна ролева игра са:
– конкурсен елемент в началото с теста „най-бързият печели”; 
– обхващането на целия учебен материал в шестте посочени категории; 
– стимулирането на студентите с точки и бонуси да участват в играта и 

по такъв начин да бъдат извадени от ситуацията на пасивен слушател; 
– комбинирани въпроси в тестова форма и конкретни въпроси и отговори.

– „Вот на доверие”
(правна ролева игра с въпроси и отговори)

Студентите играят на групи от по петима участника, които се избират 
от всички студенти, които им гласуват „вот на доверие”. Спечелените от тях 
точки са за цялата група. 

Задават се пет тестови въпроса – с един верен отговор измежду три 
посочени. За всеки верен отговор се печели точка. При отговор на всички 
въпроси групата печели бонус.

В края на играта от всички участвали групи се класират двама финалис-
ти: единият – по вот от колегите, а другият – по личен резултат – най-много 
отговори по време на играта на групата. На двамата финалисти се задават 
тестови въпроси. Победител е този, който получи повече точки след послед-
ния въпрос. Победителят получава бонус за изпита.

Предимствата на тази правна ролева игра са: 
– развиване на умения за работа в екип; 
– стимулиране на студентите да участват в играта за получаване на точки 

и бонуси.

– „Стани знаещ”

Студентите се подготвят за участие, като решават първоначален тест 
„най-бързият печели”. Най-бързо решилият теста студент получава право да 
играе в играта.

Получилите право да играят отговарят на не повече от пет въпроса, за 
да могат да участват повече студенти.

Въпросите в играта са подредени по сложност, като се започва от по-ле-
ките и постепенно се усложняват. Задават се въпроси с по четири възможни 
отговора, от които само един е верен.
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За всеки верен отговор играещият студент получава определен брой точ-
ки: за първи отговор – 1 т.; за втори отговор – 5 т.; за трети отговор – 10 т.; 
за четвърти отговор – 15 т.; за пети отговор – 20 т.

При неверен отговор студентът губи право да продължи играта, както 
и спечелените точки от трети и/или четвърти въпрос. Спечелените точки от 
отговорите на първи и втори въпрос се запазват.

Получилият най-много точки студент печели играта и бонус за изпита.
По време на играта студентът има възможност да ползва три жокера:
а) помощ от колегите;
б) обади се на колега (конкретно посочен от студента);
в) 50 на 50 – помощ от преподавателя чрез елиминиране на два от не-

верните отговори.
По преценка може да се допусне и жокер „смяна на въпроса”, но само 

за по-трудните въпроси.
Предимствата на тази правна ролева игра са:
– обхващане на целия учебен материал по интересен и нетрадиционен 

начин;
– стимулиране на студентите да участват в играта чрез получаване на 

точки и бонуси;
– конкурсен елемент в началото на играта чрез предварителния тест 

„най-бързият печели”;
– възможност за участие на повече студенти чрез жокерите „помощ от 

колегите” и „обади се на колега”.

ІІ. ТЕМА

ПРАВНА УРЕДБА НА ДОГОВОРА ЗА МЕЖДУНАРОДНА
ПРОДАЖБА НА СТОКИ

ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТ

І. План на темата. 

1. Правна същност на договора за международна продажба на стоки.
2. Правна уредба по Виенската конвенция от 1980 г.
3. Сключване на договора по Виенската конвенция (ВК) и Закона за за-

дълженията и договорите (ЗЗД).
4. Правна уредба на договора по Търговския закон (ТЗ).
5. Задължения на продавача и защитни средства при нарушаване на 

договора от него.
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�. Задължения на купувача и защитни средства при нарушаванена дого-
вора от него.

7. Преминаване на риска от случайно погиване и повреждане на сто-
ките.

8. Общи разпоредби за задълженията на продавача и купувача.
9. Анализ на международните търговски правила ИНКОТЕРМС.

ІІ. Резюме (подчертани са основните понятия).

Договорът за международна продажба на стоки е най-важният и най-
широко срещаният сред международните търговски договори, който обу-
славя до голяма степен останалите международни търговски договори – за 
превоз на стоките, за застраховка на товара по време на превоз и др. 
Договорът е търговски, защото предмет на продажбата са стоки, а не 
предмети за потребеление от краен потребител. Наред с това купувачът 
има качеството търговец. Договорът е международен, тъй като мястото на 
дейност на двете страни по договора се намира в различни държави. По 
правната си същност той е двустранен, неформален, възмезден, консенсу-
ален и комутативен.

Основни елементи на договора са предметът и цената. Предметът е вещ 
или право. Цената е определена или определяема към момента на сключване 
на договора. 

Виенската конвенция относно договорите за международна продажба на 
стоки е най-важният източник на унифицирани правни норми за международ-
ната продажба на стоки, в сила за България от 1991 г. Урежда сключването 
на договора, правата и задълженията на страните, изискванията за съобраз-
ност на стоката с договора, основанията за освобождаване на страните от 
отговорност, правила за тълкуване на договора. Не включва в приложното си 
поле въпросите за действителността на договора, собствеността върху про-
дадената стока, отговорност на продавача за вреди, причинени от стоката, 
погасителна давност.

ВК съдържа предимно преки и диспозитивни унифицирани норми. Импе-
ративна е само нормата относно сключването на договора в писмена форма 
за действителност. Страните по договора могат да дерогират диспозитивните 
норми от ВК, като изрично посочат в договора, че няма да ги прилагат. 

Правната уредба на сключването на договора по ВК и общия граждански 
национален закон ЗЗД е почти унифицирана. Основните елементи при сключ-
ване на договора са офертата (предложението) и акцептът (приемането). 

Офертата е волеизявление, отправено до едно или повече конкретни 
лица, в което се посочва предемета на договора и изрично или мълчаливо се 
определят количеството и цената или се предвижда редът за определянето 
им. Поражда правното си действие, когато стигне до адресата. 
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Акцептът е волеизявление или друго изрично поведение на адресата по 
приемане на офертата. Ако съдържа добавки, изменения или ограничения е 
налице контра-оферта. 

Моментът на сключване на договора е получаването на приемането от 
предложителя. Мястото на сключване на договора според ВК е мястото, къ-
дето е получено приемането или мястото, където е извършено действието, 
изразяващо съгласието на адресата да приеме предложението. Според ЗЗД 
това е мястото, където е направено предложението. 

Правната уредба на договора по ТЗ е почти унифицирана с правната 
уредба по ВК. Такива са случаите напр. при определянето на цената съгласно 
обичайна правна норма, както и при определянето на времето за плаща-
не – едновременно с предаване на стоката. За разлика от ВК обаче в ТЗ са 
предвидени особени правила за някои търговски продажби.

Задълженията на продавача са да достави стоката, да връчи всички от-
насящи се до продажбата документи и да прехвърли собствеността върху 
стоката. Те се осъществяват в зависимост от това дали продажбата е дис-
танционна или недистанционна. При дистанционната продажба се сключва 
договор за превоз на стоката. Задължението за доставка при дистанционната 
продажба се извършва с предаване на стоката на първия превозвач; при 
недистанционната продажба – с предаване на стоката на купувача; при про-
дажба по време на път – с предаване от продавача на купувача на превозния 
документ (напр. коносамент). 

При нарушаване на договора от продавача, купувачът разполага със 
следните защитни средства: поправка на стоката за сметка на продавача; 
замяна на стоката с друга стока; намаляване на цената; даване на допъл-
нителен разумен срок за изпълнение; разваляне на договора. ВК допуска 
и частично разваляне на договора. На общо основание може да се търси 
обезщетение за вреди. 

Задълженията на купувача са да плати цената и да приеме доставката съ-
образно договора. Задължението за плащане на цената се изпълнява в място-
то, определено в договора или, ако не е предвидено в договора – в мястото 
на дейност на продавача или в мястото, където трябва да стане предаването 
на стоката или на документите за нея. 

При нарушаване на договора от купувача, продавачът разполага със 
следните защитни средства: даване на допълнителен разумен срок и раз-
валяне на договора. Развалянето на договора се извършва с едностранно 
извънсъдебно волеизявление.

Установен е принципът, че рискът преминава в момента на доставката 
на стоката След като рискът премине върху купувача, той трябва да плати 
цената, дори ако стоката е погинала или е била повредена поради случайно 
събитие (не по вина на превозвача). При продажба на превозвана стока рис-
кът преминава в момента на сключване на договора. Във ВК са предвидени 



958

и изключения. При недистанционната продажба преминаването на риска е в 
момента на вдигане на стоката. При забава на купувача рискът преминава в 
момента на изпадане в забава. Преминаването на риска не лишава купувача 
от защитните средства, с които разполага. 

Общите разпоредби за задълженията на продавача и купувача се отнасят 
до предвидимото нарушение, обезщетението за вреди и освобождаването от 
отговорност. 

В случай на предвидимо нарушение една от страните по договора може 
да спре изпълнението на задълженията си, ако след сключване на договора 
стане ясно, че другата страна няма да изпълни своите задължения поради 
неплатежоспособност или други причини. Обезщетението е сума, равна на 
претърпяната загуба и пропуснатата полза. Освобождаване от отговорност 
има при неизпълнение, което не се дължи на виновно поведение към момен-
та на сключване на договора. Най-често освобождаване от отговорност е при 
наличие на непреодолима сила – непредотвратимо събитие от извънреден 
характер, настъпило след сключване на договора.

Международните търговски правила ИНКОТЕРМС са кодифицирани меж-
дународни търговски обичаи, които са събрани и се актуализират периодично 
от Международната търговска камара (МТК) със седалище Париж. Правилата 
имат факултативен характер. Прилагат се само когато в договора е предвиден 
изрично съответният термин и редакцията, от която той е избран. Основният 
въпрос, уреден в ИНКОТЕРМС, е регулирането на условията на доставката. 
От тях произтичат и условията за преминаване на риска и разпределянето на 
разходите. Често правилата ИНКОТЕРМС се определят като „франкировки” 
поради употребата на термина „франко” (свободно от разноски) при опре-
деляне на разходите за продавача като носител на характерната престация 
по договора.

ІІІ. Основни понятия

а) договор; б) договор за продажба; в) международна продажба; г) тър-
говска продажаба; д) международна конвенция; е) диспозитивни норми; ж) 
преки норми; з) сключване на договора; и) оферта; й) акцепт; к) дистанцион-
на продажба; л) недистанционна продажба; м) доставка; н) защитни средства 
на продавача/купувача; о) преминаване на риска; п) предвидимо нарушение; 
р) обезщетение; с) непреодолима сила; т) ИНКОТЕРМС; у) кодифицирани 
международни търговски обичаи; ф) франко (свободно от разноски).
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ІV. Абревиатури

Български:

АС  – Арбитражен съд
БТПП – Българска търговско-промишлена палата
ВК  – Виенска конвенция от 1980 г.
ЕООД  – Еднолично дружество с ограничена отговорност
ЗЗД – Закон за задълженията и договорите
МТК – Международна търговска камара
ООН  – Организация на обединението нации
ТЗ   – Търговски закон

Английски:

CFR – „Стойност и навло...” 
CIF  – „Стойност, застраховка и навло...”
CIP  – „Превоз и застраховка платени до...”
CPT – „Основен превоз платен до...”
FCA – „Франко превозвача...”
FOB – „Франко борда...”
INCOTERMS – Международни търговски правила

V. Дискусионни въпроси

1. От какво се определя международният характер на договора за меж-
дународна продажба на стоки?

2. От какво произтича търговският характер на този договор? 
3. Каква е формата на договора?
4. Как се сключва договорът? Определете момента и мястото на сключ-

ване.
5. Характеризирайте по видове нормите на Виенската конвенция от 

1980 г. 
�. В какви правни източници се съдържа правната уредба на договора?
7. Националните или международните източници се прилагат с приори-

тет и защо?
8. Какви са особените видове продажби по Търговския закон ?
9. Какви са задълженията на продавача и в кой източник и как са уре-

дени?
10. Какви са защитните средства на купувача?
11. С какво се характеризират общият и гаранционният срок?
12. Какви са задълженията на купувача и в кой източник и как са уредени?
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13. Какви са защитните средства на продавача?
14. В кои случаи се стига до разваляне на договора и как се извършва?
15. Къде и как се извършва доставката на стоките?
1�. Къде се изпълнява задължението за плащане на цената?
17. Какви са допълнителните задължения на продавача/купувача?
18. Какво е характерно за обезщетението за вреди?
19. Кога преминава рискът от случайно погиване и повреждане на сто-

ките? Избройте и анализирайте отделните хипотези.
20. Кои са общите разпоредби за задълженията на продавача и купувача?
21. Направете сравнителноправен анализ на ИНКОТЕРМС.

VI. Нормативен материал и правна литература

Международни договори
1. Конвенция на ООН относно договорите за международна продажба 

на стоки (Виенска конвенция) от 1980 г. (обн., ДВ, бр. 3� от 1992 г.)

Нормативни актове 
1. Търговски закон (ТЗ).
2. Закон за задълженията и договорите (ЗЗД).

Правна литература:

Основна:
1. Владимиров, Ив., „Международно търговско право”, Второ преработе-

но и допълнено издание, С., Ромина, 2005.

Допълнителна:
1. Сталев, Ж., „Виенската конвенция за международна продажба на сто-

ки (Кратък коментар), С., БТПП, 1981;
2. Владимиров, Ив., „Международно частно право”, Четвърто преработе-

но и допълнено издание, С., „Софи-Р”, 2005;
3. Христофоров, В., Ч. Големинов, Ив. Владимиров и др., „Международно 

търговско право”, С., 1992;
4. „Международни търговски обичаи” – Тълкуване на МТК – Париж, 

БТПП, Библ. „Бизнес-практикум”, С., 1992;
5. Сборник ИНКОТЕРМС – Международнси правила за тълкуване на 

търговски термини; БТПП, С., 2000;
�. Heuze, V., „La vente internationale de merchandises. Droit uniforme”, 

dans: „Traite des contrats”, sous la direction de Jacques Ghestin, Paris, 2000;
7. Thieffry, J., „Les nouvelles regles de la vente internationale. Droit et 

pratique du commerce international”, 1989, № 3-4;
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8. Lagergreen, G., „Delivery of the goods and transfer of property and risk 
in the law on sale”, Stockholm, 1954;

9. Selected Commercial Statutes, 1993, Ed. Uniform Commercial Code, UN 
Convention (Vienna Convention).

ПРАКТИЧЕСКА ЧАСТ

І. Посочете най-подходящото определение за всяко от изброените 
по-горе основни понятия: 

1. Предмет на продажбата са стоки и се сключва от търговец.
2. Най-важният източник на унифицирани преки норми за международ-

ната продажба на стоки.
3. Преминаването на риска е в момента на вдигане на стоката;
4. Непредвидимо и непредотвратимо събитие от извънреден характер, 

настъпило след сключване на договора;
5. Мястото на дейност на двете страни по договора се намира в раз-

лични държави.
�. Основният въпрос, уреден в ИНКОТЕРМС;
7. Кодифицирани международни търговски обичаи в областта на меж-

дународната продажба на стоки;
8. Освобождаване на продавача от разноски след извършване на дос-

тавката;
9. Волеизявление, отправено до едно или повече конкретни лица;
10. Международни търговски правила, които се прилагат многократно и 

еднообразно от търговците със съзнание за тяхната задължителност;
11. Сума, равна на претърпяната загуба и пропуснатата полза;
12. Предметът е вещ или право, а цената е определена или определяема 

към момента на сключване на договора;
13. Една от страните по договора може да спре изпълнението на задъл-

женията си, ако след сключване на договора стане ясно, че другата страна 
няма да изпълни своите задължения поради неплатежоспособност или други 
причини;

14. Купувачът трябва да плати цената, дори ако стоката е погинала или е 
била повредена поради случайно събитие;

15. Страните по договора могат да отклонят поведението си от описаното;
1�. При съществено нарушаване на договора се допуска разваляне, ко-

ето може да бъде и частично;
17. Договорът за продажба изисква сключване на договор за превоз на 

стоката;
18. Насрещно волеизявление на две лица, което цели настъпване на оп-

ределени правни последици. 
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19. Съдържа се конкретното правило за поведение, без да е необходимо 
да се прибягва до прилагане на друго правило от местния или от чуждестра-
нен правен ред.

20. Волеизявление или друго изрично поведение по приемане на офер-
тата;

21. Постигане на взаимно съгласие чрез съвпадение на насрещни волеи-
зявления.

ІІ. Посочете верни или неверни са следните твърдения:

1. Формата на договора за международна търговска продажба на стоки 
не може да бъде устна.

2. При разваляне на договора изправната страна трябва да търси даде-
ното от нея на другата страна по договора.

3. Ако страните по договора за международна продажба на стоки имат 
място на дейност в различини държави, за техния договор се прилага законът 
по местосключването на договора.

4. Виенската конвенция от 1980 г. относно договорите за международна 
продажба на стоки съдържа само преки и диспозитивни правни норми.

5. Мястото на сключване на договора за международна продажба на 
стоки според Виенската конвенция от 1980 г. е мястото, където е получено 
приемането.

�. Акцептът може да се изрази в конклудентно действие на адресата по 
приемане на предложението.

7. Виенската конвенция от 1980 г. изключва от приложното си поле 
действителността на договора за международна продажба на стоки.

8. Виенската конвенция от 1980 г. урежда някои особени търговски 
продажби.

9. При продажба на превозвана стока рискът преминава в момента на 
сключване на договора.

10. Задължението за плащане на цената се изпълнява по правило в мяс-
тото на дейност на продавача.

11. При забава на купувача рискът преминава в момента на изпадане в 
забава.

12. Промяната на валутния курс не представлява непреодолима сила.
13. Непреодолимата сила е непредвидимо и непредотвратимо събитие от 

извънреден характер, настъпило към момента на сключване на договора;
14. Международните търговски правила ИНКОТЕРМС са обичайни норми 

с факултативен характер.
15. Основен въпрос, който се урежда в ИНКОТЕРМС, е плащането на 

цената по договора за международна продажба на стоки.
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ІІ. Практически задачи

1) Работа с източници на международното търговско право.

Открийте в предоставените Ви източници на международното търговско 
право – многостранни международни конвенции, двустранни търговски спо-
годби и двустранни консулски конвенции – различни видове правни норми. 
Посочете кои от нормите са преки и кои отпращащи и анализирайте струк-
турата им. Посочете диспозитивни и императивни норми. Направете пълен 
анализ на една правна норма – структура, вид според различни критерии, 
правни последици.

2) Задача по ИНКОТЕРМС

Изразете графично връзките между отделните международните търговски 
правила ИНКОТЕРМС, както и задълженията на продавача и купувача по от-
делните термини.

3) Попълнете таблицата.

Таблица 1. Доставка и преминаване на риска.

Дистанционна 
продажба

Недистанционна 
продажба

Продажба 
по време на път

Извършване 
на доставката

с предаване на 
стоката на пър-
вия превозвач

с продаване на 
стоката на купу-
вача в неговото 
място на дейност

с предаване от про-
давача на купувача на 
превозния документ

Преминаване 
на риска

в момента на 
предаване на 
стоката на пър-
вия превозвач

в момента на 
вдигане на сто-
ката

в момента на сключ-
ване на договора;
изключения
(описват се)

ІV. Казуси

Казус 1:
По възникнал спор от договор за доставка ищецът-купувач по договора, 

предявява иск за реално изпълнение – доставяне на заявената за него стока, 
като изявява съгласие след замяната да върне рекламираната стока. В спе-
цификацията към договора е уговорена доставката на определен вид стока, 
като са посочени единичната и общата цена.
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По делото е установено, че производителят е получил заявка и е доста-
вил на дъщерната фирма на ответника 80 броя от друг вид стока и за тази 
стока е издал сертификат за качество. От представените по делото писмени 
доказателства се установява, че с протокол представител на ищеца е приел от 
представител на ответника цялото специфицирано количество резервни части, 
които са предмет на спора.

Крайният потребител на стоката – чуждестранен купувач, е уведомил 
ищеца с факс, че доставените стоки са различни от договорените. На следва-
щия ден ищецът е уведомил ответника за получената рекламация и е поискал 
замяна на стоките.

Въпроси:
1. Основателна ли е претенцията на ищеца?
2. Спазени ли са изискванията на чл. 324 от ТЗ?
3. Какво е правното значение на факта, че стоката е била предназначена 

за износ (т.е че крайният потребител е чужденец)?
4. Как ще решите спора?

Нормативен материал за справка: Чл. 324 от ТЗ

Казус 2:
Между страните е сключен договор за доставка и изкупуване на машин-

но оборудване, при авансово плащане от страна на ищеца, а за ответника – 
при алтернативен избор между трите вида договорени изделия, в рамките 
на авансово плащаните суми. При неизпълнение на договора е предвидена 
договорна неустойка в размер на 10% от авансово платената сума (в случай 
на неизпълнение от доставчика).

Ищецът е предявил иск за заплащане на неустойката поради неиз-
пълнение на доставката. Ответникът възразява, че не са били проведени 
изпитвания на образци от договорените изделия. Предоставянето на опитни 
образци е правило задължение на продавача, а техническото изпитване – 
задължение на купувача. Но никоя от страните не е предприела необходи-
мото за провеждане на изпитването.Ответникът е следвало да предостави 
опитните образци, а, от друга страна, ищецът със свое писмо – факс го е 
уведомил, че делегация на завода-производител, доставчик на ответника, ще 
пристигне в града на ищеца, при което ще предостави образци за изпит-
ване. С това ищецът е подвел ответника, като го е уверил, че той самият 
ще набави образци от завода – производител. След изтичането на срока 
за набавяне на образците от завода-производител, никоя от страните не е 
предприела каквито и да било постъпки за провеждане на изпитването на 
опитни образци.
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Въпроси:
1. Основателна ли е претенцията на ищеца?
2. Основателно ли е възражението на ответника?
3. Какво е правното значение на неизпълнението и от двете страни?
4. Как ще решите спора?

Нормативен материал за справка: Чл. 309 от ТЗ; Чл. 92 от ЗЗД; Чл. 83, 
ал. 1 от ЗЗД

Казус 3:
Между страните е сключен договор за продажба. В случай на неизпъл-

нение на договора, страните са уговорили размер на мораторна лихва, която 
се дължи – �% годишно. Ищецът е акционерно дружество със седалище в 
Русия, а ответникът е ЕООД със седалище в България. Ищецът е продавач, 
а ответникът – купувач.

В договора не е уговорено приложимо материално право. Към момента на 
сключване на договора и двете държави – Русия и България, са страни по ВК.

В договора е установена арбитражна клауза, според която споровете ще 
се решават от Арбитражния съд (АС) при БТПП. Компетентността на съда не 
е оспорена нито от ищеца, нито от ответника. Но страните не са уговорили 
процедура, която АС да спазва при водене на делото. Във ВК не се определя 
размера на мораторната лихва.

Въпроси:
1. Кой ще бъде приложимият закон по делото?
2. Кой ще бъде приложимият закон по отношение определяне размера 

на лихвата за забава?

Нормативен материал за справка: Чл. 1, т. 1, б. „а” от Виенската кон-
венция.

Казус 4:
Към момента на подписване на договора производителят-ответник пред-

ложил козметичен крем в туби и опаковка с надписи на руски език, марки-
ровка за трайност и годност, а съдържанието било обозначено в грамове. 
Купувачът-ищец приел тази престация. Уговорката по договора е за изпъл-
нение „съобразно спецификацията”. Страните по делото не оспорват, че са 
подписали такава спецификация.

Решаващият орган приема за безспорно установено по делото, че от-
ветникът е произвел и доставил през м. май 199� г. козметичен крем в туби 
и опаковка без надписи и обозначение на руски език, без маркировка за 
трайност и годност, с обозначаване на съдържанието в милилитри.
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Ответникът възразил, че ищецът е могъл да види преди експедицията из-
вършената промяна в престацията. Възразил също, че не е имало рекламация 
от страна на ищеца. Уговорената стока е била предназначена за износ. Възра-
жението на купувача-ищец за несъответствие с обещаното по съдържание е 
направено с писмо, в което се сочи, че измененията, извършени от ответника, 
са съобщени на ищеца от крайните получатели на стоката. Ищецът поискал 
с писмо отбив от цената или замяна на стоката. Но ответникът отказал да 
изпълни исканията на ищеца.

По делото ищецът претендира обезщетение за претърпените имуществе-
ни вреди и пропуснати ползи.

Въпроси:
1. Основателен ли е искът? А възраженията на ответника?
2. Как ще се реши спорът?

Нормативен материал за справка: Чл. �3, ал.1 от ЗЗД

V. Тестови задачи.

Вариант І

1. Договорът за международна продажба на стоки е уреден в:
А)  Монреалската конвенция от 1999 г.;
В)  Виенската конвенция от 1980 г.;
С)  Женевската конвенция от 1930 г.

2. Кое от посочените обстоятелства е общо условие на продажбата и за 
продавача, и за купувача?

А)  предвидимо нарушение;
В)  искане за поправяне на стоката;
С)  разваляне на договора

 
3. ИНКОТЕРМС са:

А)  международни обичаи;
B)  международни типови договори;
C)  международни прецеденти.

4. Кой от следните ИНКОТЕРМС е предназначен за продажба чрез пре-
воз на стоката по море?

А)  СРТ – „Основен превоз платен до...”;
В)  СIF – „Стойност, застраховка и навло...”;
С)  СIР – „Превоз и застраховка платени до...”
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Вариант ІІ

1. Договорът за международна продажба на стоки е:
А)  формален;
В)  неформален;
С)  реален

2. Кой от способите за правна закрила принадлежи на купувача по до-
говора за международна търговска продажба на стоки?

А)  отбив от цената;
В)  обезщетение за вреди;
С)  разваляне на договора

3. ИНКОТЕРМС са разработени от:
А)  правителствена международна организация;
В)  неправителствена международна организация;
С)  нито едното, нито другото

4. Кой от следните ИНКОТЕРМС е предназначен за продажба чрез вся-
какъв вид превоз?

А)  FCA – „Франко превозвача...” (уговорено място);
В)  FOB – „Франко борда...” (уговорено пристанище по натоварване);
С)  CFR – „Стойност и навло...” (уговорено пристанище по местоназна-

чението)

Вариант ІІІ

1. Договорът за международна продажба на стоки е уреден в:
А)  Будапещенската конвенция от 2001 г.;
В)  Виенската конвенция от 1980 г.;
С)  Женевската конвенция от 1930 г.

2. ИНКОТЕРМС като източник на МТП са:
А)  императивни;
В)  диспозитивни;
С)  факултативни

3. Кое от посочените обстоятелства е общо условие на продажбата и за 
продавача, и за купувача?

А)  предвидимо нарушение;
В)  обезщетение за вреди;
С)  разваляне на договора.
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4. Кой от следните ИНКОТЕРМС е предназначен за продажба чрез вся-
какъв вид превоз?

А) FCA – „Франко превозвача...”;
В)  CIF – „Стойност, застраховка и навло...”;
С)  CFR – „Стойност и навло...”.

VІ. Правна ролева игра „Стани знаещ”

Студентите се подготвят за играта, като решават първоначален тест „Най-
бързият печели”. Най-бързо решилият теста студент получава право да играе.

Примерни тестове „Най-бързият печели”:

1) Подредете по азбучен ред правните институти:
А) представителство В) прихващане
С) продажба D) погасителна давност
(Отговор: D, А, В, С)

2)  Подредете последователно етапите на продажбата:
А) разваляне В) сключване
С) оферта D) акцепт
(Отговор: С, D, В, А)

Въпрос за 1 т.:
Кой от договорите е едностранен?

А) продажба В) заем
С) наем D) замяна

Въпрос за 5 т.:
За обезщетение за настъпили вреди от договор за продажба ще се от-

несете до:
А) районния съд В) окръжния съд
С) Върховния касационен съд D) АС при БТПП

Въпрос за 10 т.
Какво трябва да търси изправната страна при разваляне на договора за 

международна продажба на стоки?
А) даденото от нея на другата страна  В) отбив от цената
С) наказателна отговорност D) замяна с друга стока
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Въпрос за 15 т.
Кое от посочените обстоятелства не е непреодолима сила?

А) пожар В) ембарго
С) промяна на валутния курс D) локаут

Въпрос за 20 т.
Виенската конвенция от 1980 г. ще бъде приложим закон по договор за 

международна продажба на стоки, ако:
А) местата на дейност  В) страните са регистрирани
 на страните са в различни  в държави – участнички
 държави  в конвенцията
В) страните имат повече D) страните са посочили
 от едно място  в договора мястото си
 на дейност   на дейност в различни
 в различни държави  държави

Отговори
Основни понятия

Отговори  
Посочете верни или неверни са следните твърдения:

Верни твърдения: 2, �, 7, 9, 10, 11, 12, 14
Неверни твърдения: 1, 3, 4, 5, 8, 13, 15

Отговори  Тестови задачи

Вариант І – 1-В; 2-А; 3-А; 4-В
Вариант ІІ – 1-В; 2-А; 3-В; 4-А
Вариант ІІІ – 1-В; 2-С; 3-А; 4-А

Отговори  „Стани знаещ” – 1-В; 2-А; 3-А; 4-С; 5-D

1 2 3 4 5 � 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1� 17 18 19 20 21

г д л с в м т ф и у р б п о е н к а ж й з
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СИСТЕМАТА ЗА СЕМЕСТРИАЛЕН КОНТРОЛ, 
НЕРАЗДЕЛНА ЧАСТ ОТ МОБИЛНОСТТА 
НА СТУДЕНТИТЕ
доц. дпн Златко Златев
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THE SYSTEM OF SEMESTER CONTROL – 
AN INSEPARABLE PART OF STUDENTS’ MOBILITY

Zlatko Zlatev
Yordanka N. Dobreva
Maria Doncheva
Ognian V. Kachev

ABSTRACT: The high degree of professional skills in higher education is impossible 
without systematic sport activities which are included in the syllabuses of the different 
schools of higher education. The problems of the physical education and sport in the 
schools of higher education acquire substantially new dimensions which can be solved only 
from the standpoint of the systematic analysis and control on the grounds of verification and 
assessment of the results of the training. The assessment of the knowledge and skills of the 
students in physical education and sport conveys concrete information about the attained 
development of motor skills, the state of the physical fitness and their health status as an 
important element of their high professional qualification. This to a large extent influences 
the enhancement of the quality of education and the attainment of higher professional 
competencies. 

KEYWORDS: Professional competencies, physical fitness, motor skills, health status, 
syllabuses, semestrial control.

Съществуващата криза в българското образование може и трябва да 
бъде преодоляно, ако не искаме България да продължава да бъде почти на 
последно място по доходи и развитие не само в Европа. Българското образо-
вание има дълбоки и силни традиции, които могат да станат изходно начало 
за осъществяващите се реформи. Това обаче налага нов подход, нови цели, 
ново управление, в което органически да се съчетаят националните традиции 
с новите европейски и световни предизвикателства. В последните години 
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Европейския съюз във все по-голяма степен се възприема като единно цяло, 
а висшето образование оказва значително, благоприятно влияние върху раз-
витието на обществено политическите процеси. [2.3.5.] Осъществяващата се у 
нас реформа е подчинена на основните идеи, цели и перспективи отразени 
в документите на Болонския процес, последващите семинари в Стокхолм 
2002. Първия симпозиум за качество на спортното образование в Брюксел 
2002 год., Берлин 2003 год. и т.н. Академичната мобилност е съществен ком-
понент от програмата на Европейския съюз за свободно движение на хора и 
активно гражданско присъствие. Техническият университет във Варна е сред 
първите покрили изискванията за Европейска акредитация. [1.2.5.] По съще-
ство този факт ни постави в ситуация на ефективно сътрудничество между 
университетите за повишаване качеството на образованието за благото на 
студентите и на институциите за висше образование. Участието на ТУ-Варна 
в пилотния проект на Европейската система за трансфер на кредити [ECTS] 
в рамките на програма Erasmus, като средство за подобряване на академич-
ното признаване на обучението в чужбина оказа изключително влияние за 
разработването на подходяща система за семестриален контрол по физиче-
ско възпитание и спорт. Разработените и утвърдени нови учебни програми 
за Обща и Специализирана спортна подготовка са съобразени с принципите 
и стандартите за обезпечаване качеството на учебния процес. Следва да се 
подчертае, че подобен подход не би бил възможен при липсата на подходя-
ща спортна база.

Технически университет Варна разполага със съвременна спортна база: 
стадион за футбол с изкуствена трева, многофункционална закрита спортна 
зала, зала за тенис, кик бокс и фитнес. Липсата на държавни стандарти от-
носно спортните бази на висшите училища, съобразени с броя на студентите 
обучаващи се по бакалавърски и магистърски програми е належащо и би 
следвало да е един от критериите за акредитацията на Висшето училище.

През 2002 година в Брюксел – Белгия се проведе първият Европейски 
симпозиум за качеството на спортното образование, където проблемите за 
стандартите при изграждане на спортната база в училище бяха задълбочено 
обсъждани. Не е тайна, че в много училища спортната база липсва, а в други 
е в неугледно състояние. Не по-различна е картината и във Висшите училища. 
Този проблем поставя под съмнение качеството на обучение по дисциплина-
та, за постигането на държавните образователни стандарти, както в средното 
така и във висшето образование.

В Техническия университет във Варна нещата се различават съществено 
и са налице необходимите съвременни условия за спортуване и постигане 
на високо качество на обучението по физическо възпитание и спорт. Това 
ни даде възможност да разработим и апробираме система за семестриален 
контрол като част от националната система за трансфер на кредити. Тя е 
утвърдена и се реализира от 2007 година, при това много успешно.
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Оценяването на знанията и уменията по дисциплината физическо възпи-
тание и спорт дава конкретна информация за достигнатото ниво на развитие 
на моториката, състояние на физическата дееспособност и здравословният 
статус на студентите.

Учебния процес е организиран така, че да дава основните теоретични 
знания и усвояване на практически умения по вид спорт на базата на дви-
гателната дейност.

ЦЕЛТА на настоящето проучване е насочена към структурата и подходи-
те при осъществяването на семестриалния контрол като форма на оценяване 
по физическо възпитание и спорт.

За реализиране на избраната от нас цел следваше да решим следните 
ЗАДАЧИ:

1. Проучване на специализирания научен печат по проблема;
2. Анализ на структурните компоненти на системата за семестриален 

контрол. 
3. Анализ на някои показатели за ефективността на прилаганата в ТУ-

Варна система за семестриален контрол.

МЕТОДИКА
Разработените и утвърдени учебни планове за всички специалности в 

Технически университет от Академичния съвет налагат изискването за синхро-
низиране оценката за дисциплината Физическо възпитание и спорт със систе-
мата за кредити ESTS. В катедрата по спорт беше разработена и неколкократ-
но усъвършенствана система за семестриален контрол, която понастоящем 
се прилага за студентите от І и ІІ курс – за четири семестъра. В структурата 
на системата са включени следните елементи: Обем функционално натовар-
ване, теоретични знания, ниво на спортно-техническите умения и степен на 
физическа годност. В системата с отделно специално място за обективното 
оценяване и за студенти освободени от спорт по обективни причини. Тази 
особеност на системата позволи реално да се подобрява спортната образо-
ваност на една не малка част от студентите, които в последствие започват да 
посещават часовете за спорт.

АНАЛИЗ НА РЕЗУЛТАТИТЕ
Глобализацията като световен феномен поставя пред образованието все 

повече изследователски и прагматични модели на преподаване и учене, има-
щи за цел придобиване на знания, умения и компетенции на завършващите 
студенти. Това ще доведе до повишаване професионалната реализация, както 
в държавата в която се обучават студентите, а така също и в други страни 
в Европа и света. В Технически университет – Варна се подготвят студенти 
„Професионални бакалаври”, „Бакалаври” и „Магистри” по инженерни специ-
алности в областта на машиностроенето, енергетика, компютърни системи и 
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технологии, транспортна техника и технологии, корабостроене, корабни ма-
шини и механизми, корабоводене и експлоатация на флота и пристанищата.

Студентите от всички специалности задължително изучават спорт в рам-
ките на четири семестъра с хорариум 120 часа и получават 4 кредита, съо-
бразно системата за семестриален контрол. Утвърдената система за контрол 
се явява приложение към учебните програми по дисциплината физическо 
възпитание и спорт за обща спортна и специализирана спортна подготовка. 
Осъществяващия се контрол е планиран и отразен за всеки семестър, както 
и начина на формиране точките за получаване на кредитите. Този подход до 
голяма степен позволява всеобхватността на студентите в това число и на 
освободените по обективни здравословни причини и приравняващи от други 
висши училища.

Разработената и утвърдена в Технически университет – Варна система 
за семестриален контрол е отворена и позволява тя да бъде актуализирана 
периодично, съобразно настъпващите промени свързани с оценяването.

Характерните белези, структурата и административните й особености 
могат да се обобщят по следния начин: (по етапно) 

– Актуализиране на учебните програми и разработване на системата за 
семестриален контрол (приемане на рамката по спортове);

– Характеристика и особености на системата: по семестри, контролни 
показатели, конкретизиране и описание на всеки показател, цифров израз за 
резултатите от описаните тестове, период на реализация, освободени и при-
равняващи студенти;

– Залагане на системата в планиращите и отчетни документи в запове-
дта за учебното натоварване;

– Отчитане на резултатите и оформяне на семестъра (по семестри);
– Съставяне на база данни в катедрата за студентското състояние по 

специалности и факултети (заверка на семестъра, брой точки к=)
– Обобщаване и анализ на резултатите от входящото и изходящо ниво 

за динамиката на физическата годност и спортна образованост, освободени 
от спорт по-обективни причини и приравняващи.

– Подробно описание на системата и предоставяне за запознаване на 
студентите в началото на всяка учебна година.

Експериментираната вече пет години система за семестриален контрол 
ни дава основание за някои съобщения относно нейната ефективност и 
обективност при оценяването и пригодността й за Европейската мобилност 
на нашите студенти.

ИЗВОДИ И ПРЕПОРЪКИ
– Разработеният и усъвършенстван модел за контрол, който е в съответ-

ствие с ESTS за кредитиране, отговаря напълно на Европейските изисквания 
за мобилността на студентите.
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– Заложените тестове позволяват реално и обективно оценяване двига-
телните способности на студентите и мотивират желаещите за подобряване 
на резултатите си.

– Подобряване условията за спорт на студентите се явява най-сериозна-
та предпоставка за активни и системни спортни занимания. В потвърждение 
на това е факта, че броя на отборите участващи във вътрешните първенства 
се е увеличил на 150%.

– Би следвало при акредитирането на висшите училища да се има 
предвид и оценява обективно състоянието на спортната база, като условие 
за системни спортни занимания.

– Системата за семестриален контрол би могла да се прилага успешно 
и в други Висши училища в страната (препоръчително).

– Системното проследяване на резултатите от семестриалния контрол и 
техният задълбочен научен анализ би позволил да се разкрият определени 
закономерности, с цел положително повлияване върху усъвършенстване на 
двигателните способности и спортната образованост на студентите.
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KЪМ ВЪПРОСА ЗА ЗАДАЧИТЕ И НОВИТЕ 
ИЗМЕРЕНИЯ НА ПРЕПОДАВАНЕТО НА 
ФИЛОСОФСКАТА АНТРОПОЛОГИЯ
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TO QUESTIONS ABOUT TASKS AND 
NEW DIMENSIONS OF TEACHING 
OF PHILOSOPHICAL ANTHROPOLOGY
Sonia Babeva

ABSTRACT: The aim of philosophical anthropology is to provide comprehensive 
knowledge of human, to give all in one analysis of physical, mental, spiritual (and divine) 
beginning of man. Philosophical anthropology is one of influential strands of public thought 
of our time.

KEYWORDS: philosoph, Philosophical Anthropology, man, human being, nature, 
existence, evolution of the human spirit, meaning of human existence.

Тази статия е посветена на анализа на задачите на преподаването по 
философска антропология, на минали и съвременни мисли и идеи за систе-
матизиране на знанията за човека и на антропологическия възход във фило-
софията на ХХ век. В нея са отбелязани школи, представители и тенденции 
в развитието на антропологическите идеи във философската история, които 
налагат идеята за неповторимата същност и самоценност на човека. Задачата 
е да се покажат теоретико-методологическите принципи при формулирането, 
разработването и анализа на основните тези на съдържанието на философи-
ята за изследване целостта на човека.

Антропологизмът като самостоятелно учение за човека е дълъг и продъл-
жителен процес във философската история.

Философката антропология е:
– Философска дисциплина, която се занимава с проблемите на човека.  

Като такава тя активно се утвърждава в продължение на последната четвърт 
на ХХ век, чрез извеждане на собствената си проблематика от общо-фило-
софския дискурс, в който тя първоначално е фрагмент от цялостната фило-
софска система. Спецификата на собствения „обект” и „тематика” и тяхното 
разглеждане в различните периоди – човекът във философската рефлексия, 
учението за „човека, неговата същност и природа”, неговата екзистенция и 
самоутвърждаване, неговото отношение към природата, обществото и хората, 
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както и към самия себе си, неговият произход, социалните и метафизически 
основания за неговото съществуване  излизат на преден план във философ-
ските школи и направления.

– Съвкупността от антропологическите концепции, възникнали в докласи-
ческата и посткласическата философия в резултат от т. нар. антропологически 
преврат, където като предмет на философката рефлексия изпъква не битието 
само по себе си, а разкриването и разясняването смисъла на човешкото би-
тие. Първоначално формулировките на „антропологическите принципи” могат 
да се открият в Ренесансовия хуманизъм, в Немския романтизъм, френското 
Просвещение, както и в „Антропология от прагматично гледище” (1798г.) на 
Имануел Кант (от гледната точка, на който човек сам за себе си е последна 
цел).

Антропологическият принцип провъзгласява човека като изходен пункт 
и крайна цел на философията. Във втората половина на ХХ век в посочения 
принцип е допълнен и „антропния принцип” на съвременната космология, 
който посочва зависимостта на съществуването на човека от физическите 
измерения на Вселената. Философската антропология като течение в съвре-
менната философия включва – персоналистическата, феноменологическата, 
екзистенциалната, неопрагматическата, психоаналитическата, неотомистката и 
неопротестантската, диалогическата и други концепции, като всички те са 
центрирани около проблема на човека.

В собствения смисъл понятието „философка антропология” е направле-
ние в немско-езичната философия, възникнала в края на ХIX и началото на 
ХХ век като нов тип некласическо философстване. По късно са оформени 
като относително самостоятелни антропо-биологически, социологически, кул-
турно логически и теологически дялове, които предлагат и реализират фило-
софската антропология като единствено възможна съвременна философия. В 
това си качество тя се „противопоставя” и на структурализма и постструкту-
рализма, на неомарксизма и психоаналитическия комплекс идеи, както и на 
„фундаменталната онтология” на Мартин Хайдегер (1889 – 19�� г.).

Всеки въпрос във философската антропология е въпрос за това – Какво 
е човекът? Всяко философстване е изследване на структурата на специфич-
ния човешки опит, неговото критическо и рефлексно пояснение и обясне-
ние. Човешката същност е обяснима само изхождайки от самата нея. Не 
трябва да се разсъждава за човека „частично”. Философската антропология 
е възможна само като систематизирана философия за човека. Човекът се 
разглежда във философската антропология като „особено битие”, заемащо 
специфично място в Космоса.

В този ред на мисли философката антропология се изгражда като „стро-
га теория”, насочена към същността на измерение на човешкото битие. Тя 
е философски синтез и е призвана да преодолее естествено научните и 
хуманитарно научните – предмет, методи и знания за човека и да осмисли 
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своето съдържание към истинното и автентичното, т.е. собствено човешкото 
в човека.

Целта на философката антропология е да даде цялостното, а не съвкуп-
ното и събирателно знание за човека, да даде целокупен анализ на физи-
ческото, психическото, духовното (а и божественото) начало на човека, да 
разкрие тези сили и възможности, които го движат и главно благодарение, на 
които съществува човекът.

Според представители на философската антропология кризата на об-
ществото днес е проявление и резултат от кризата на личността, която пък 
на свой ред произтича от „нестабилността” и „раздвоеността” на човешкото 
битие и сложните икономически и обществени условия.

Философската антропология е едно от влиятелните направления в об-
ществената мисъл на нашето съвремие. Светогледните тези и всички изис-
квания на философската антропология е човекът и само човекът. И в този 
смисъл тя може да се нарече антропоцентристко философско учение, тъй 
като в него човекът е централна ос, около която се формират проблемите на 
битието и света на човека. Антропоцентризмът не се определя само от това, 
че човекът е център на философстването, но и от това, че практически за 
всички нейни идеи, школи и направления той е център на света.

Във философията на Древна Гърция в разработването на проблема за 
човека има два периода. В първият досократическият период човек се раз-
глежда като част от Космоса и се определя като микрокосмос подчинен на 
всички негови закони. Неговият живот, съдба и действия се определят от 
космическите процеси.

Вторият период е свързан с мисловността на софистите и Сократ, в кой-
то произтича коренен обрат в разбирането за същността на човека. Тук човек 
се оказва въведен в реалния свят като негово главно действащо лице и се 
разглежда като активно и творческо същество, осъзнало своите способности, 
които използва в своя живот. Тькмо този период е известен като антропоцент-
ристки в античната философия, защото превръща философията от средство за 
познание на природата и космоса, в самопознание на човека.

Този подход води началото си още от известната фраза на античният 
философ – софист – Протагор. (490 – 420 г. пр.н.е.) – „Човекът е мярка на 
всички неща – за съществуващите, че съществуват, а за несъществуващите, 
че не съществуват”.

Учението на атинския мъдрец Сократ (470 – 399 г. пр.н.е.) е повратен 
момент в историята на античната философска мисъл и пълен преход от на-
турфилософия към антропология. Според Цицерон на Сократ принадлежи 
заслугата, че „снема” философията от Небесата на Земята, че я вселил в гра-
довете, в домовете, че научил хората да мислят за доброто и злото, за живота 
и нравите си, и с това открива един нов, не по – малко богат космос – света 
на човека. Сократизмът е специфична форма на антропологическата мисъл на 
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класическата антична философия. Едно от изходните положения на Сократ е 
тезата – „Познай себе си”, която е инкрустирана в храма на Делфи, посветен 
на Аполон. Да познае човек себе си, според Сократ, означава да открие в 
своите постъпки всеобщото, онази природа, която е еднаква за всички хора, 
да достигне до това, което е норма и критерии за човешките действия.

Преходът от космология към антропология е осъществен цялостно и пъл-
но от Платон (427 – 347 г. пр.н.е.), както в неговите социално – политически 
възгледи, така и в представите му за човека. В неговите съчинения „Държа-
вата” и „Законите” за първи път той извежда диалектиката между общество и 
индивиди. Във философията на Платон, човекът е „промислен” като носител 
на духа. Платонизмът вижда в човека комбинация от две начала – душа и 
тяло. Тялото е тъмница за душата, а душата е безсмъртна същност и при-
надлежи към света на безтелесните богове-идеи. Макар че, същността на 
човека у Платон се определя от неговата душа, но и телесните признаци 
имат значение.

В противоречие на тези идеи Аристотел (384 – 322 г. пр.н.е.) разсъждава 
по друг начин за проблемите на човека. Той отхвърля идеята за божествения 
произход и безсмъртието на душата. Той настоява за взаимното обвързване 
на душата и тялото и отрича възгледа, че душата се отделя от тялото. „Човек, 
казва Аристотел, е на първо на място ум”. Характеризирайки същността на 
човека той му дава известното определение: „Човекът е обществено (поли-
тическо) животно” (зоон политикон). Точно социалното отличава човека от 
животното. Особено внимание Аристотел обръща на деятелната същност на 
индивида, която е сфера на самореализацията на личността.

Антропоцентризъм откриваме и в християнството – то представя човека 
като централна идея на земния живот и го утвърждава като венец на тво-
рението, тъй като Бог като творец преди да създаде човека, първоначално 
е създал земята като специална обител за човека. Човекът като „подобие на 
Бога” притежава свободна воля и разум, което е основание за различаване 
на добро от зло, осъществява действия насочени към съвършенство и бла-
гоустройство на света. Човек може да се извиси над природата и да стане 
венец на света. Бог му е дал душа и тяло. При това дарование на душата 
има идея за боговъплащението, съгласно което, синът Божии Исус Христос, се 
въплъти в човек, за да изкупи чрез своята смърт на кръста хорските грехове и 
да даде на хората спасение. Тази страна на християнското учение с течение 
на времето оказва влияние на формирането на ценностите в разбирането на 
самостоятелността и активността на личността, така характерни за европей-
ската култура. Човек притежаващ свободна воля е длъжен сам да определя 
своята съдба, своето място в света и да бъде творец на самия себе си.

Интересно е да сравним философската антропология създадена за чове-
ка в християнската култура с източните философски школи. В източните фи-
лософии човекът никога не се явява като център на света. Той се разглежда 
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като част, елемент от природата, като едно от многото нива на света. В тях 
няма антропоцентризъм, няма и философска антропология. В тези философии 
човекът като естествен образ е вписан в света, в ритъма на природата, къ-
дето природата е съвършена и човекът е длъжен да я следва, а не да и се 
противопоставя.

И за Европейската философска антропология централният и синтезиращ 
в себе си цялата философската проблематика въпрос, поставян от много фи-
лософи и школи е въпросът за това – Какво е човекът? И тук философската 
антропология е учение за човека и човешкото битие. Размислите за човека 
и неговото битие обхващат много широк кръг проблеми, чиито спектър е 
практически неизчерпаем.

Като философско изследване целенасочено към изучаване проблемите 
на човешкото битие, на човешката същност и структура на същността на чо-
века, философската антропология възниква като моно учение в 20-те години 
на ХХ век. Това е обусловено от насочения интерес на философската мисъл 
към въпросите за критериите, определящи кое е истинно и решаващо в чо-
вешкото поведение и как от конфликтни диспозиции за актуалното поведение 
на човека към природата или обществото се формират нормативни понятия 
за неговата родова същност и възможности. Като отговор на тези въпроси 
философската антропология се е базирала на идеите на своите предшестве-
ници – изводите от Философия на живота на Вилхелм Дилтай (1833 – 1911 г.) 
и феноменологията на Едмонд Хусерл (1859 – 1938 г.).

Друга не по–малко значителна част от философската антропология е 
социокултурната антропология. От нейна гледна точка човекът се разглежда 
като социално същество определящо културата, като създател на култура-
та, но и като нейно създание. Известният немски философ Ернст Касирер 
(1874 – 1945 г.), представител на Марбургската неокантианска школа е част от 
социокултурното антропологическо направление.

Изключително интересно и значимо направление във философската ми-
съл е религиозната антропология. За много от религиозните мислители – от 
Августин и Паскал, до Киркегор и Унамуно, както и до Бердяев и Марсел, 
Франк и Соловьов, Ясперс и Тилих, християнството е това, което прави чо-
века човек.

В него най-голямо значение има руската религиозна философия, в която 
въпросите на антропологията винаги заемат централно място и неизменно 
подчертават ценността на човека. Представители на руската религиозна фи-
лософия са: Н. Н. Бердяев (1874 – 1948 г.), С. Н. Булгаков (1871 – 1944 г.), 
Н. О. Лоскии (1870 – 19�5 г.), С. Л. Франк (1877 – 1950 г.) Вл. С. Соловьов 
(1853 – 1900 г.), Лев Шестов (18�� – 1938 г.), в чиито произведения неизменно 
присъстват проблемите на човека и образа на Бога в човека.

Основоположник на модерната философска антропология е Макс Шелер 
(1874 – 1928г), който има значителен принос за обогатяването на същата, след 
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написването на труда си „Мястото на човека в Космоса”. Според него най-
важната задача на съвременната епоха е създаването на ново философско 
учение като „фундаментална наука за същността и същностната структура на 
човека”. А „задачата на една философска антропология е да посочи точно как 
от основната структура на човешкото битие… произтичат всички специфични 
достояния, постижения и продукти на човека като език, съвест, инструмент, 
оръжие, идеи за правда и неправда, ръководство, изобразителна функция на 
изкуството, мит, религия, наука, историчност и социалност.”

Не по-малко заслуги за всестранния анализ на феномена ‘човешко съ-
ществуване има и Хелмут Плеснер (1892 – 1985 г.), който е основател на 
биофилософската антропология, основаваща се на тезата за преобладаващо 
място на безсъзнателната сфера на битието на човека.

Важно място във философската антропология на ХХ век принадлежи и на 
Арнолд Гелен (1904 – 197� г.) и на неговия труд „Човекът, неговата природа и 
неговото и място в света.” Той разглежда човека като „действащо същество’’, 
което чрез своята дейност не само променя природата, но и осъществява 
своите цели.

Възгледите на Шелер, Плеснер и Гелен за природата и същността на 
човека изграждат метафизическа антропология, която се опитва да изведе 
вечните константи на човешкото битие, заедно с това да стане условие и 
средство за реално освобождаване на човека от трагическото напрежение, 
следствие от противоречията на нашето време и условие за тържество на 
хуманизма.

Живеем във време, когато отношението на хората към природата е 
доведено до екологична катастрофа (следствие от глобалното затопляне и 
замърсяване на околната среда). Но и във време на загуба на положително 
отношение и съпричастност към другия. Свободата и демокрацията, тези 
стародавни ценности, днес са илюзия, безпорядък и случайност, корупция и 
всевластие. Епохата е в тотална криза. Тази криза в последно време нами-
ра израз в размирици и бунтове, обществен безпорядък и локални войни, 
социални конфликти и насилия. Стремежът на човечеството е да преодолее 
страхът и отчаянието, самотата и болката, да излезе от дълбоката криза, в 
която се намира.

И все пак трябва да се осъзнае, че разумната и свободна човешка дей-
ност може и трябва да промени света в съответствие с хуманитарните си 
цели и потребности. Човекът трябва да възприема себе си като свободно 
същество и независим субект на световната история, като материална сила, 
способна да постигне целите си.

Затова и смисълът на философската антропология се превръща в необ-
ходимост от преоценка на основните философски алтернативи, на социал-
ните ценности и перспективи на общественото развитие към един по-добър 
свят.
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Съвременната философска антропология продължава да се занимава със 
следните проблеми:

– същността на човека;
– началата и смисълът на човешкото битие;
– човекът в света и светът на човека;
– еволюцията на човешкия дух ;
– мястото на човека в природата и обществото;
– предназначението на човека;
– духовността и неговия вътрешен свят (любов и омраза, самота и 

страх, смърт и безсмъртие);
Преподаването на учебната дисциплина философска антропология цели 

да научи студентите как да овладеят природата на човека и пътищата за пос-
тигането на неговата същност. Тя постепенно се превръща в самостоятелна 
дисциплина със свой предмет, методи, и принципи. Заедно с това тя изграж-
да собствена понятийно-категориална система.

В нашето време първостепенните задачи на философската антропология 
са насочени към главните измерения на човека – битие и съществуване; 
свобода и смисъл на живота; идеал и реалност; социалност и духовност; въз-
можност и действителност; съзидание и творчество; реализация и развитие; 
тревоги, успехи и поражения; надежди и съмнения, които ще продължат да 
вълнуват човешката мисъл.

Всички тези проблеми се свеждат до главния въпрос – „Какво предста-
влява човекът?’’
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РЕЗЮМЕ: Изпитът е един от инструментите за оценка на качеството на 
обучението. Целта на настоящето изследване е проучване мнението на студен-
тите за крайния изпит по анатомия и оттам за подобряване на обучението.

Бяха анкетирани 124 студенти след полагане на изпита. Оценявани бяха из-
точниците за учене, приноса на лекционния курс и практическите упражнения, 
инструментите за оценяване, психологическата атмосфера и частите на изпита, 
съотношението между очаквания и резултати.

Резултати: 49.3% от анкетираните високо оценяват приноса на лекционния 
курс и 64.1% – на практическите упражнения; крайната оценка е задоволителна 
за 43.2% и напълно незадоволителна за 8.1%; 54.7% -биха си поставили същата 
оценка както екзаминатора, 20.9% – по-висока, а 22.2% – по-ниска; 75% от сту-
дентите позитивно оценяват атмосферата по време на изпит. Като заключение 
изпита по анатомия се одобрява, и се възприма като справедлив и провеждан в 
предразполагаща атмосфера.

КЛЮЧОВИ ДУМИ : изпит, обучение по анатомия, оценяване.

INTRODUCTION

Human Gross Anatomy is designed to help students master the structure of 
the human body and its development; to appreciate the variation in structure of 
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the human body; to understand the consequences of malformations, pathologies or 
trauma to „normal” structures; and to foster professional skills including teamwork, 
clinical reasoning and ethics (Percac, S. 1997).

Acquired anatomy knowledge can be assessed with different tools – tests, 
interim exams, practical exercises, clinical questions, final exams (Jaques, W., 1999, 
Wilkinson, T. B. Moxham). In Bulgaria the final exam is considered as the most 
appropriate way of assessment.

There are different opinions according the format of the final anatomy exam. 
Some medical schools prefer several tests on separate parts of the anatomy, final 
test on the whole content of the discipline or test and oral exam (Василев, Д. 
1987, Krustev, S. 2003). In our department the exam is performed in three parts: 
test, practical and theoretical (written and oral).

The exam starts with a stop test, including questions from all parts of 
anatomy – locomotor apparatus, internal organs, vessels, nervous system. The 
exam stops here for the student that can’t cover �0% of the test (Davidova, R., 
2005). Student which have passed the test continue with the practical exam. 
The practical exam is held by the assistants – it is divided into histology and 
macroscopic part. During the histology exam student have to identify three 
slides under light microscope and to explain the structure of the organs. It 
is very important to assess the students’ ability of recognizing normal tissues 
and specific organ structures. This knowledge is necessary for studying clinical 
disciplines (especially pathology and internal diseases) and for future medical 
practice. The macroscopic part includes identifying the objects of the bone and 
joint preparations, dissected limbs, cadavers, brain and internal organs. Knowing 
the organ position and parts, blood and nerve supply is crucial during surgical 
interventions where in urgency, in a small area doctor have to recognize the 
object, to realize the problem and to act adequately and urgently. After passing 
the practical part, student enters the exam hall to sit for the theoretical part. 
In our department it includes written and oral part. The student chooses three 
tickets with questions (totally �) and sits to prepare his/her answers helping 
himself by using some models; write on two subjects – nervous system and 
internal organ. At the end the student talks on subjects to the examiner and 
answer his questions. As seen from the description, the exam is long and very 
complex. It takes several hours (3-4 or more).

During the last 15 years there is obvious diminishing in the level of acquired 
anatomy knowledge and lower exam results comparing with the other two basic 
disciplines – biochemistry and physiology. This is the reason we decided to study 
the students’ opinion on the exam and to see whether they feel it equitable.

The goal of this study was to analyze students’ perceptions of the final 
anatomy exam.
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MATERIALS AND METHODS

A questionnaire was distributed to 131 of second year medical students 
taught anatomy in our department in 2007/2008 and 2008/2009 academic year. 
The questionnaire included 18 questions explored the students’ opinion of learning 
anatomy and their perceptions during the exam. The answers were calculated and 
statistically processed by Statistica for Windows program. The results with P<0.05 
were accepted as statistically reliable.

RESULTS

The questionnaires were filled and turned back by 95% – 124 students 
(�1 male and 73 female).

The questions were divided in 7 groups concerning contribution of the 
lectures and practical exercises to the exam preparing, the information about 
the continuity of the exam, assessment of the practical and theoretical exam, 
the atmosphere during the exam, the students’ perception about their anatomy 
knowledge, the exam performance and final marks and the department necessary 
equipment.

1. Is the content of the synopsis covered by the lecture course and practical 
exercises – the majority – �8.5%, (p<0.05) of enquired think that lectures and 
practicles completely covered the content of the exam. Only 4 students (�.5%) 
feel the lectures and practicles do not cover all the learning objects.

The lecture course has attended regularly by73.�%, some of the lectures – 
by 20.2%, 3.3% of enquired confess they didn’t attend the anatomy lectures 
at all. The contribution of the lecture course for the exam preparing is highly 
evaluated by 49.3% of enquired; 45.2% think the lecture course helps somehow; 
3% – it doesn’t have any contribution. Lecturers are highly assessed by 81.7% 
of students.

The distribution of the practical exercises is highly assessed by �4.1% 
of the students; ��.2% (p<0.05) think that the anatomy teachers have the 
main contribution to their preparation for the exam comparing with only 3% 
dissatisfied.

2. The majority of 77% of enquired declare they were completely informed 
about the parts and requirements of the exam, 1�.2% – were informed to some 
degree and �% didn’t know enough about the exam technique.

3. The way practical exam is held satisfies ��.1%, 32% – were satisfied to 
some degree and �.9% – are not satisfied.

4. Only 9.4% of the students are sure they were well prepared for the exam, 
��.8% determine they were prepared to a great extend; 24.3% – feel they were 
not well prepared and 2% – were not prepared.
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Table 1. Practical exam

Assessment
Satisfied/
Complete

Rather YES Rather NO No

Way of 
performing

82  (��.1%) 32  (25.4%) 7  (5.4%) 4  (3.1%)

Agree with 
the mark

��  (53.2%) 49  (39.�%) 8  (�.4%) 1  (0.8%)

5. The way the final exam is held is completely approved by �1 students 
(49.5%) mainly positively approved by 52 (42.2%); agreement with the marks – 
89.3% satisfaction and only 10.7% dissatisfaction.

The final mark is thought fare of 53.2% of the students, in compare of the 
theoretical part- 51.3% and 47.9%. The same mark as the examiner would give 
themselves 54.7% of all the students, 20.9% think they deserve higher mark and 
22.2% – would give lesser mark themselves.

Table 2. Theoretical exam and final mark

Assessment
Satisfied/
Complete

Rather YES Rather NO No

Way of 
performing

�1  (49.�%) 52  (42.2%) 8  (�.7%) 2   (1.5%)

Agree with 
the mark

�1  (49.�%) 50  (40.�%) 9  (7.4%) 3   (2.4%)

Agree with 
the final mark

�0  (48.7%) 50  (40.�%) 10  (8.3%) 3   (2.4%)

�. More than the half of enquired are satisfied of acquired anatomy 
knowledge – 59.4%, 39.1% are somehow satisfied only 1.5% think they are not 
prepared in anatomy. 

7. The atmosphere of the exam is appraised positively by 75%, 28.3% 
have felt someway comfortable and only 2% felt some kind of pressure or 
discomfort. 

8. The department necessary equipment is thought as excellent by 27.7%, by 
53,3% – as very good, and by 10.8% – bad. 
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DISCUSSION

As 124 of 131 – 95% of the students completed the enquiry we defined the 
results reliable for second year students of Medical University of Pleven.

There are few main factors contributing to the students’ exam performance: 
the content of the anatomy program, the teaching staff (their preparing and 
enthusiasm), student’s ability to study, psychological atmosphere during the exam 
(Андреев, М. 199�, Бруновт, Д. 19�1).

According the students’ opinion the synopsis content is completed on more 
than �8% by the lecture course and the practical exercises. During the anatomy 
course (3 semesters) students are thought the locomotor apparatus, internal organs 
(macroscopic and microscopic anatomy), perform cadaver dissections of the trunk, 
limbs, and brain. Only some details of lymphatic drainage and autonomic nervous 
system can’t be practically thought, but are broadly theoretically discussed. We 
think that more than �8%, the students’ opinion, practically all the required 
knowledge is covered by the lectures and practicals. The results correspond to 
the students’ activity – lecture and practical exercise attendance. Most of the 
students are highly motivated to attend the lectures and especially the practical 
exercises.

The information about the mechanism of the exam and its continuity is a 
decisive factor to pass successfully the exam. Well known in the continuity of the 
exam are majority of the students – 77%. Nevertheless, 1�.2% of the inquired 
were informed to some degree and �% didn’t know enough about the exam 
technique. Maybe it’s good to prepare written materials about the details and the 
requirements of the final exam.

The way the practical exam is held is approved by the majority of the 
students – 93.1% (�1.1% – completely and 32% – to some degree). As seen 
from the description the practical exam is not easy, takes about 0.5 – 1 hour 
per student and is highly stressful. As held by one person, in edition, the results 
are subjective in some degree. To diminish the subjectivity of the practical exam 
we think over the implementation of the pin test in the dissection rooms. It’s 
important for students to have possibility to assess their degree of training. There 
are two options to help our students in self preparing. First, we plan to prepare 
real pin tests for training before the exam and second, to put up pin test images 
on the website of the department.

Only 9.4% of the students were sure they were prepared enough for the 
anatomy exam. This sounds terrifying: what happens?! In fact this result is true 
because of only around 10% excellent marks in the final exam. The anatomy 
knowledge is too huge and is being accumulated down the ages. To acquire 
enough to pass so difficult exam with an excellent mark (more than 90% of the 
requirements) is a real achievement. These students usually are very clever, work 
very hard during all the three semesters and are very self-confident. Another ��.8% 
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of the students that assess their preparation as „to a great extend” really became 
aware how huge is the anatomy knowledge and that in fact there are not people 
knowing everything in it. The rest of the inquired – 24.3% – feeling they were 
not well prepared and 2% – not prepared are part of the 30% of all the students 
sitting for the exam that usually can’t pass during the first exam session.

The way the final exam is held is approved by more than 91% of the 
students. This result correlates with answers concerning agreement with the 
marks – 89.3% satisfaction and only 10.7% dissatisfaction. The satisfaction of the 
assessment is a way to determine the critical attitude of the students thought 
and accordance between the examiner and the student. The majority of 54.7% 
think their final mark is equitable; they would give themselves the same mark as 
the examiner. For them the exam and the final mark is totally fair. Even more, 
22.2% – would give themselves lesser mark. These are students that have realized 
the complexity of the anatomy and medicine and so increase their self-criticism. 
One fifth of the students (20.9%) think they deserve higher mark – they are 
dissatisfied of the exam at whole.

The atmosphere during the exam is assessed as excellent by the majority of 
enquired: 81% approve the atmosphere during the practical exam; 8�% – during 
the theoretical part.

CONCLUSIONS

Anatomy plays a significant role in the medical student’s educational process, 
on the both cognitive and emotional level. It seems that students in learning the 
subject matter adapt to fundamental values in the medical profession and are thus 
transformed into real medical students, sharing a unique experience.

The anatomy curriculum covers the content of the final exam synopsis.
Students are enough informed about the final exam continuity. Nevertheless, 

we can put more profound explanations in the students’ guide.
According to the students’ opinion the way the final exam is performed is 

well accepted, fare and held in a prepossessing atmosphere. To be more objective, 
we intent to include pin test instead of practical exam held by an assistant.

To increase the students’ interest we have prepared so called „clinical 
cases” and „clinical questions”. The „clinical cases” are short descriptions of some 
diseases related to learning objects. Students are given these „cases” in advance 
to have time to do some research. This will help them to realize which organ or 
system is involved in the disease, to study about it and at the end of the class/
course to explain properly the organ.

The „clinical questions” are questions or some radiograph images given to the 
students at the beginning of the class. They concern some parts or objects of the 
learning locomotor apparatus. Students do self-preparing during the class under 
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the assistant guidance and at the end of the class try to answer the „questions”. 
These pedagogical instruments teach students how to study, how to understand 
better the structure and the function of the organs in the clinical content. We 
believe the anatomy knowledge will be more profound and long-lasting when use 
these clinically oriented extra-materials (Davidova, R. 2004).

The psychological atmosphere during the exam (especially such a difficult one 
like anatomy) is very important factor for good performance (Гюрова, В. 200�). 
Apprizing the difficulty and uniqueness of the experiences in anatomy together with 
the high level of stress during the exam, we try to make the atmosphere smooth 
and predisposal. We do not push students giving them enough time to prepare their 
answers during the practical and theoretical parts of the exam. In case one student 
have doubts or give wrong answer, he/she can think again and correct it.
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ABSTRACT: The training of nurses and midwives in the present conditions in our 
country is carried out according to the Uniform State Requirements EDI / in their professional 
training, regulated by a Decree № 248 of November 22, 2005. The change in the European 
directives requires a periodic change in our legislative framework for the training in these 
professions. Recent trends show an increase in the share of practical training that exceeds 
50% of overall training. That is a specific feature of the „Regulated professions”, which 
includes as well the occupations as „Nurse” and „Midwife”. The conditions of reforms 
impose on them new challenges and requirements for the manifestation of flexibility and 
professionalism. 
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Обучението на медицинските сестри и акушерките при съвременните 
условия у нас се провежда, съобразно Единните държавни изисквания /ЕДИ/ 
за тяхната професионална подготовка, регламентирани с Постановление №248 
от 22 ноември 2005 г. /1/.

Промяната на Европейските директиви налагат периодична промяна и в 
нашата законодателна рамка за обучението по посочените професии /Закон 
за висше образование, Единни държавни изисквания, Закон за здравето/, ко-
ито са синхронизирани до известна степен с европейското законодателство, 
както и с условията у нас. За да бъде преодолян проблемът с дефицита на 
кадри Наредбата за ЕДИ за обучение на медицинските сестри и акушерките 
претърпява поредната промяна през 2010 г. /2/.

Актуализираните текстове от Наредбата влизат в сила от учебната 
2011/12 г., регламентирани с /Постановление №257/01.11.2010 г., ДВ бр. 88/. 
Най-съществените промени се отнасят до практическото обучение и негова-
та продължителност, както и до броя на Държавните изпити. Предвижда се 
последната година от обучението /VІІ и VІІІ семестър/ да бъде изцяло прак-
тическа, като включи преддипломен стаж в реални клинични условия. Целта 
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на тези промени е да се намали дневната натовареност на студентите през 
обучението, а по време на пред дипломния стаж да затвърдят практическите 
умения, които са от съществено значение за упражняване на професиите. 
/виж табл. 1 и табл. 2/.

Увеличава се и броят на Държавните изпити за медицинските сестри и 
акушерките. Въвежда се Държавен изпит по Социална медицина, промоция 
на здравето и здравно законодателство. Това е в съответствие с приоритетите 
на Националната здравна стратегия /2008 – 2013/, а именно реализиране на 
концепцията за промоция на здравето и ограничаване на рисковите фактори, 
както и познаване на законодателството в сферата на здравеопазването, която 
е една от най-реформираните сфери на обществения живот /виж табл. 3/.

Таблица 1. Сравнителен анализ на обучението при медицинските сестри 
по учебен план от 2007 и 2011 година на образователно – квалификационна 
степен „бакалавър”

Показатели по ЕДИ Учебен план 2007 Учебен план 2011

1. Задължителни учебни 
дисциплини – хорариум

1938 часа 1939 часа

2. Факултативни учебни 
дисциплини – хорариум

180 часа 180 часа

3. Избираеми учебни 
дисциплини – брой и 
хорариум

� броя – 150 часа 13 броя – 325 часа

4. Практическо обучение:
* клинична практика
* летен стаж
* пред дипломен стаж

2 �00 часа 
1 400 часа  
  400 часа 
  800 часа

2 740 часа 
1 140 часа 

-
1 �00 часа

5. Държавни изпити – брой 2 броя 4 броя

�. Общ брой часове – хорариум 4868 часа 5 184 часа

7. Общ брой кредити – брой 240 кредита 264 кредита
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Таблица 2. Сравнителен анализ на обучението при акушерките по учебен 
план от 2007 и 2011 година на образователно – квалификационна степен 
„бакалавър”

Показатели по ЕДИ Учебен план 2007 Учебен план 2011

1. Задължителни учебни 
дисциплини – хорариум

1938 часа 1938 часа

2. Факултативни учебни 
дисциплини – хорариум

180 часа 180 часа

3. Избираеми учебни 
дисциплини – брой и 
хорариум

� броя – 150 часа 12 броя – 300 часа

4. Практическо обучение:
* клинична практика
* летен стаж
* пред дипломен стаж

2 �00 часа 
1 400 часа 
  400 часа 
  800 часа

2 740 часа 
1 140 часа 

- 
1 �00 часа

5. Държавни изпити – брой 2 броя 4 броя

�. Общ брой часове – хорариум 4868 часа 5 158 часа

7. Общ брой кредити – брой 240 кредита 264 кредита

Специфична характеристика на обучението при медицинските сестри и 
акушерките е те да бъдат подготвени не само като добри професионалисти, 
но да бъдат обучени и в умения за общуване с пациента и неговото семей-
ство. За реализиране на тази цел по време на практическото си обучение в 
клиничните бази, студентите упражняват различни техники на общуване, и из-
пълняват задачи, които предоставят възможности за обучение на пациентите. 
Като свободно избираема присъства и учебната дисциплина „Психо-социални 
комуникации в професията”, която дава възможност за усвояване на допъл-
нителна информация и техники за комуникация и общуване.

Обучението на образователно-квалификационната степен „бакалавър” за 
специалностите „медицинска сестра” и „акушерка” в условията на Факултети-
те по медицина и Факултетите по обществено здраве, поставя нови изисква-
ния по отношение на неговата организация и управление. Съобразено с цити-
раната по-горе Наредба за ЕДИ, приета с /Постановление №257/01.11.2010 г., 
ДВ бр. 88/, практическото обучение се провежда и ръководи от медицински 
специалисти с базова специалност „медицинска сестра” и „акушерка” и 
бакалавърска или магистърска степен по „Управление на здравните грижи”. 
Това изискване е валидно, както за асистентите, водещи упражненията по 
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Учебен план 
от 2007 г.

Мед. сестри Акушерки 

Държавни 
изпити

1. Общи и специални сес-
трински грижи – практика 
и теория

1. Акушерски и сестрински 
грижи – практика и теория

2. Комплексен изпит по аку-
шерство и гинекология – 
практика и теория

Учебен план 
от 2011 г.
Държавни
изпити

1. Философия на сестрин-
ските грижи. Теоретични 
и практически основи на 
общите и специални СГ

2. Вътрешни болести и фар-
макология – сестрински 
дейности и грижи 

3. Хирургия и анестезиоло-
гия и интензивни грижи – 
сестрински дейности и 
грижи 

4. Социална медицина с 
промоция на здравето и 
социално-здравно законо-
дателство

1. Философия на акушер-
ските грижи. Теоретични 
и практични основи на 
общите и специалните 
сестрински и акушерски 
грижи. 

2. Неонатология и детски 
болести – акушерски 

 дейности и грижи. 
3. Акушерство и гинеколо-

гия – акушерски 
 дейности и грижи. 
4. Социална медицина 
 с Промоция на здравето 
 и социално и здравно  

законодателство

Таблица 3. Държавни изпити при медицинските сестри и акушерките по 
учебните планове от 2007 г. и 2011 г.

„Практически основи на сестринските и акушерските грижи”, така и за нас-
тавниците – старши медицински специалисти в клиничните бази.

Съвременните тенденции показват увеличение на относителния дял на 
практическото обучение, което надхвърля 50% от цялостното обучение. 
Именно това е специфична характериктика на „регулираните професии”, към 
които спадат и професиите „медицинска сестра” и „акушерка” /виж фиг. 1/.
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Фиг. 1. Относителни дялове на теоретичното и практическото обучение 
при медицинските сестри и акушерките

47%

53%

теория
практика

Теоретичното обучение по посочените специалности се води от хабили-
тирани преподаватели в съответната научна област. С оглед на процесите на 
реформиране и липса на научен шифър по „здравни грижи”, хабилитираните 
преподаватели, водещи основната учебна дисциплина „Философия и въве-
дение в сестринските и акушерските грижи. Теоретични основи”, както и 
лекционните курсове по „Практични основи на сестринските и акушерските 
грижи” и специалните свободно избираеми дисциплини, са с в друго научно 
направление, най-често „Социална медицина и организация на здравеопазва-
нето и фармацията” и „Педагогика”. 

Приетият нов Закон за развитие на академичния състав през 2010 г., 
разкрива нови възможности за израстване на здравните професионалисти. 
Хабилитирането по професионални области ще реши проблема с посочените 
специалности, които ще могат да развиват академична кариера в професи-
оналната област „Здравеопазване и спорт”, където попада професионалното 
направление „здравни грижи”.

Съвременните медицински специалисти са с нова визия и самочувствие, 
базирани на качествената професионална подготовка, която те получават в 
медицинските висши училища. По време на обучението си те формират не 
само професионалните си компетенции, но и личностни качества, необхо-
дими им за упражняване на професията. В продължение на четири години 
обучаваните се формират като професионалисти, готови да полагат здравните 
грижи на необходимото професионално ниво. 

За първи път в историята на сестринските грижи у нас се регламентират 
дейностите на медицинските сестри, акушерките и асоциираните специалисти 
по здравни грижи. Това е факт от февруари 2011 г. и е събитие с историче-
ско значение за признаване по професията, и ясно очертаване на границите 
на професионалните им задължения. Значението на приетата Наредба №1 не 
се изчерпва само с това, а от друга страна тя ще спомогне за решаването 
на редица проблеми в медицинските екипи, свързани с разпределение на 
задълженията, които биха довели до конфликти.

Наредбата предоставя възможност за разпределение на функциите и 
задълженията на медицинските специалисти в професионалното поле, като 
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ясно очертава измеренията в които те се прилагат. Това е повод за размисъл 
и възприемане на професиите на здравните професионалисти в една нова 
светлина – автономност и партньорство /3/.

Условията на реформи поставят пред тях нови предизвикателства и из-
исквания за проява на гъвкавост и професионализъм. Ето защо социалната 
значимост на професиите „медицинска сестра” и „акушерка” непрекъснато 
ще нараства докато здравните професионалисти се доказват и получат об-
ществено признание.
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САМООЦЕНКА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО 
СЕСТРИНСКИ ГРИЖИ НА СТУДЕНТИ – 
МЕДИЦИНСКИ СЕСТРИ ОТ ФОЗ, 
МУ – СОФИЯ

доц. д-р Иванка Стамболова
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Мария Димитрова
Пепа Бикова
Медицински университет, София

SELF-ASSESSMENT OF NURSING TRAINING 
OF STUDENT NURSES AT THE FACULTY 
OF PUBLIC HEALTH, MU – SOFIA
Ivanka Stambolova
Galina Chaneva
Maria Dimitrova
Pepa Bikova

ABSTRACT: Nurse profession is one of the regulated professions for which EU countries 
have adopted uniform standards for training. Control and evaluation of knowledge and skills 
of future nurses is an integral part of the learning process as well as practical activities. 
Self-assessment of student nurses for their preparedness to work and satisfaction with the 
learning process is a point of interest.

Objective: This study aims to establish self-esteem and satisfaction of nurses from the 
training process at the Faculty of Public Health at the Medical University of Sofia.

Material and Methods: An anonymous survey of 84 successfully passed state exams 
nurses in July 2010. For processing results are used statistical methods. The survey was 
conducted within the population of graduates.

Results: The average age of respondents was 24 years. 65.96% of the respondents are 
from Sofia and the rest from other cities in the country.

Nurses’ self-assessment for training in nursing, received in Faculty of Public Health 
at the Medical University of Sofia, is excellent and very good. Nurses consider themselves 
theoretically and practically well prepared for their future work and have the necessary 
professional confidence – 69.0%.

Most of the nurses surveyed – 88.0 percent of them indicate that they wish to 
continue their studies in the Faculty of Public Health in order to obtain a master’s degree.

KEYWORDS: nursing, teaching, self-evaluation.
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Въведение
Технологичният напредък в медицината и здравните грижи изисква адек-

ватно развитие на обучението на медицински кадри. Медицинските сестри, 
които навлизат в здравеопазната система, както и тези, които вече практи-
куват могат да подържат високо качество на дейността и квалификацията си 
чрез продължаващо обучение.

Професията на медицинската сестра се отнася към регулираните профе-
сии за които в страните от ЕС са приети единни стандарти.

От 2005 г. обучението на медицинските сестри се провежда във факул-
тети и филиали на висши училища, които са акредитирани академични струк-
тури. Законово регламентираните държавни изисквания по тази специалност 
гарантират качеството на това четири годишно обучение, а медицинските 
сестри се дипломират с образователно -квалификационна степен „бакалавър” 
в направление „Здравни грижи”

Контролът и оценката на знанията и уменията на бъдещите медицински 
сестри е неделима част от учебния процес. Тя дава възможност на препо-
давателите да получат информация за степента на учебно -възпитателните 
цели.

Изследователски интерес представлява самооценката на студентите ме-
дицински сестри за тяхната подготвеност за работа и удовлетвореност от 
процеса на обучение.

Цел: Настоящото проучване има за цел да установи самооценката и удо-
влетвореността на медицински сестри от процеса на обучение във факултет 
по обществено здраве към Медицински университет София.

Материал и методи: Проведено е анонимно анкетно проучване на 84 
успешно положили държавни изпити медицински сестри през м. Юли 2010г. 
За обработка на резултатите са използвани статистически методи за анализ. 
Изследването е извършено на генералната съвкупност дипломанти.

Резултати и обсъждане:
Средната възраст на анкетираните лица е 24,43 г. От тях �5,9�% от 

гр. София, останалите от страната.
Учебните програми по които са обучавани студентите са актуализирани 

и хармонизирани през 2005 година с тези в ЕС. Обучението -теоретично и 
практическо по сестрински грижи е разпределено в 14 самостоятелни учебни 
дисциплини. Това позволява по-задълбоченото им изучаване и превръщането 
им в основен акцент на подготовката на медицински сестри. Лекционните 
курсове се изнасят от хабилитирани преподаватели с базова специалност 
„медицинска сестра”, а практическите занятия и учебна практика се водят 
от опитни преподаватели с необходимата квалификация и специализации. 
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По така реализираното обучение анкетираните лица оценяват подготовката 
си високо с оценка по шестобалната система на всяка учебна дисциплина. 
Средният успех от самооценката е 5.37. Като най-успешна дипломантите 
отчитат подготовката си „сестрински грижи за пациенти с онкологични забо-
лявания” – 5.75 и по „Сестрински грижи при пациенти със соматични заболя-
вания” – 5.�7. С най-ниска оценка е определена подготовката по „сестрински 
грижи за инфекциозно болни” – 5.07 и „сестрински грижи при очни и УНГ 
болести” – 4.94.

Таблица 1. Самооценка на знанията и уменията на дипломантите по учеб-
ни дисциплини

Учебна дисциплина
Средна самооценка 
на подготовката

1. Философия и въведение в сестринството Отличен /5.50/

2. Сестрински грижи при пациенти с онкологични 
заболявания

Отличен /5.75/

3. Сестрински грижи при пациенти със соматични 
заболявания

Отличен /5.�7/

4. Сестрински грижи при пациенти с хирургични 
заболявания

Отличен /5.52/

5. Сестрински грижи при пациенти с психиатрич-
ни заболявания

Много добър /5.42/

�. Сестрински грижи при пациенти с неврологич-
ни заболявания 

Много добър /5.15/

7. Сестрински грижи при пациенти с очни и УНГ 
заболявания

Много добър /4.94/

8. Сестрински грижи в педиатрията Много добър /5.31/

9. Сестрински грижи в дома Много добър /5.48/

10. Сестрински грижи при пациенти с инфекциоз-
ни заболявания

Много добър /5.02/

11. Палиативни сестрински грижи Много добър  /5.48/

12. Сестрински грижи за хора с увреждания Отличен /5.52/

13. Сестрински грижи за родилка и новородено Много добър /5.27/

14. Сестрински грижи в анестезиологията и реани-
мацията

Много добър /5.19/
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В програмите по сестрински грижи съотношението между теоретично и 
практическо обучение е 1:1,3.

Възможностите за постигане на високи резултати в подготовката на сту-
дентите зависят и от материално – битовите и организационни условия за 
обучение. Факултетът по обществено здраве разполага с учебни зали на те-
риторията на медицинския колеж и университетските болници. Анкетираните 
студенти оценяват базите със средна оценка добър 4.28. За най-добри са 
посочени учебните бази Медицински колеж и база „Лозенец”.

Материално-техническите средства за онагледяване при различните фор-
ми на обучение са оценени най-високо в учебно – практичните зали на 
медицинския колеж.

Организацията на обучението по сестрински грижи е оценено от анке-
тираните в три направления, представени в табл. 2

Таблица 2. Оценка на обучаващите се за организацията на обучението

Организация на обучението Оценка на обучаващите се

1. график на учебни занятия Мн. добър /4.98/

2. график на учебна практика Мн. Добър /5.17/

Обслужване от учебен отдел Добър /4.43/

Удовлетвореността и оценката, поставена на организацията и провежда-
нето на преддипломен стаж е най- висока 5,85. Бъдещите медицински сестри 
споделят желанието си да им се предоставя възможност за избор къде да 
провеждат този стаж, съобразно интересите и програмата.

Препоръките към обслужването от учебен отдел са най-вече от етичен 
характер – за предоставяне на по-пълна, точна и навременна информация по 
студентски въпроси, уважение и любезно отношение към студентите.

Качеството и добрите резултати от процеса на обучение по сестрински 
грижи дават самочувствие на добър специалист на �8,75% от анкетираните 
медицинските сестри.
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Диагр. 1.

Самочувствие на добър специалист на медицинските сестри при завършване 
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От тях 49,5% считат,че това се дължи на подготовката по сестрински гри-
жи, а останалите отдават резултатите си на положените от тях усилия, добрите 
преподаватели, отношението на пациентите към тях, личната им мотивация и 
желание да усвоят тази професия.

Удовлетвореността от качеството на обучение във ФОЗ се изразява чрез 
желанието на медицинските сестри да продължат обучението си в магистър-
ска степен по Управление на здравните грижи или Здравен мениджмънт.

Диагр. 2.
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Изводи:
1. Самооценката на медицински сестри за обучението си по сестрински 

грижи, получено във ФОЗ МУ София е отлична и много добра;
2. Медицинските сестри считат, че са добре подготвени теоретично и 

практически за бъдещата си работа и имат необходимото професионално 
самочувствие – �9,0%;

3. Голяма част от анкетираните медицински сестри – 88,0% посочват, че 
желаят да продължат във ФОЗ обучението си за придобиване на магистърска 
степен.
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НЕОБХОДИМОСТ ОТ ВЪВЕЖДАНЕ НА 
ЕЛЕКТРОННО ОБУЧЕНИЕ ВЪВ ФАКУЛТЕТА 
ПО ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ
гл. ас. д-р Ралица Златанова-Великова
Медицински университет, София

THE NEED TO INTRODUCE E-LEARNING 
IN THE FACULTY OF PUBLIC HEALTH

Ralitsa Zlatanova – Velikova

ABSTRACT: The article presents the main features of e-learning, his differences with 
the traditional advantages of eLearning eLearning 2.0 to 1.0. Need to introduce e-learning 
in the Faculty of Public Health and in particular eLearning 2.0 stems from the fact that this 
type of training is not focused on how the design /presentation/ content of teaching and 
the way in its use.

KEYWORDS: eLearning 1.0, eLearning 2.0, educational content.

Необходимостта от предефиниране на целите на българското образова-
ние се свързва с новите изисквания на динамичната глобална икономика и 
предизвикателствата на високо конкурентния пазар на труда в рамките на 
ЕС, както и с влиянието на съвременните информационни и комуникационни 
технологии върху прогреса на образователната система.

Някои от по съществените различия на електронната форма на обу-
чение от традиционната са по отношение на обхвата, икономичността, 
технологичността, социалното равноправие и интердисциплинността.

По отношение на обхвата при електронното обучение имаме едновре-
менно общуване с много източници на учебна информация (електронни 
библиотеки, бази данни и т.н.) на голям брои обучаеми, както и общуване 
чрез комуникационни мрежи на обучаемите и техните преподаватели. Ефек-
тивното използване на учебни площи и технически средства, концентрира-
ното и унифицирано представяне на учебната информация и мулти достъпа 
до нея значително съкращават разходите за подготовка на специалисти при 
електронното обучение. Друга основна разлика между двете форми на обу-
чение /традиционното и електронното/ е свързана с технологичността – из-
ползването в образователния процес на нови информационни технологии, 
създава условия за по-бързо, ефективно и прагматично усвояване на учебния 
материал при електронното обучение. Принципът за социалното равнопра-
вие, т.е. равни възможности за получаване на образование независимо от 
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местоживеенето, състоянието на здравето и материалната осигуреност се 
спазва в пълна степен при електронното обучение. И не на последно място 
интернационалността – експорт и инпорт на международните постижения 
на пазара на образователни услуги с помощта на електронното обучение, е 
развит в много голяма степен.

В съвременният забързан и натоварен свят именно електронното обуче-
ние е решението за повечето хора за повишаване на тяхната квалификация и 
подържане на постоянно високо ниво на познание. Факултетът по Обществе-
но здраве предвид спецификата на част от обучаваните студенти – например 
магистрите – може да използва в пълна степен възможностите на електрон-
ното обучение, с привличане на повече студенти и иновативен подход при 
тяхната подготовка.

Електронното обучение е стратегия за обучение, използваща голям 
набор от технологии, инструменти и системи, подпомагащи повишаване на 
знанията и усъвършенстване на уменията във време и контекст, дефинирани 
от отделния обучаем. Напоследък, все повече преподаватели и изследова-
тели обръщат внимание на възможностите за прилагане на Web 2.0 техно-
логиите в обучението. Нови инструменти и услуги – блогове, микроблогове, 
wiki-та, споделяне на връзки и ресурси, социални мрежи, и др. насърчават 
неформалното обучение, съвместното извършване на дейности и генери-
ране на съдържание, като същевременно дават достъп на обучаемите до 
голям масив от идеи. Web 2.0 технологиите се прилагат не само в нефор-
малното обучение. Търсят се стратегии и за итегрирането им във формалeн 
учебен процес.

Основните характеристики на електронното обучение са:
• Модулност – Възможност от набор независими учебни курсове да 

се формира учебен план, отговарящ на индивидуални или групови потреб-
ности.

• Нелинейност – Потребителят има свободата да се обучава в после-
дователност, която той сам си избира. Тя обикновено зависи от неговите 
познания в съответната област. Тази характеристика може да се използва от 
студентите на ФОЗ – основно от магистрите, предвид това, че всеки от тях 
има различно базово образование и различна степен на познание по препо-
даваните дисциплини.

• Адаптивност – Настройване на учебното съдържание според нужди-
те на потребителя и неговия профил, така че да се постигне максималната 
възможна персонализация. Така се постига оптимизиране на учебния процес. 
Като водещи параметри, в случая, се използват: предварителните познания на 
обучаемия, начина му на учене, целите, опита и др. 

• Самоуправление – Потребителите сами могат да решават как да 
протече процеса на обучение. Това става следвайки структурата на учебния 
материал заложена от преподавателя. 
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• Интерактивна обратна връзка – Средите за електронно обучение 
взаимодействат с потребителите, чрез средства за обратна връзка и по този 
начин ги подпомагат при възприемане на материала и в самото обучение.   

• Мултимедийно обучение – Едно от предимствата на мултимедията е, 
че тя привлича и задържа интереса на обучаемите. 

• Гъвкавост – Електронното обучение е достъпно по всяко време, кога-
то потребителят има желание да учи или да намери отговора на специфичен 
въпрос. Времето за усвояване на конкретни знания не е ограничено. 

• Адекватност – Възможностите за динамична промяна на учебното 
съдържание в online режим, позволяват на обучаемите навреме да разполагат 
с последните версии на учебното съдържание  и така да получават по-качест-
вено обучение.

• Лесна поддръжка – За работа в електронно-обучаваща среда се из-
исква единствено наличието на браузър.

• Екипно обучение – С използването на електронното обучение, става 
възможно обучаемите да контактуват един с друг и със съвместни усилия да 
търсят решението на поставените задачи за групова работа. За реализиране 
на групово обучение средите трябва да разполагат с модули за синхронна и 
асинхронна комуникация. 

Какво означава eОбучение 2.0?
Втората фаза на електронното обучение, базирана на Web 2.0 техно-

логиите е наречена електронно обучение 2.0 (еОбучение 2.0). Понятието е 
въведено от канадския учен Даунс (Stephen Downes, National Research Council 
of Canada).

Определението за еОбучение 2.0 в Wikipedia гласи: „eОбучение 2.0 е 
базирано на Web 2.0 и на възникващите тенденции в еОбучението. Това е 
еОбучение, което използва предимствата на агрегираното от много източни-
ци съдържание, за да даде конкретни познания. еОбучение, което използва 
широк набор от инструменти, включително онлайн връзки, управление на 
знанията, съвместна работа и търсене.”

Според Даунс, в бъдеще, под еОбучение 2.0 ще се разбира обучение, 
фокусирано не върху проектирането на учебно съдържание, а върху начините 
за използването му.

Понятието Web 2.0 се използва, за да се разграничи новата генерация 
web приложения от предишната на базата на редица принципи. Тези прин-
ципи не противоречат на съвременните образователни теории, като констру-
ктивизъм и конективизъм и следователно Web 2.0 приложенията стават все 
по-атрактивни за преподаватели и обучаеми.

Web 2.0 приложенията и услугите дават възможност за създаване, публи-
куване, споделяне и съхраняване на текстово съдържание и на различни по 
вид медии индивидуално чрез блог и сайтове, предоставящи тези услуги. При 
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това те се използват, без да са необходими умения за програмиране, от хора 
незапознати с технологичната страна на web. Такива сайтове са, например: 
http://www.zoho.com/ – създаване и споделяне на документи, http://animoto.
com/ – създаване и споделяне на видео, http://www.blubrry.com – създаване 
на подкастинг програми, www.box.net – съхраняване и споделяне на доку-
менти, http://www.mofuse.com – създаване на мобилни сайтове и др.

Безплатният хостинг на уеб услугите, дружелюбният потребителски ин-
терфейс, богатата функционалност на сайтовете и лесният достъп до тях 
подпомагат творческата дейност и стимулират активното участие на препо-
даватели и обучаеми. Също така, сайтовете са социално ориентирани, което 
дава възможност за комуникация и взаимодействия между преподаватели и 
обучаеми, между обучаеми и между преподаватели. Това улеснява генери-
рането на съдържание от всеки участник в учебния процес и дефинирането 
на краен продукт.

Една от характеристиките на еОбучение 2.0 е активизиране на обучае-
мите и стимулиране изявата на творческите им заложби, чрез използване на 
Web 2.0 инструменти. Е-обучение 2.0 е фокусирано не върху проектирането 
на учебно съдържание, а върху начините за използването му (Фигура 1.).

Фиг. 1. Взаимодействия при еОбучение 2.0

На таблица 1. са представени основните характеристики на еОбучение 
1.0 и еОбучение 2.0.
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Таблица 1. Характеристики на еОбучение 1.0 и еОбучение 2.0

еОбучение 1.0 еОбучение 2.0

Обучение в уеб среда – обучаемият 
консумира и предава информация

Обучение в уеб платформа – обу-
чаемият е автор и съавтор – създа-
ва, споделя, комбинира, използва в 
различен контекст, разпространява 
съдържание и знания

Системи за управление на обучени-
ето – изискват инсталиране, админи-
стриране и поддръжка

Безплатно хоствани системи за еО-
бучение 2.0, стартиращи страници, 
социални мрежи, услуги и инстру-
менти

Курсовете се проектират за групи Ефектът „дълга опашка” и ефектът 
на „снежинките” се отразяват вър-
ху дефиниране на индивидуално и 
адаптирано обучение

Все още голяма част от системите 
за управление на обучението не са 
ориентирани към услуги

Свободно достъпни и лесно из-
ползваеми услуги – стимулира се 
участието; ефект на „социалните 
мрежи” – стойността на Web 2.0 
услугите нараства, когато са използ-
вани от повече хора

Курсът се индексира от експерт, 
учебните ресурси се създават отго-
ре-надолу, еднопосочност

Организиране на връзки към ре-
сурси чрез участие в мрежи – ка-
тегоризиране на учебните ресурси, 
работейки в сътрудничество, отдолу-
нагоре, многопосочност

Лични страници – статично предста-
вяне на информация

Социален софтуер – ефектът „из-
ползване мощта на тълпата” – сти-
мулира се участието

Различните Web 2.0 инструменти (Таблица 2.) идват с новите форми на 
комуникация между потребителите. Типично за Web 2.0 инициативи е, че 
комуникацията между учасниците в обучението се разпространява чрез по-
голям брои от различни канали. Web 2.0 инструментите поддължат личното 
представяне и по този начин са по-добре фокусирани въху отделния обуча-
ем в сравнение с традиционните уеб – базирани системи за управление на 
обучението.
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Таблица 2. Инструменти на Web 2.0

Инструмент Роля в обучението

Wiki Съвместно създаване
Изследвания
Събиране на ресурси и информация за курса

Blog Доклади, реферати, есета
Изказване на собствено мнение
Оценка на работи

RSS Бързо разглеждане на актуализации в курса
Постоянно напомняне за обучение
Събиране на информация по тематиката на курса

Podcasing 
(аудиоблог)

Прослушване на лекции в аудиоформат
Аудиокниги 
Запис изказване на студенти

Web 2.0 придобива все по-голямо значение за обучаеми и преподавате-
ли, въвлечени във формално и неформално обучение, обучение на работното 
място и обучение през целия живот. Web 2.0 тепърва ще въздейства и върху 
гледната точка на университетите относно образованието като бизнес, а също 
така във връзка с преподаването и оценяването, установяването на контакти 
с училищните общности, разгръщането на взаимодействието с индустрията и 
поддържане на контакти с бившите обучаеми.

Технологиите Web 2.0 имат потенциал за индуциране на промяна в 
сектора на образованието. Те могат да въздействат като катализатор за обу-
чението, добавяйки елементи на атрактивност, независимост и автономност 
на обучаемите, предпоставки за съвместна работа и повишаване на педаго-
гическата ефективност.

Въпреки, че платформите базирани на Web 2.0 технологиите са все още 
обект на проучвания и научни изследвания, те все по-често се внедряват 
и адаптират от обучаващите организации, което означава че институциите 
стартират изграждането на стратегия и политика за развитие и интегриране 
на еОбучение 2.0.

Именно необходимостта от активиране на студентите от Факултета по 
Обществено здраве е предпоставка за въвеждане на еОбучението 2.0 като 
част от комбинирано обучение на студентите.
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ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПРИЛОЖЕНИЕ НА 
ЕЛЕКТРОННОТО ОБУЧЕНИЕ ЧРЕЗ SHAREPOINT 
ВЪВ ФАКУЛТЕТА ПО ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ
доц. д-р Тихомира Златанова
Медицински университет, София

OPPORTUNITIES FOR APPLICATION OF 
E-LEARNING THROUGH SHARE POINT 
IN THE FACULTY OF PUBLIC HEALTH
Tihomira Zlatanova

ABSTRACT: The article presents elements of the Share Point site. Described are the 
opportunities for implementing e-learning for students from the Faculty of Public Health – in 
master’s programs in Public Health and Health Management „and” Management of health 
care. It concluded that the application of new technologies and stimulate the generation of 
knowledge sharing, management of tasks and effective communication, which significantly 
enhances activity in the training of trainers.

KEYWORDS: eLearning, Share Point, communications.

Преобладава мнението за необходимостта от предифиниране на целите 
на българското образование, с оглед на новите изисквания на динамичната 
глобална икономика и предизвикателствата на високо конкурентния пазар 
на труда в рамките на ЕС, както и влиянието на съвременните информа-
ционни и комуникационни технологии върху прогреса на образователната 
система.

Системите за електронно обучение се определят като системи за со-
циална и познавателна дейност, базирани и подкрепени от съвременните 
информационни и комуникационни технологии. 

Понятието ‘Електронно обучение’ означава обучение, което е подготве-
но, доставено и/или управлявано чрез разнообразни технологии и което може 
да бъде предоставено локално или глобално. 

Понятието ‘Технологии за електронно обучение’ означава нови техноло-
гично-базирани средства, които позволяват на всеки професионалист в област-
та на образованието да бъде по-производителен, когато помага на другите да 
учат. Eлектронното обучение обхваща процедури, процеси и приложения за 
проектиране, доставяне, управление и провеждане на обучение. При това се 
използват Интернет и мобилни технологии, сателитни широко-лентови комуни-
кации, интерактивна телевизия и мултимедия върху CD и DVD. 
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„Електронното обучение е синергия между информация до поискване, 
мултимедийна комуникация, социално сътрудничество, инструкции, открива-
телство и изследване, които при своето взаимодействие осигуряват на обуча-
вания по-добри възможности за учене...” (Richard Otto)

Share Point сайта е група от уеб страници, където може да се органи-
зират учебни дейности, да се работи по проекти, да се провеждат срещи и 
да се споделя информация. Всяка катедра може да притежава собствен сайт 
за съхранение на файлове и процедури. Сайтът на всяка катедра може да 
е част от портал на голяма организация (ФОЗ), където различните катедри 
публикуват информация.

Всички Share Point сайтове притежават общи елементи: списъци и биб-
лиотеки.

Списъкът е компонент, където организацията – в случаят Факултета 
по „Обществено здраве” (ФОЗ) може да съхранява, споделя и управлява 
информация. Например може да се създаде списък със задачи – когато се 
събират данни за годишната дейност на всяка катедра – публикации, учас-
тия в конференции, монографии и т.н. и тези списъци съответно са достъп-
ни до всички и събития в календар – факултетни съвети, общо събрание, 
празник на ФОЗ и т.н. Може да се проведе проучване или дискусии по 
определена тема.

Библиотеката е специален вид списък, който съхранява файлове. Може 
да се контролира как те се управляват, създават и споделят.

Представяме примерна структура на Share Point сайт на Факултета по 
„Обществено здраве”. Сайтът е разделен на седем подсайта, по един за 
всяка от катедрите на ФОЗ – Катедра „Здравна политика и здравен менидж-
мънт” (КЗПЗМ), Катедра „Икономика на здравеопазването” (КИЗ), Катедра 
„Етика и право” (КЕП), Катедра „Здравни грижи” (КЗГ), Катедра „Медицин-
ска Педагогика” (КМП), Катедра „Превантивна медицина” (КПМ) и Катедра 
„Трудова медицина” (КТМ), като всеки сайт съдържа ресурси. Всеки член на 
дадената катедра по време на работа може да използва и Моят сайт – пер-
сонален сайт за всеки потребител на Share Point. На фигура 1. е предста-
вена примерна структура на Share Point сайт на Факултета по „Обществено 
здраве”.
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Фиг. 1. Схема на структура на Share Point сайт на Факултета по „Об-
ществено здраве”

Уики представлява мрежова технология за организиране на свързани 
помежду си уеб-страници, всяка от които може да бъде посетена и редакти-
рана от потребителите си по всяко време, като историята и всички версии 
на страниците се запазват.

В е-списанието могат да се публикуват презентациите от Колегиумите на 
ФОЗ, резултати от проучвания и проекти на служители на ФОЗ, а също и 
изяви на студентите на факултета.

Всеки преподавател – професор, доцент и асистент и всеки студент има 
собствен сайт – Моят сайт, където може да качва документи, лекции, уп-
ражнения, задачи и ако това са споделени документи, част от обучението на 
студентите може да се осъществява по този начин.

Приложението на Share Point в обучението на задочните студенти в ма-
гистърските програми би довело до по-голяма активност и заинтересованост 
към изучаваната материя, тъй като ако студентите разполагат с лекциите и 
предварително поставени задачи и казуси, срещите с преподавателите мо-
гат да протичат под формата на дискусии и решаване на казуси, което ще 
доведе до генериране на много нови идеи, споделяне на знание и опит. 
Този начин на обучение като допълват традиционното обучение стимулира 
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активността на обучаемите в процеса на обучението и води до по-ефективни 
комуникации между преподавателите и студентите.

Основните цели и задачи на еОбучение са:
• Повишаване на ефективността на обучението за отделната личност и 

групите.
• Подпомагане на процеса за създаване, трансфер и споделяне на зна-

ния в организациите.
• Способстване за по-дълбоко разбиране на процеса на обучение чрез 

изследване на връзките между човешкото познание и технологиите.
• Прогрес и усъвършенстване на обучението чрез интегриране на ин-

формационни и комуникационни технологии.
• Стимулиране на възприемането на нови образователни концепции и 

подходи с фокус върху обучаемия и персонализиране на обучението.
• Не възпроизвеждане на класическите начини на преподаване, а съз-

даването на решения, които могат да ангажират и мотивират обучаемите и 
преподавателите по нови начини.

Като всичко това води до преминаване от отвъд последователност от съ-
държание към последователност от учебни дейности в социално ориентирани 
и технологично богати среди.

От всичко казано дотук може да заключим, че еОбучението 2.0, като 
цяло и в частност чрез Share Point, е:

• не само технология, а идеология, 
• обучаваните са не само потребители, а и автори на съдържание и
• преподаването е не само преподавател-студунт, а и стедунт-студент, 

защото всеки има достъп до информацията качена на сайта.

Може да обобщим, че чрез този начин на обучение обучаемият не само 
има достъп и получава учебно съдържание, а у него се развиват умения да 
споделя, модифицира и дава препоръки, чрез създаване на документи. Освен 
това чрез обучение в Share Point среда обучаемите лесно преодоляват разсто-
яния и работят в мрежа, в условия на подпомагане и подкрепа. Като членове 
на екип – в случая даден курс у тях се развива умението за сътрудничество 
чрез обединяване на ресурси и съвместно авторство.
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Въведение

Процесите на глобализация и тенденцията за непрекъснато нарастване 
на потребностите от здравни грижи в Европа и света обуславят нуждата от 
въвеждане и прилагане на нови модели за осигуряване на здравни грижи.

В края на ХХ век се установява тенденция към непрекъснато нарастване 
на потребностите от здравни грижи в Европа и в света. Някои от факторите, 
които допринасят за това са:

• демографските промени, свързани с рязкото нарастване на броя на 
възрастните хора;

• значително разпространение на болестите, свързани с начина на жи-
вот;

• неприемливо високите нива на майчина и детска смъртност;
• завръщането на някои болести от ХІХ век (малария, туберкулоза и др.);
• постоянен напредък на медицинската наука и практика, на медицин-

ските технологии и други.
В повечето европейски страни се предприемат здравни реформи чрез 

въвеждане на нови модели за осигуряване на здравни грижи (Report to the 
European Parlament, 2003).

Като най-голяма група здравни професионалисти, работещи в различни 
здравни заведения, медицинските сестри са ключов ресурс за осъществя-
ване на наложилите се здравни реформи. Новите предизвикателства пред 
тези здравни специалисти включват: грижи към най-уязвимите пациенти, 
обучение на отделните хора и техните семейства как да се грижат за себе 
си, за репродуктивното си здраве, как да се справят с хроничните заболя-
вания и т.н.

Задача на ФОЗ за развитие на специалността „Медицинска сестра” като 
регулирана професия е да отговаря на Стратегията на СЗО за обучение на 
медицински сестри и Европейската Директива за взаимно признаване на 
придобити компетенции.

Във Факултета по обществено здраве медицинските сестри придобиват 
компетентност да развиват и упражняват дейности, свързани с промоцията на 
здравето и профилактиката на болестите, да планират, осигуряват и оценяват 
грижите по време на болест и рехабилитация. Те могат да практикуват както 
в условията на болничната помощ, така и в извънстационарните заведения, 
да работят както независимо, така и като член на здравен екип.

Постоянният напредък в практиката и качеството на грижите изисква 
съответен напредък в качеството на образованието на тези, които навлизат 
в професията на медицинската сестра, както и непрекъснато обучение на 
онези, които вече практикуват.

Ясно се очертава необходимостта от добре обучени медицински сестри, 
които бързо да се адаптират, да поемат отговорност за работата си, да могат 
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да работят в многопрофилен и многосекторен контекст в болниците и общ-
ностите, да могат да управляват промените и т.н.

Обучението на медицинските сестри във ФОЗ е съобразено както с 
приоритетите на здравната реформа и необходимостта от добра професио-
нална реализация на студентите от специалността в областта на общественото 
здраве, така и с нарастващите им изисквания към качеството на учебния 
процес. Всичко това поставя и нови задачи относно организацията и провеж-
дането на цялостната учебна дейност.

Стремежът на преподавателите от ФОЗ към Медицински университет – 
София да повишават качеството на теоретичната и практическата подготовка 
на своите студенти намира поредна реализация в осъществяването на проект 
за оценка на обучението на медицинските сестри, стартирал през октомври 
2010 г. Оптимални резултати в този процес биха могли да се постигнат, ако 
се поддържа положителна мотивация и интерес към ученето през целия курс 
на обучение (Попов, Т. и кол., 2010). Това в голяма степен се постига в хода 
на самото обучение, съобразно методите, формите и средствата, които се 
използват. Тези изводи неминуемо пораждат научния интерес да се установи 
в практиката действието на тези механизми.

Някои от получените данни до този момент ще бъдат представени в 
настоящата разработка.

Цел на изследването е повишаване качеството на теоретичната и прак-
тическата подготовка на медицинските сестри и възможностите им за профе-
сионална реализация с придобиване на специфични за специалността ком-
петенции.

Посочената цел определя реализирането на 11 основни задачи, свър-
зани с организацията, провеждането и актуалните акценти на обучението 
по специалността „Медицинска сестра” във ФОЗ. Някои от тях, които имат 
отношение към настоящата разработка, са:

• Набиране и проучване на актуална информация по проблематиката, 
включително и съответните държавни и международни документи, разпоред-
би, правилници и т.н.;

• Очертаване на съвременните акценти в обучението на медицински 
сестри във ФОЗ – Медицински университет, София, насочени към развиване 
и овладяване на специфични за професията знания и умения /конкретно – 
комуникативни умения/;

• Определяне на основните компоненти на учебния процес, които под-
помагат формирането на умения за професионално общуване.

Материал и методика

Настоящето проучване обхваща студенти от специалността „Медицинска 
сестра” – от І до ІV курс на ФОЗ, МУ – София.
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Обект на проучване е комуникативната компетентност на студенти от 
специалността „Медицинска сестра”.

Изследователски методи

Методите на изследване са подбрани съобразно характера, целта и за-
дачите на проучването:

5. Метод на критичен анализ и синтез на научна литература по изслед-
вания проблем;

�. Социологически методи:
• Документален метод – проучени са национални и европейски доку-

менти;
• Анкетен метод – пряко анкетно проучване. Изготвени и приложени са 

собствени анкетни карти за установяване на комуникативната компетентност 
на респондентите. Въпросите в анкетата предлагат няколко отговора, които са 
анализирани и съпоставени.

7. Статистически методи за обработка и анализ на първичните данни.

Анализ на резултатите

Както беше отбелязано, проведеното от нас изследване е пилотно по 
своето естество и представлява етап от по-мащабно проучване, свързано с 
организацията, провеждането и актуалните акценти на обучението по специ-
алността „Медицинска сестра” във ФОЗ.

Етапите на проведеното изследване съответстват на поставените задачи: 
теоретично проучване на литературни източници; събиране на фактически 
материал от ФОЗ, неговата първична и статистическа обработка; анализ на 
събрания материал; съпоставки; обобщаване на резултатите; изводи и пре-
поръки.

За някои акценти на обучението, релевантни на неговите цели и специфи-
ката на сестринската професия

Учебният процес във Факултета по обществено здраве решава ясно зая-
вена социално обусловена обществена поръчка да подготви бакалаври, годни 
за успешна професионална дейност, носители на утвърдени в медицинската 
професия и обществото добродетели. Затова образованието във Факултета 
по обществено здраве е насочено към обучение съобразно европейските 
стандарти, и по-конкретно към:

• подготовка на медицински сестри, способни да организират качестве-
ни, на съвременно ниво здравни грижи, прилагайки холистичния подход към 
пациента и неговите проблеми.
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• изграждане на умения за самостоятелна професионална работа, кому-
никативност и екипно взаимодействие при планиране, организиране и про-
веждане на превантивни и лечебни здравни грижи.

• развитие на способности за адаптация, мобилност и ефективност в 
условията на пазарна икономика.

• формиране на личностни качества, значими за професията на меди-
цинската сестра, и нагласа за обучение, самообучение и самоусъвършенства-
не през целия живот.

Тези основни приоритети на обучението по специалността съответстват 
на „Люблянската харта” (199� год.), която се явява стратегия за промяна на 
здравеопазването в Европейските страни, на Декларацията на министрите 
на Здравеопазването от Европейския регион” (юни 2000 г.), на Директивите 
на Съвета на Европейските общности, които периодично се преразглеж-
дат, допълват и обогатяват на базата на извършен мониторинг и анализ на 
проведените досега реформи и др. национални и европейски документи 
(с Постановление на Министерски съвет № 248 от 22.11.2005 г., Report to the 
European Parlament, 2003).

Професията на медицинския специалист е „комуникативна” професия 
и тя не може да бъде упражнявана успешно без наличието на теоретични 
познания и практически умения по комуникативност. Обобщените резултати 
от многобройни проучвания на удовлетвореността на болните от оказваните 
им здравни грижи сочат, че те се нуждаят от нов стил на общуване с ме-
дицинските специалисти, ново отношение към страданието им в болестта, 
към емоционалните им преживявания /тревожност, съмнения, очаквания/ и 
подкрепа (Балканска, П., 2009; Shattell, M., 2004).

Анализ и интерпретация на резултатите от анкетата със студенти

Анкетата бе проведена сред студенти от специалността „Медицинска 
сестра” на ФОЗ при МУ – София – ІІ, ІV и VІ семестър, по 20 души от 
курс.

За систематизиране на получените резултати са приложени три типа таб-
лици според структурата на въпросите.

На таблица 1 е представена самооценката на студентите за собствените 
им комуникативни умения.
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Таблица 1. Студентите за нивото на собствените им комуникативни въз-
можности

Въпрос №
Да Не

Не мога да 
отговоря

% % %

2. Преди постъпване във ФОЗ 
при МУ – София имахте ли 
специална подготовка по 
комуникативни умения?

10 70 20

13. Имате ли нужда от специал-
но обучение за придобиване 
на практически умения по 
комуникация?

75 15 10

14. Умеете ли да общувате 
надеждно при ситуации на 
конфликти?

55 20 25

70% от изследваните лица нямат предварителна подготовка по комуни-
кации, 75% изпитват нужда от такова обучение.

В тази група въпроси е отразена диалектическата връзка комуникативни 
умения – способност за справяне с конфликтни ситуации. 

Естествено, за цялостното осмисляне на проблема трябва да се проана-
лизират и другите групи пакетни въпроси. 

Чрез въпросите 3, �, 7 и 8 разкриваме ролята на ФОЗ при МУ – София 
и преподавателите за формиране на комуникационни умения у студентите. 
/Таблица 2/



1021

Таблица 2. Роля на ФОЗ при МУ – София в процеса на изграждане на 
комуникативни умения

Въпрос №
Пълно 

съгласие
Съгласие Несъгласие

Пълно 
несъгласие

% % % %

3. Приемате ли, че са 
необходими комуника-
ционни умения у бъде-
щата мед. сестра?

45 35 15 5

�. Изпълнява ли ФОЗ во-
деща роля при форми-
рането на тези умения?

45 40 15 0

7. Показват ли препо-
давателите във ФОЗ 
нужните комуникативни 
умения при работа със 
студентите?

�5 25 10 0

8. Показват ли препода-
вателите нужните кому-
никативни умения при 
работа с болните?

�0 40 0 0

Самооценяването на комуникационните умения от студентите за работа 
в студентската група, болните и техните близки, както и оценката им за тези 
умения на работещите медицински сестри в базите на ФОЗ при МУ – София 
за обучение, са представени на таблица №3.

Независимо от разнообразието в структурите на въпросите, получените 
отговори са доста логични и не крият някакви особени изненади. Тази група 
въпроси биха могли да бъдат определени като Въпроси, определящи самочувст-
вието и професионалните очаквания на бъдещите медицински специалисти.
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Таблица 3. Комуникативни умения в работни условия 
/по шестобална система/

Въпрос № 6 % 5 % 4 % 3 % 2 %

4. Оценете по шестобалната сис-
тема Вашите умения за кому-
никация с колегите от студент-
ската група

10 70 15 5 0

5. Оценете по шестобалната 
система уменията Ви за кому-
никиране с болните и техните 
близки.

5 75 15 5 0

12. Моля, оценете по шестобална-
та система комуникационните 
умения на работещите меди-
цински сестри от базите за 
обучение

15 30 �5 0 0

Впечатлява високият процент /80%/ на самооценилите се студенти с 
оценки отл. � и мн. добър 5 и далече по-ниския дял /45%/ на оценените със 
същите оценки работещи медицински сестри.

Субективизмът в самооценките на студентите е неизбежен. От една 
страна той индикира наличието на необходимото професионално /макар и 
само в началото на кариерата/ самочувствие. От друга страна става ясно, 
че студентите имат здравото разбиране, че развиването на комуникационни 
умения е процес, съпровождащ професионалното развитие на медицинския 
специалист през целия му професионален път.

Чрез въпросите № 9, 10 и 11 разкриваме ролята на учебния процес във 
ФОЗ при МУ – София при формиране на комуникационни умения. С най-ви-
сока формираща стойност е учебната дисциплина Сестрински грижи и това 
е добър показател, тъй като тя стои в основата на практическата дейност на 
бъдещата медицинска сестра. След нея се подреждат Медицинската етика, 
Детската психопедагогика, Медицинската психология и т.н.

Учебната практика категорично заема първо място при придобиване на 
комуникативни умения чрез различните учебни форми. И това е един добър 
индикатор. Интересът към нея означава интерес към бъдещата професия. 
Отново на добри позиции се класира учебната дисциплина Сестрински грижи 
с двете учебни форми – учебно-практическо занятие и лекцията. Определена 
роля имат и учебните предмети Хирургия и Детски болести.
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Разбира се, тази класация има условен характер, предвид необходимата 
комплексност на подготовката на бъдещата медицинска сестра.

Кои са основните опорни факти, около които можем да групираме впо-
следствие в изводите и отправените препоръки?:

– Студентите нямат самочувствието, че преди постъпването във ФОЗ 
имат изградени необходимите комуникативни умения в завършен вид. В за-
висимост от структурата на подадените въпроси те се колебаят между доста 
силна неувереност /70%/ и усещането, че все пак имат някакви умения, но 
тези умения трябва да бъдат доразвивани /80%/;

– Особен интерес представлява самооценъчната част на дадените от-
говори в трите типа общуване – с колеги, с преподаватели, с пациенти и 
техните близки. Съвсем обективно звучат отговорите, групирани отново около 
извода: „Имам някакви умения, те ми дават самочувствие, но тези умения 
определено трябва да бъдат доразвивани”.

Някои от зададените въпроси бяха структурирани така, че да търсят 
отговор на едни и същи по логичната си същност постановки под различни 
ъгли. Предимството на този подход е, че провокира по-голяма обективност. 
Това предпоставя известно разминаване при формалното сравняване на от-
говорите, но основните постановки остават непроменени. Неподлежащ на 
коментар остава извода за необходимостта от обучението по придобиване 
на комуникативни умения и доразвиването на тези умения и впоследствие, в 
реализацията на кариерата на медицински специалист. Съществен раздел в 
общата комуникативност е придобиването на реални възможности за справя-
не с конфликтните ситуации. В това отношение, съвсем позитивно се оценява 
ролята на ФОЗ като институция, която наистина подпомага формирането 
на комуникативни умения /над 80%/. Логична е високата оценка дадена от 
студентите на преподавателския състав на ФОЗ /позитивната част от въпрос 
№ 8 събира 100%/;

– Особен интерес представлява ранжирането на дисциплините с принос 
в придобиване на комуникационни умения. И тук отчитаме интересни резул-
тати:

* За усвояване на необходимите комуникационни умения трябва 
предварителна, качествена, теоретична подготовка;

* За придобиване на ерудицията на специалист с комуникативни уме-
ния трябва и съприкосновение с преподаватели, с медицински сестри с опит, 
с пациенти и техните близки.

* Отчитайки необходимостта от качествена теоретична подготовка е 
даден приоритет на формирането на практически умения и навици. С без-
спорен авторитет се ползва Учебната практика по Сестрински грижи, която 
събира повече от 50%.

– студентите правилно възприемат факта, че бъдещата им професия е 
свързана с работа в конфликтна среда. Оттам, естествено, произтича и изво-
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дът за необходимостта от придобиване на умения за справяне с конфликтни 
ситуации;

– при студентите от VІ семестър се отчита една противоречива тен-
денция: от една страна те са придобили самочувствието на знаещи, а от 
друга – не отричат необходимостта от по-нататъшна работа за продължаване 
на процеса по придобиване на комуникативни умения и навици и такива за 
справяне с конфликтни ситуации.

Какво предлага обучението в тази насока

Възможност студентите да развиват социалнопсихологичната си компе-
тентност в специфична за медицинското обучение образователна среда пре-
доставя включването на пациент в учебния процес (Попов, Т. и кол., 2010; 
Воденичаров, Ц., Зл. Глутникова, Л. Гатева, 1997). Така се поставя акцент върху 
възможността да се преодолее биомедицинския модел в обучението на бъде-
щите медицински сестри, който основно е насочен към физическите нужди 
на болните, пренебрегвайки психологическите, емоционалните, социалните и 
духовните аспекти в живота и болестта на конкретния пациент.

Прилагането на този интерактивен модел е първоначална стъпка към 
хуманизиране на здравните грижи чрез обучение, което включва три основ-
ни аспекта: знания, умения и нагласи на базата на рефлексивна практика с 
реални пациенти и постигането на специфично професионално поведение 
при съблюдаване на принципа за комуникация, поставяща в центъра пациента 
(Алтшулер, Дж., 1999; Балканска, П, 2009). Това може да се постигне, ако 
се познават и спазват специфичните комуникативни правила за общуване с 
пациента. Обучението се фокусира върху овладяването на тези правила и 
стилове на интеракция, оказване на емпатична подкрепа към болния при 
осъществяване на здравни грижи, активно слушане, развиване на умения 
за мотивиране на болния към активно участие в собственото му лечение. 
Предпоставки за включване на тези акценти в обучението на бъдещите 
здравни специалисти чрез включването на пациент в учебния процес се 
открояват в характеристиките на добрата медицинска практика. Някои от 
тях са следните:

• Овладяването и прилагането на средствата на комуникацията в ле-
чебната практика въздействат благоприятно върху поведението на пациента и 
подпомагат терапевтичния процес;

• Лечителското изкуство се свърза с умението на терапевтичния екип 
да мотивира пациента за активно участие и съдействие в лечебния процес, 
да поддържа системно емоционална връзка с него, да постига съразмерна 
емоционална подкрепа, когато пациентът полага усилия да преодолее страда-
нието, да умее да снижава болката и тревожността, да вдъхва увереност, да 
го учи и подкрепя в поддържането на подходящо здравно поведение;
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• Проявата на емпатия като социално умение и лично качество е необ-
ходимо условие за изпълнение на хуманната мисия на медицинската сестра, 
включващо интелектуално разбиране на пациента, споделяне на неговите 
чувства, ефективност на комуникацията и положителна нагласа на професио-
налиста към болния (Живкова, Хр., 199�; Балканска, П, 2009, с. 102). Самата 
среща терапевт – пациент трябва да бъде взаимоотношение, внасящо ус-
покоение. Това именно М. Балинт нарича „лекарството лекар” – сигурността, 
че си при тези, които ще положат грижи, за да облекчат страданието, и имат 
компетентност да се справят с болестта. Тази най-обща форма на психо-
терапия е необходима за всеки пациент. В нея се използва професионално 
отношение, приспособено към индивидуалните потребности и състоянието на 
конкретния болен (Кейсмънт, П., 1999).

• Повечето пациенти имат непреодолимата потребност да бъдат изслуш-
вани (Велев, П., В. Нишева, 2004). Активното изслушване дава възможност 
на пациента не само да сподели оплакванията си, но да осъществи т.нар. 
психокатарзис /душевно пречистване/, говорейки за своите мисли и чувства, 
усещайки че е разбран. Всяка среща с болния, всяка разменена дума, всеки 
разговор с него би трябвало да вдъхва увереност, да успокоява, да ободрява 
(Bellet P, Maloney M., 1991).

• Данните от проведени изследвания сочат, че болните и техните се-
мейства ценят най-вече професионалната компетентност и способността на 
здравните специалисти да изразяват съчувствие (Попова, С. и съавт., 2001; 
Moore, P., Adler N, Robertson P., 2000).

Рефлексивната практика с пациенти в академичната подготовка на ме-
дицински специалисти осигурява по-висока сензитивност и разбиране на 
нуждите на болния чрез изразяване на съпричастност, идентификация, про-
екция (Хендерсон, В., 2003). В процеса на обучение студентите често изпит-
ват безпокойство и несигурност, наред с други емоции, когато не знаят как 
да се справят с определени ситуации във взаимоотношенията с пациенти и 
чувствата, произтичащи от тях. В общуването с болните бъдещите медицин-
ски сестри се учат чрез действие и емоционално преживяване да използват 
различни техники за задаване на въпроси в зависимост от целите, които 
си поставя конкретната ситуация, емоционалното състояние и характера на 
болния, развиват умения за активно слушане, умения за разчитане на невер-
балното поведение, за изразяване на емпатия. Умението да се слуша е едно 
от най-важните умения за медицинския специалист. Внимателното вслушване 
в думите на пациента означава по-бързо и ефективно вникване в неговите 
потребности.

Прилагането на този интерактивен модел предоставя възможности за 
преодоляване на някои съществени бариери в общуването медицински спе-
циалист – пациент, съдържащи се в подобряването на невербалния стил на 
комуникация. Способността на здравния професионалист да декодира невер-
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бално споделеното чувство, както и да кодира емоционални послания по не-
вербалните канали, е свързана със способността му да удовлетвори нуждите 
на пациента от емоционални грижи.

Включването на пациент в учебния процес предоставя специфична за 
медицинското обучение образователна среда, в която студентите овладяват 
подходи за професионално общуване чрез адаптиране към индивидуалните 
особености и потребности на конкретния пациент, създаване на атмосфера 
на доверие, откритост, съответност, сигурност, предразполагане на болния 
към споделяне на чувства и мисли без притеснение, прояви на емпатийност, 
тактичност и уважение.

Използването на реални пациенти в обучението на бъдещите медицин-
ски специалисти очертава значителните предизвикателства към ролята на пре-
подавателя като модератор, експерт и консултант, осигуряващ сътрудничество 
и емоционална атмосфера. Това е трудна задача, която изисква от препо-
давателите постоянно развиване на самопознанието, оценка и прилагане на 
педагогически практики, предоставящи на студентите възможности за непре-
къснато усъвършенстване в овладяването и прилагането на биопсихосоциал-
ния подход към болния.

Изводи и препоръки

Анализирайки резултатите от настоящето проучване, стигнахме до след-
ните по-значими изводи:

• Преди постъпване в Медицинския университет студентите не са имали 
специална подготовка по комуникативни умения. 75% от тях изпитват нужда 
от подготовка по придобиването им.

• Студентите оценяват високо собствените си комуникационни умения и 
дават висока оценка и на преподавателите за уменията им да общуват както 
със студенти, така и с болните и техните близки.

• При оценка на ролята на висшето медицински училище за формира-
не на комуникационни умения, 85% от изследваните лица му дават висока 
оценка.

• С най-висока формираща стойност са учебните предмети: Сестрински 
грижи, Медицинска етика, Детска психопедагогика, Медицинска психология, 
Комуникативен тренинг като свободноизбираема учебна дисциплина. Предпо-
читани учебни форми са учебната практика и учебно-практическите занятия.

• Използването на интерактивни методи в обучението осъществява ак-
тивно включване на студентите в академичната им подготовка на професи-
оналисти, способни да организират качествени здравни грижи, прилагайки 
холистичния подход към пациентите и техните проблеми. 
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Заключение

Всеки, който е поел пътя на хуманна професия, каквато е грижата по 
опазване на човешкото здраве и живот, е призван да овладява не само знания 
и умения в своята професионална област, но и да развива комуникативната 
си компетентност. Тъй като професията на медицинската сестра принадлежи 
към т.нар. комуникативни професии и предполага непрекъснати служебни кон-
такти с хора от най-различни социални, етнически и културни групи, добрата 
културална подготовка се явява практически задължителен елемент от нейната 
обща професионална подготовка. Погледнато в малко по-разширен план, тази 
подготовка е задължителна и за всички специалисти в здравеопазната система. 
Знаем, че ефективният процес на лечение задължително преминава през ес-
тествените, неформални отношения лекуващ / пациент.
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МЕТОДИКА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ 
НА ДИДАКТИЧЕСКИ ТЕСТОВЕ
КАТО СРЕДСТВО ЗА ОБУЧЕНИЕ
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A METHODOLOGY FOR USE 
OF TESTS IN TRAINING

Ralitsa Zlatanova-Velikova
Stefan Velikov

ABSTRACT: In recent years there is increased use of tests in the learning process. 
Technological development and improvement of facilities on campus, allows the building of 
test systems that can be used for education. The tests are used for assessment of students. 
The article present the test information system, which can be used in the learning process. 
Presented is structuring the information content of the material based on the underlying 
system in problem situations.

KEYWORDS: tests, associating information, corrective information, structuring the 
curriculum. 

Развитието на тестовете като метод и средство е съпроводено от горе-
щи защитници и противници. Съществуват взаимно изключващи се оценки 
за ефективността на тестовете като средство и метод за оценка на учебните 
постижения. Няма съмнение обаче, че тестовете имат много сериозна научна 
основа, че върху тяхното развитие и утвърждаване са работили и продължа-
ват да работят много учени от различни страни.

Тестовете се характеризират с:
– Обективност – степента на независимост на резултатите от техния автор; 
– Надеждност – определя точността на теста, а количествения израз е 

коефициент на надеждност;
– Валидността – показва степента на точност, резултатите се сравняват 

с предварително определен вътрешен критерий; 
– Съдържателна валидност, която показва в каква степен даден тест 

проверява определено учебно или друго съдържание. 
– Критериалната валидност се отнася до съответствието с определена 

цел. Съответствието може да се търси чрез сравнение с предишни резултати 
или с оценките на обучаемите. 
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– Конструктната валидност дава възможност въз основа на конкретен 
тестов резултат да се съди за определящите фактори. 

– Сравнимост – резултатите от един тест, получени от различни зони, 
могат да се сравняват помежду си и върху тази основа да се правят изводи.

– Икономичност – може да се тестват значителен брой обучаеми и да 
се правят изводи на рационално равнище. Могат да се посочат следните ас-
пекти на икономичността на един тест:

– Релевантност – Доколко тестът е конструиран така, че да измерва 
именно желаните учебни резултати, което е свързано с точното формулиране 
на целите. Колкото по-добре, прецизно и детайлизирано са дефинирани це-
лите на обучението в съответния тест, колкото те са по-пълно операционали-
зирани, толкова тестът ще има по-голяма релевантност. 

СТРУКТУРА НА БАЗАТА С ДАННИ

На фиг. 1 е представена структура на базата данни. Има три основни 
множества елементи:

• Елементи ЗНАНИЯ – които представляват порциите теория, които се 
подават на обучаемия преди решаване на тестове;

• Елементи ПРОБЛЕМИ – множество проблемни ситуации и задачи, 
които се ползват при генериране на теста;

• Елемент КОРЕГИРАЩА и АСОЦИИРАЩА информация – за отговорите 
от множеството проблеми се дефинира допълнителна информация. Тя може 
да е свързана допълнително с множеството ЗНАНИЯ 

Така представена системата работи в областта, където се покриват трите 
множества.

Фиг. 1. Структура на базата данни
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Въвеждането на коригираща и асоциираща информация позволява да се 
управлява автоматично посоката на обучение на всеки от обучаемите. Така 
представена системата позволява да се реализира програмирано обучение за 
всеки един от обучаемите, като степента на усвояване на определен матери-
ал се определя от резултата при решаване на проблемни задачи. В зависи-
мост от коректността на отговора се преминава към един или друг клон на 
обучението. Реализира се индивидуално проблемно ориентирано обучение.

Това от своя страна налага много по-сериозни изисквания към теста. 
Връзката между верни отговори, предполагаеми грешни отговори и кориги-
раща информация а също така и връзката непредполагаем грешен отговор 
и асоциираща информация, трябва да са много точно дефинирани, защото 
те определят и посоката в която ще се насочи обучението. Трябва да се 
гарантира една голяма обективност на теста, за да може да се определи 
правилно нивото на всеки един от обучаемите, а от там и правилната насока 
на обучение. Следващият важен показател е валидността на теста с трите му 
разновидности: съдържателна, конструктивна и критерийна. 

В съвременното информационно общество тестовите са основно сред-
ство за сертифициране и определяне на степента на познаване на опреде-
лена материя. Използването на техника на Мейджър и таксономия на Блум 
при конструиране на тестове ни гарантирана съставянето на обективни тес-
товете и достоверна оценка на нивото на познание на обучаемия. Добре 
дефинираните цели в голяма степен предопределят постигането на крайния 
резултат, защото освен за организиране на процеса на обучение, служат и за 
мотивиране, и стимулират познавателния интерес на обучаемите. В добрите 
обучаващи технологии целите се дефинират така, че да правят обучаемите 
активни, да ги карат да действат, да преценяват сами собственото си разви-
тие и, не на последно място, да позволят индивидуално планиране на про-
цеса на обучение.

С обучаващ електронен тест има възможност да се дава допълнителен 
дидактически материал, както преди започване на теста, така и по време 
на неговото провеждане. Тестът е обучаващ, тъй като към всеки въпрос е 
включена възможност да се провери верния отговор и се изведат обяснения 
към въпроса, който обучаемият в режим на самообучение или самоконтрол 
може да види. 

Как ще се показват въпросите, възможните отговори, обясненията, за 
колко време трябва да приключи теста, дали да има възможност да коригира 
отговор на предходен въпрос- всичко това зависи от предварително въведе-
ните настройки, които определят и формата на провеждане на теста. 

Основната цел при изграждането на електронен обучаващ тест е да 
проверят и затвърдят вече изградени асоциативни връзки между отделни 
понятия. Изграждането на асоциативни връзки способства за задълбочаване 
и разширяване познанията по съответната дисциплина. Една от възможните 
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е поява на допълнителен текст, придружен със специфично изображение за 
всеки отделен въпрос и отговор. Това на практика би го превърнало в обу-
чаващ тест. Този тип тестове в момента се апробират и е напълно възможно 
да претърпят цялостна промяна. 

РЕАЛИЗИРАНЕ НА ОСНОВНИТЕ ФУНКЦИИ

Използването на тестове е основно средство за оценка и контрол степен-
та на усвояване на материала от обучаемите. Информационните технологии 
и on-line тестове дава възможност за повсеместен, масов и бърз контрол за 
кратко време и независимо от времето. Това позволява по-добро изпълнение 
на основните функции на тестването.

Добавянето към базата знания на корегираща и асоциираща информа-
ция позволява да се разшири и развие формиращата функция на дидакти-
ческите тестове:

Формираща функция – позволява да се насочва учебния процес. В 
зависимост от степента на усвояване на определен материал и показаните 
резултати индивидуално да се формира учебния материал. Т.е. позволява се 
реализиране на индивидуален подход от една страна, а от друга обучаемия 
сам да контролира скоростта на обучение.

Формираща функция
Позволява да се насочва и управлява учебния процес. От страна на 

преподавателя се реализира на три нива:
• I ниво свързано с вида контрол – в системата се залага три типа 

форми за контрол: 
o входящ контрол – контрол определящ познанията на обучаемия 

преди обучението по определената дисциплина;
o текущ контрол – контрол по време на обучението, като той може 

да обхваща една или повече познавателни структури;
o заключителен контрол – заключителен тест при завършване на обу-

чението по определената дисциплина.
• II ниво свързано със съдържанието на тестовете – за всеки един от 

тестовете от I ниво преподавателя може да избира конфигурация на теста 
/броя въпроси от всяка една от познавателните структури включени в съот-
ветния тест.

Включването на корегираща и асоциираща информация въвежда III ниво 
на управление на процеса на обучение от страна на преподавателя:

• III ниво свързано с структурата на информацията в системата и ре-
зултата от решаване на конкретна задача и на целия тест – за всеки отговор 
на въпросите включени в теста в системата е заложена допълнителна инфор-
мация. За всеки проблем от множеството проблеми в системата авторите 
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генерират множество от коригираща и асоциираща информация, която се 
извежда при избор на отговор.

На обучаемия може да се предоставя допълнителна информация /еле-
менти знания/, което разширява обхвата на тестовата система не само за 
оценка на познанията на обучаемите, но и за обучение.

От страна на обучаемия насочването и управлението също е на две 
нива:

• I ниво свързано с вида контрол – обучаемия има възможност да 
избира един от трите типа контрол, в зависимост от това каква степен от 
материала е усвои;

• II ниво свързано с режима на работа. Има заложени два режима на 
работа:

o Подготовка – за всеки един от въпросите в системата се предоставя 
и допълнителна информация. В този режим обучаемия може да проверява и 
коригира своите знания след всеки въпрос. Решаването на теста може да се 
развие в произволна посока в зависимост от отговорите дадени от обучаемия;

o Тест – режим на същински тест.
В зависимост от степента на усвояване на определен материал и пока-

заните резултати обучаемия сам може да контролира количеството материал, 
който да усвои и сам да определя скоростта на обучение.

Въвеждането на коригираща информация и асоциираща информация, 
позволява динамично да се редуват тестване с обучение и двата процеса да 
протичат паралелно, което позволява на обучаемия да определи и темповете 
на усвояване и затвърждаване на знанията.

На фиг. 2 е представена функционална схема на реализиране на фор-
мираща функция.

Фиг. 2. Реализиране на Формираща функция
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Въвеждането на коригираща и асоциираща информация развива и ди-
агностичната функция. Тя се изразява във възможността от страна на препо-
давателя да определя съдържанието множеството коригираща и асоциираща 
информация:

• Преподавател – Ролята на преподавателя е да открива образователни 
проблеми. Анализира натрупаните данни от резултатите, като търси проблем-
ни познавателни структури и типове грешки. Реакцията на преподавателя се 
изразява в следните действия:

o Генериране на коригираща информация – Определяне на познавател-
ната структура /ПС/, където обучаемите допускат системни /еднотипни/ грешки 
и генериране на коригираща информация, която поправя грешката;

o Генериране на асоциираща информация – При непредполагаем гре-
шен отговор е необходимо генериране на асоциираща информация, която да 
насочва към верния отговор. 

Диагностична функция

Фиг. 3. Реализиране на Диагностична функция
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Електронните тестове стимулират самостоятелната работа на обучаемите. 
Използването им в процеса на обучение позволява самоорганизация и само-
контрол от страна на обучаемите, а също така и възможност за определяне 
на темпове на усвояване на материала. 

Включването на коригираща и асоциираща информации позволява про-
цеса на обучение да се индивидуализира и да се определя от текущото 
познание на обучаемите. 

Едновременно с това вида и типа на преглежданата асоциираща инфор-
мация ни позволява да правим изводи на ниво група и клас за нивото на 
обучаемите. 
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СЕМЕЙСТВОТО КАТО ОБЕКТ НА РЕКЛАМНАТА 
ДЕЙНОСТ И ИЗГРАЖДАНЕТО НА 
ПОТРЕБИТЕЛСКО ПОВЕДЕНИЕ У ЛИЧНОСТТА
доц. д-р Румяна Милкова
Шуменски университет „Еп. К. Преславски”, Шумен

THE FAMILY AS AN OBJECT OF 
ADVERTISEMENT. DEVELOPING 
CONSUMER BEHAVIOUR IN PEOPLE 
Rumiyana Milkova

ABSTRACT: The article looks at modern day advertisement aiming to include the family 
in the process of advertising and aiming to develop consumer behaviours in its members.

The author uses the psychological concepts found in the theory of social learning by 
K. Lewin, J. Rotter and Al. Bandura. They bring in the foreground the activities exhibited 
by the socio in developing consumer behaviour in each person from its childhood until 
adulthood.

The influence from various groups on the consumer behaviour of people is also 
studied. The features and characteristics of the family, as a specific group linked to modern 
day advertisement, are also researched.

The author looks at the role of the family in developing one’s personality in the field 
of activity.

KEYWORDS: family, advertisement, behaviour, consumer behaviour, personality.

УВОД

Проблемът за „семейството в рекламата” е изключително актуален в се-
гашния етап от развитие на обществото в България, когато вече са налице 
видими резултати от процеса на кардинални промени в институцията „семей-
ство”. Началото на този процес е поставено непосредствено след Втората 
световна война, като не отминава и България през последните двадесет го-
дини. Трансформациите в институциите „семейство” и „брак” намират своето 
отражение и в рекламната дейност. Сега, особено актуален е въпросът: „По 
какъв начин рекламата отразява тези трансформации?”. Отговорът е важен, 
както за рекламните специалисти, рекламодателите, така и за обществото 
като цяло. От адекватното представяне на семейството пред аудиторията на 
потребителите, от страна на рекламните материали, зависи ефективността на 
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множество реклами и на цели тематични рекламни кампании. Причините за 
това са комплексни, но, според нас, трябва да се подчертаят две основни:

– Семейството е самостоятелна потребителска единица, т. е., множество 
продукти се ползват съвместно от семейните членове и за закупуването им 
се взема колективно семейно решение.

– То е една от водещите индивидуални ценности за социума, като цяло, 
и това прави образа му привлекателен за използване във всички видове ре-
кламна дейност.

Ефективността на рекламата зависи от степента, до която тя представя 
съвременните семейни модели и роли на партньорите в тях, отразява днеш-
ните нагласи на българските граждани към семейството, ценността му като 
институция и на децата в съвременното семейство. Адекватното му предста-
вяне в рекламната дейност е предпоставка за идентификация със съответен 
персонаж и за възпроизвеждане на желаното потребителско поведение по 
пътя на социалното учене. От друга страна, като представя съвременните 
семейни модели, т. е., моделите, които са най-адаптивни в настоящия мо-
мент от развитие на социума, рекламата реализира своите възпитателни и 
образователни функции, което подчертава значимостта на проблема за цяло-
то общество. В съвременния свят, процесът на глобализация, нарастващото 
влияние на средствата за масова информация, отчуждението на личността 
във взаимоотношенията й с членовете на семейството, приятелите, колегите, 
съседите и аномията, са причини за нарастване на влиянието на разнообраз-
ни модели на поведение, които рекламата представя (в частност, модели, в 
които семейството е показано в най-приемлива светлина, като потребител на 
определен вид стоки или услуги, проявяващо единодушие по отношение на 
демонстрираното потребителско поведение).

І. СЪЩНОСТ НА ПРОБЛЕМА „СЕМЕЙСТВОТО 
 В РЕКЛАМАТА”

Изследването на проблема „семейството в рекламата” на теоретично и 
емпирично ниво е сериозна и мащабна задача, която изисква приложението 
на мултидисциплинарна перспектива към проблема, т. е., поглед от психоло-
гическа, педагогическа, социологическа и икономическа позиции. Настоящата 
разработка е опит на автора да постави проблема на широка теоретична 
основа, като го осветли в контекста на по-пълната картина на взаимодействие 
между рекламата, личността (реципиент на рекламата, потребител на услуги 
и стоки) и окръжаващата социална среда.
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1. СПЕЦИФИКА НА ПОТРЕБИТЕЛСКОТО ПОВЕДЕНИЕ

Теорията за социалното учене е мощен психологически механизъм, по 
който индивидът усвоява определени модели на поведение (свързани, както с 
неговата потребителска роля, така и със семейните роли, които изпълнява) от 
социалната среда, както от най-близкото и по-далечно социално обкръжение, 
от различните по състав и взаимодействие референтни групи, така и от ре-
кламата. Тя е разработена в трудовете на едни от най-известните психолози 
на ХХ век (Lewin, K. 1951; 19�4, Rotter, J. 199�, Bandura, A. 19�3).

Като специфично проявление на моделите на поведение на личността 
е изграденото в нея потребителско поведение. „То се реализира в сложните 
икономически отношения, наложени от пазарното стопанство, пазара на со-
циалните групи и на отделната личност... Потребителското поведение показва, 
как се групират потребителите, според начина на покупки- колко често купу-
ват, какво купуват, от къде обичат да купуват, кои са мотивите им за покупки, 
кое ги кара да купуват, подвластни ли са на рекламата” (Милкова, Р., Милков, 
Л. 2005, с. 198-199). Потребителското поведение на личността се диктува от 
множество субективни и обективни фактори. Всеки от тях подлежи на сери-
озен психологически анализ, чрез който се доказва мястото и ролята му при 
формиране и промяна на потребителското поведение. Съвсем справедливо 
Е. Фром отбелязва, че „потребителското ни поведение също е отчуждено. То 
се определя повече от рекламни лозунги, отколкото от нашите действителни 
потребности, от нашите очи и уши” (Фром, Е. 1993, с. �55).

Референтните групи са едни от най-мощните социални детерминанти 
на потребителското поведение, а семейството, като една от тях, играе из-
ключително сериозна роля в процеса на създаването и изграждането му и 
съпътстващите го мотиви за потребителско поведение. Дж. Кейнс разработва 
система от осем мотива за потребителско поведение в икономическата дей-
ност на личността (Кейнс, Дж. 1978, с. 170-172):

– Предпазливост
Същността й е в насочване на личността към създаване на резерви, 

в случай на непредвидени обстоятелства, тъй като конкуренцията не щади 
никого.

– Предвидливост
Действа като мотив тогава, когато е ясно, че в бъдеще съотношението 

между доходите и разходите на личността (или семейството) ще се проме-
ни, при това не в по-добра страна. „В качеството на пример, можем да 
се позовем на необходимостта от натрупване на спестявания във връзка с 
необходимостта от грижи за старостта, да предоставим на членовете на се-
мейството възможност да получат образование или издръжка” (Кейнс, Дж. 
1978, с. 170).
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– Пресметливост
Тя е стремеж към осигуряване на доход под формата на рента, лихва 

или от очаквано повишение цените на имуществото. Пресметливостта, като 
мотив за потребление, е възможна поради това, че хората отдават предпочи-
тание на евентуално голямо потребление в бъдещето, за сметка на по-сла-
бото в момента.

– Стремеж към най-доброто
Като мотив за потребление, влияе на социалното поведение на личност-

та. Важна е оценката за най-доброто, което е строго субективно и се влияе 
от множество фактори- реклама, ниво на потребностите, възможности за 
задоволяването им и др.

– Стремеж към независимост
Служи за мотив на потребителското поведение на личността, в желанието 

й за въздържане от излишни разходи. Наличието на средства за преживяване 
я прави независима и самостоятелна, както по отношение на подбора на ве-
щите и услугите, така и по отношение на вмешателството на странични хора 
в избора на начин на живот.

– Предприемчивост
Тя е важен мотив и качество на личността, в което се отразява иконо-

мическата култура на личността, склонността към пресметнат риск, желание 
за осигуряване на ресурси за по-нататъшни капиталовложения, без да се 
прибягва към заеми или дългове.

– Желание да се завещае състояние на наследниците
Този мотив на потребителско поведение кара личността да преценява 

всички свои разходи, да проектира бъдещето на своята фирма и вижда евен-
туалното участие на наследниците си в нейното разширяване и просперитет.

– Скъперничество
Чувство и мотив на потребителско поведение, при което личността е пре-

дубедена против самия акт на търсене и задоволяване на потребностите.
Върху потребителското поведение на личността в сферата на икономи-

ческата дейност, според Дж. Кейнс, влияят особеностите на националната 
психология. Те винаги трябва да се вземат пред вид при износа и предлага-
нето на чужди стоки.

2. ОСОБЕНОСТИ НА ВКЛЮЧВАНЕТО НА ИНСТИТУЦИЯТА 
 „СЕМЕЙСТВО” В РЕКЛАМНАТА ДЕЙНОСТ

Широкодефинираният проблем за „семейството в рекламата” може да 
се анализира в няколко основни аспекта, от гледна точка на психологическата 
наука, и, в частност, от бизнеспсихологията и икономическата психология.

Проблемът за психологическите механизми, чрез които рекламата реали-
зира своите въздействащи и възпитателни функции, е основен. Разработката 
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изисква отговор на конкретен въпрос: „Как с помощта на понятийния апарат 
на психологическата наука се обяснява влиянието на рекламата върху реци-
пиента, като представяща определени поведенчески модели и, в частност, 
определени семейни модели?”. Теориите за социалното учене, от психологи-
ческа гледна точка, обясняват усвояването на разнообразни модели на пове-
дение в социалната среда. Според Л. Андреева, „социалното учене е един 
от най-повсеместно срещаните видове учене в съдържателния контекст на 
всекидневния живот” (Андреева, Л., 1999, с. 271).

От друга страна, основната цел на рекламата е да „продава” опреде-
лен материален или духовен продукт или услуга. Следователно, необходим 
е анализ, от гледна точка на психологията на потребителското поведение. За 
рекламодателите и специалистите по рекламна дейност, реципиентът на ре-
кламата е, преди всичко, потребител. Потребителското поведение, като еле-
мент от общото поведение на личността, е многофакторно обусловено. То се 
реализира в социалната среда и рекламата. Заедно с близкото и далечното 
обкръжение на потребителя, са част от тази социална среда. В процеса на 
социализация на индивида и превръщането му в личност, посредством соци-
алното учене, той усвоява определени модели на потребителско поведение 
от социалните групи, в които членува, и тези, към които се стреми. Като ос-
новен социален фактор за формиране на потребителското поведение, според 
специалисти в областта на психологията, социологията, икономиката, менидж-
мънта и маркетинга, е семейството. То играе водеща роля в процесите на 
социализация на индивида. В рамките на семейството, редом с различните 
социални роли, се усвояват и потребителските роли.

Ако се приеме по-широка перспектива, т. е., индивидът не се разглежда 
приоритетно само като потребител, е важно да се отбележи, че по пътя на 
социалното учене, той усвоява определени семейни модели и роли на пове-
дение от социалната среда. Именно семейството, в което човек е роден и 
отгледан, е основен образец и еталон за създаване на собствено семейство.

Съществува обратна връзка между индивида и обществото, от една 
страна, и рекламата, от друга. В обществото се реализират различни модели 
на структуриране и функциониране на семейството, съществуват определени 
тенденции на развитието му, които рекламата до някаква степен пресъздава. 
От тази гледна точка, друг основен въпрос е: „Какво „огледало” е рекламата, 
дали отразява правилно тези съвременни тенденции и до каква степен?”.

Връзките между рекламата, реципиента (потребителя) и социалната среда 
са много и твърде сложни. С оглед на изясняване на проблема, от психо-
логическа гледна точка, е необходимо да се представят социалните детер-
минанти на потребителско поведение: влиянието на референтните групи и 
на семейството върху потребителското поведение и теориите за социалното 
учене, които обясняват връзката между индивида и социалната среда, и, в 
частност, връзката между реципиента и рекламата. Анализът на социалните 
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детерминанти на потребителското поведение ще изясни значимостта на соци-
алната среда, като фактор на поведението на потребителя, разнообразието от 
форми на взаимодействие и връзки между индивида и референтните групи, 
и ролята на семейството, като най-влиятелна референтна група.

Социалните групи, към които индивидът принадлежи и непрекъснато 
се стреми, представят определени модели на поведение (потребителски и 
семейни), които индивидът учи. Рекламата е част от социалната среда (в 
широк смисъл) и въпреки че нейното влияние върху потребителя е по-не-
значително, в сравнение с това на референтните групи, то нараства в съвре-
менното общество чрез непрекъснатото увеличаване на информационните и 
комуникационни технологии (ИКТ) и достигането им до всеки потребител. От 
друга страна, прегледът на теориите за социалното учене дава представа за 
процеса на социално учене, като мощен психологически механизъм, по който 
се осъществява реализирането на въздействащата и възпитателната функции 
на рекламата, която представя и показва поведенчески модели и определени 
семейни модели; влиянието на социалната среда върху потребителското по-
ведение; социализацията на индивида, превръщането му в личност и неговата 
икономическа социализация.

ІІ. ВЛИЯНИЕ НА РЕФЕРЕНТНИТЕ ГРУПИ ВЪРХУ 
 ПОТРЕБИТЕЛСКОТО ПОВЕДЕНИЕ НА ЛИЧНОСТТА

Социалните детерминанти на потребителското поведение, цялостният со-
циален контекст, в който се реализира то като процес на вземане на решение 
за покупка, както и връзките на потребителя с близкото и далечно обкръже-
ние, са основни при анализа на поведението на потребителя. Могат да се по-
сочат много психологически, социологически и икономически теории, които 
разкриват значимостта и същността на социалната среда, като фактор на по-
требителското поведение, но теорията на полето на К. Lewin (Lewin, K. 19�4) 
е базисна за разбиране на поведението на потребителя като многофакторно, 
обусловено от социалната среда. Според него, „поведението на личността е 
функция от цялостната ситуация и личността, т. е., индивидуалното поведение 
зависи от субективното възприятие, конструиране и интерпретация на ситу-
ацията като динамична цялост. Поведението трябва винаги да се разглежда 
като резултат от взаимодействието между индивида и неговото непосрестве-
но обкръжение. Цялата съвкупност от фактори, които влияят върху субекта 
при конкретен отрязък от време се нарича „жизнено пространство” (Lewin, 
K. 19�4, с. 794). Именно то е психологическото поле на индивида, част от 
социалното пространство, в което индивидуалното поведение се реализира 
като резултат на силите на привличане и отблъскване, интерпретирани като 
такива, най-вече, на базата на мотивите и познанията на индивида. Тези сили 
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са свързани със социалните групи, към които индивидът принадлежи, към 
които се стреми или от които се разграничава. Тъй като социалната среда 
е естественият контекст, в който се реализира потребителското поведение, 
в рекламата, често пъти, употребата на продукта се представя в социален 
контекст, акцентира се върху реакцията на обкръжението, като важен резултат 
от употребата на продукта.

Принадлежността на индивида към определени групи е важен фактор 
на потребителското поведение. В. Илин въвежда понятието „силово поле 
на групата”, за да опише въздействието й върху поведението на индивида. 
Действието на силовото поле се проявява в две форми (Илин, В. 2000):

– То формира граници на групата, които, често, е трудно да се преодо-
ляват и това осигурява контрола върху включването и изключването от нея. 
Потреблението се явява „код”, с чиято помощ се разграничават „своите от 
чуждите”. Затова, желаещите да попаднат в определена група, се стремят да 
съответстват на нейния потребителски стандарт, а игнориращите тези стан-
дарти са изтласквани извън границите на тази група. По този начин, чрез по-
треблението на скъпи и луксозни стоки и услуги, някои високостатусни групи 
затварят границите си за нежелани членове.

– Силовото поле налага на попадналия в него определени модели на 
поведение, в това число и потребителски. Едни от основните потребности, 
потребността от принадлежност и страхът от изолация и самота, са важни 
инструменти за поддържане на груповата сплотеност и на потребителски гру-
пови норми.

Групата има власт над своите членове, чрез които налага определени 
форми на поведение. Според В. Илин (Илин, В. 2000), могат да се разграни-
чат няколко вида власт:

– власт на наградите – награждаване на подходящите модели на пове-
дение;

– принудителна власт – наказание на неподходящите модели на поведе-
ние;

– легитимна власт – членовете на групата възприемат правото на групата 
да изисква от тях определено поведение като легитимно;

– власт на идентификацията – способност за оказване на влияние върху 
стремежа на индивидите да се сближат или да станат членове на дадена група 
(определен стил на потребление се разглежда като атрибут на груповата при-
надлежност и желаещите да поддържат членство трябва да следват този стил).

Концепцията за „силовото поле на групата” на В. Илин предлага обясне-
ние на механизмите, чрез които социалната група влияе върху индивидуално-
то (потребителско) поведение.

Теорията за референтните групи успешно анализира връзката на потре-
бителя с близкото и далечно обкръжение, като изяснява многообразието от 
референтни социални групи, връзката им с индивида и техните функции по 
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отношение на него. Понятието „референтна група” се определя като „група, 
която индивидът използва за сравнителна оценка на своето положение или 
поведение” (Энджел, Д. и др. 1999). Най-разгърнат анализ на референтните 
групи предлагат R. Merton и All. Kitt (Metton, R, Kitt, All. 1979). Основна е 
диференциацията между членска и нечленска референтна група. Членските 
или групите на взаимодействие, изграждат непосредственото социално об-
кръжение на индивида. От друга страна, индивидът не е член на определен 
брой от неговия набор референтни групи. Наборът от референтни групи 
има относителен характер, той е уникален за всеки човек и се променя в 
онтогенетичен план. В затворените и консервативни общества вероятността 
референтната група да е членска, е по-голяма. В съвременното общество, от 
една страна, процесът на глобализация, нарастващото влияние на средствата 
за масова информация, възможността за пътувания и мобилност, и, от друга, 
аномията и отчуждението в големите градове, са причини за нарастване на 
набора от референтни групи, за динамика в този набор и нарастване на ве-
роятността повечето от тях да не са членски за индивида. Можем да предпо-
ложим, че поради същите причини нараства и влиянието на рекламата върху 
реципиента (в частност, влиянието на поведенческите модели, представени в 
различните видове реклама).

Друго популярно разграничение е между първичните и вторични рефе-
рентни групи (Энджел, Д. и др. 1999). Първичните групи, обикновено, са най-
влиятелни. Те са малки социални образувания, в които се осъществява лично 
взаимодействие. За тях е характерна сплотеността и високата мотивация за 
участие в дейността на групата. Членовете на първичните групи демонстрират 
сходно поведение и нагласи. Семейството е най-значимата първична рефе-
рентна група за индивида. Във вторичните групи личното взаимодействие 
също присъства, но то е епизодично, по-повърхностно и, именно поради 
това, в значително по-малка степен влияе върху поведението и убежденията 
на индивида. Като примери за такива групи могат да се посочат професио-
налните асоциации и обществените организации.

Пълното разкриване на разнообразието от референтни групи изисква 
разграничаване между реална и въображаема референтна група. Според В. 
Илин (Илин, В. 2000), въображаемата референтна група е резултат от „соци-
ално конструиране”, т. е., тази група е статистическа общност и членовете й 
са органична социална група само в субективните представи на личността. 
Връзката й с референтната група, често пъти, е неопределена, неустойчива, 
подвижна.

Популярно е диференцирането на привлекателни и отблъскващи (по-
ложителни и отрицателни) референтни групи. Положителната е образец за 
подражание и близостта до тази група носи удовлетворение на индивида. 
Отрицателната е реална или въображаема група, с която индивидът избягва 
контакти и асоциации.
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Разграничаваме следните референтни групи, спрямо техните функции:
– Информационна- личността се доверява на изходящата от тази група ин-

формация. Включва, най-често, хора с опит в определена област или експерти.
– Идентификационна- група, към която личността принадлежи и се на-

мира под натиска на нейните норми и ценности. Пряко или косвено принуж-
дава личността да се придържа към определен стил на поведение (потребле-
ние), който се смята за „подходящ”.

– Ценностна- реална или нереална група, която личността възприема 
като изразяваща нейните ценности. Тя много често не е член на дадената 
група и се намира далеч от нея в социалното и физическо пространство.

– Утилитарна- този тип референтни групи разполагат с арсенал от поло-
жителни и отрицателни санкции. Те оказват влияние при действия, които са 
видими, ако личността възприема другите като разполагащи с този арсенал 
от санкции и е мотивирана да получава награди от групата и да избягва на-
казания от нейна страна.

1. СЕМЕЙСТВОТО КАТО РЕФЕРЕНТНА ГРУПА

Поради факта, че семейството е референтната група с най-силно влия-
ние върху потребителското поведение, необходимо е, според нас, този про-
блем да се разгледа по-обстойно. Интересното е, че семейството не може 
да се разграничи като референтна група, която изпълнява приоритетно една 
от изброените по-долу функции. То, до голяма степен, изпълнява всяка от 
тези функции:

– Информационна – значението на семейството като информационна 
референтна група е безспорно. Доказано е, че потребителят се доверява в 
най-висока степен на информацията за продукти и услуги, предоставена от 
близкото социално обкръжение – семейство и приятелски кръг. В процеса на 
съвместна и индивидуална употреба и закупуване на различни продукти, се 
събира и обменя информация за тях.

– Идентификационна – в семейството родителите, братята и сестрите, 
бабите и дядовците и другите негови членове представят определени потре-
бителски модели. По пътя на идентификация, най-вече, с родствениците от 
същия пол, личността усвоява тези модели на потребление.

– Ценностна – като аксиома е приет фактът, че семейството възпитава 
водещите ценности у личността. Въпреки че ценностите изграждат ядрото на 
личността, а потреблението е периферна сфера за нея, ценностите, до голяма 
степен, определят отношението й към потреблението, изобщо, начините на 
прекарване и осмисляне на свободното време, предпочитанията към опреде-
лени продукти и услуги.

– Утилитарна – семейството разполага с най-богат арсенал от положител-
ни и отрицателни санкции и постоянно изпълнява такава „утилитарна” функ-
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ция по отношение на индивидуалното поведение във всичките му аспекти, 
особено в ранна детска възраст, предучилищна, ранна и средна училищна 
възраст. Това е един от механизмите на усвояване на определени потреби-
телски модели и нагласи. В периода на юношеството (от 15 до 18-19 годишна 
възраст), обаче, личността е по-самостоятелна в процеса на удовлетворяване 
на потребителските си потребности и желания.

В семейството се осъществява социализацията на индивида, по-конкрет-
но, неговата икономическа социализация и превръщането му в личност. „Като 
елемент на процеса на социализация, икономическата социализация започва 
още в първите години от съзнателния живот на детето- чрез контактите с 
възрастните и възприемането на заобикалящия го свят (любими и желани иг-
рачки, дрехи, интелектуални и емоционални удоволствия, книги, пари и др.). 
Още в предучилищна възраст малкият човек се сблъсква с парите и разбира, 
че те не са безобиден посредник между него и желаните вещи и услуги, 
а са властен и безкомпромисен феномен, който предизвиква разнообразни 
по вид и сила на въздействие позитивни и негативни чувства и преживява-
ния – радост и удовлетворение, разочарования, сълзи, плач и др” (Милкова, 
Р., Милков, Л. 2005, с. 211). Икономическата социализация е една от слабо 
изследваните области от социокогнитивното развитие на индивида. Тя е опре-
делена като процес на придобиване на икономически познания, способности, 
поведение и нагласи, който се отнася, както до децата, така и до възрастните. 
Включва усвояване на потребителската роля, която е по-широкото понятие и 
се свързва с изграждането на икономическо съзнание и поведение.

Основно направление в психологията на развитието е когнитивно-разви-
тийният подход на Ж. Пиаже (Пиаже, Ж. 19�9). В рамките на този подход, 
за потребностите на икономическата психология, се изследва, как и кои ико-
номически понятия се усвояват в различните периоди от детско-юношеското 
когнитивно развитие.

Друго основно направление е това на теорията за социалното учене. 
От гледна точка на тази теория, в семейството индивидът придобива своята 
потребителска роля и учи модели на потребителско поведение по пътя на 
идентификацията с родителите и другите членове. По този начин, превърнал 
се в личност, се формира като потребител в най-ранна възраст. Семейството 
определя потребителската му мощ- продуктите и услугите като качество и 
количество, с които той удовлетворява своите потребности. Предоставят се 
модели на потребление, на вземане на решение за покупка, на употреба на 
продуктите, формират се потребителските нагласи и очаквания. От взаимо-
действието с родителите зависи как детето възприема рекламата, какви са 
нагласите, очакванията и отношението му към нея.

Редом с гореизбрените причини, Д. Енджъл, Р. Блакуел и П. Миниард 
(Энджел, Д. и др. 1999) посочват две основни причини за изучаване на се-
мейството, като отделна потребителска единица:
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– Много продукти се закупуват за използване от всички членове на се-
мейството.

– Решението за покупка на индивид, в значителна степен, се определя 
от влиянието на останалите членове на семейството. Много често, решенията 
за дадени покупки се вземат от цялото семейство.

Членовете на семейството, според авторите, играят една или повече от 
следните роли в процеса на вземане на решение:

– инициатор- този, който дава идея за дадена покупка и събира инфор-
мация;

– оказващ влияние- този, чието мнение е важен критерий при покупката 
на продукт от дадена продуктова група;

– вземащ решение;
– купувач;
– потребител (ползвател).
Тази диференциация на ролите е илюстрация на фомиращата роля на 

семейството по отношение на потребителското поведение. В процеса на 
своето развитие индивидът постепенно престава да бъде само ползвател и 
влиза в разнообразни потребителски роли. Например, детето влиза в ролята 
на купувач, когато започва да разполага с „джобни пари”. Семейството е най-
значимият социален фактор на потребителско поведение в детска възраст. В 
юношеството, постепенно, влиянието на връстниците (референтните групи, 
към които индивидът принадлежи или се стреми да принадлежи) става по-
значимо при определяне на потребителското поведение на индивида.

Поради значението на семейството, като отделна потребителска едини-
ца и ролята му на основна референтна група, образът му често присъства 
в рекламата на релевантни продукти. В различните реклами този образ се 
използва с различна цел. Например, една „рационална” реклама със семеен 
сюжет може да цели убеждаване на реципиента, че продуктът задоволява 
потребностите на всички членове на семейството и отговаря на техните 
изисквания, вкусове и очаквания. Една „емоционална” реклама със семеен 
сюжет може да представи употребата на продукта, като начин за постигане 
на моменти на семейно щастие, сплотеност и задружност. От друга страна, 
представянето на употребата на даден продукт в рекламата, може да цели, 
както провокиране на желаното потребителско поведение, така и намаляване 
на когнитивния дисонанс след извършване на покупката и то на семейството 
като цяло.

2. СЕМЕЙСТВОТО ДНЕС – РЕФЕРЕНТНА ГРУПА ИЛИ ОТЖИВЕЛИЦА

Промяната в семейния модел, „разрояването на семейните форми”, спо-
ред М. Ячкова (Ячкова, М. 2002), рефлектира върху всички аспекти на инди-
видуалното поведение на личността. Следователно, тази промяна се отразява 
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на потребителското поведение и на начина, по който се възприема рекла-
мата. Необходимо е, според нас, маркетинговите специалисти да отделят 
необходимото внимание на специфичните потребности на различните типове 
съвременни семейства, за да осъществяват ефективна маркетингова комуни-
кация за конкретен продукт или услуга. Те трябва да познават структурата 
на съвременното семейство, разпределението на ролите в него, моделите 
на вземане на решение за покупка, за да създават максимално ефективни 
и достигащи до всички членове на семейството послания. От друга страна, 
промените в семейството трябва да се познават от рекламните специалисти. 
В рекламата семейството се представя под различна форма. В някои рекла-
ми се представя употребата на продукта/услугата от цялото семейство (т. е., 
задоволяването на обща потребност/потребности на семейните членове). В 
други- семейството присъства като самостоятелен мотив (например, употре-
бата на продукта е свързана със сплотяването на семейството, с преживява-
нето на моменти на семейно щастие). За да бъде една реклама ефективна, 
е необходимо тя максимално да се доближава до реалното съвременно 
семейство, да представя адекватно ролите на съпрузите, да отразява нагла-
сите към брака и семейството, да визира съвременния идеал за семейство и 
семейството като ценност, да отразява ценността на децата и поколението от 
т. н. „трета възраст” в съвременното семейство. Адекватното представяне на 
семейството в рекламата е предпоставка за реализиране на въздействащата и 
възпитателната функция на рекламата по пътя на социалното учене. Степента 
на сходство предполага по-висока степен на идентификация с модела и това 
е предпоставка рекламата да бъде по-ефективна – да продава продукта. От 
друга страна, тя трябва да представя съвременните семейни модели, т. е., 
моделите, които са максимално адаптивни и по този начин – да реализира 
възпитателната си функция. Затова, подробното изясняване на проблема за 
семейството в рекламата изисква да се разгледат няколко основни въпроса, 
свързани със семейството:

– Да се изясни понятието за семейство, смисълът и съдържанието на 
съвременната тенденция на промяна в семейството.

– Да се съпоставят традиционният семеен модел и съвременните се-
мейни модели; да се изясни разпределението на ролите между съпрузите и 
начинът, по който това се отразява върху потребителската им роля; да се 
осветли въпросът за детето в съвременното семейство и неговата роля при 
вземане на решения за покупки.

– Да се изгради конкретна картина на българските семейства – да се 
разкрие каква е тяхната структура; ролите на мъжа и жената; мотивите за 
създаване на семейство; ценност ли е семейството за българина и т. н.
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ІІІ. ИЗСЛЕДВАНЕ НА ОБРАЗА НА СЕМЕЙСТВОТО 
 В РЕКЛАМАТА

Социалното учене е мощен психологически механизъм, по който ли-
чността усвоява определени модели на поведение от социалната среда – как-
то от близкото и далечното социално обкръжение, от различните референтни 
групи, така и от рекламата. „По пътя на социалното учене, според K. Lewim, 
се осъществява индивидуалната социализация- индивидът усвоява поведения, 
нагласи и очаквания, свързани, както с неговата потребителска роля, така и 
с неговата семейна роля” (Lewin, K. 1951).

Проблемът за „семейството в рекламата” провокира анализ на съвре-
менното семейство, като основен формиращ фактор на потребителското 
поведение.

Теоретичната постановка на проблема е твърде широка, за да бъде об-
хваната на емпирично ниво в рамките на едно проучване. Някои основни 
изводи от теоретичното изследване могат да послужат като ориентири при 
поставяне на емпирично-изследователските цели и задачи в една бъдеща 
разработка на автора:

– Семейството е важна единица на анализ на потребителското поведе-
ние. За покупката на голямо количество продукти и услуги се взема семейно 
решение и множество продукти и услуги се използват съвместно от цялото 
семейство. Различните семейни членове играят една или повече роли при 
колективното вземане на решение. Това, както и фактът, че семейството е 
една от водещите индивидуални ценности, прави образа на семейството из-
ключително важен за рекламистите. Един от мощните механизми, чрез който 
рекламата реализира своите въздействащи и възпитателни функции (включи-
телно и по отношение на семейството), е социалното учене.

– На световно и на национално ниво се реализират сериозни промени 
в семейно-брачните отношения. Съжителстват разнообразни форми на струк-
туриране и функциониране на семейството. Налага се равнопоставеността на 
семейните партньори, а традиционният семеен модел е, по-скоро, изключе-
ние. Промените в семейството влияят и върху рекламата на релевантни про-
дукти, и върху образа на семейството в рекламата, като поставят сериозни 
трудности пред съвременния рекламен специалист. Понятието за „съвремен-
но семейство” е много сложно. То обхваща най-различни семейни форми и 
модели. Поради особеностите на рекламата като средство за комуникация 
и поради това, че рекламата представя най-често стереотипа или идеала за 
дадено явление (в случая, за семейство), може да се очаква, че все по-рядко 
ще присъства образът на семейството и той ще бъде по-фрагментарен, ре-
кламата ще представя аспект от образа на семейството, отделни аспекти от 
семейните отношения.
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– Разнообразието от семейни форми и липсата на доминираща семейна 
форма, днес, усложняват представянето на образа на съвременното семей-
ство в рекламата. Рекламирането на продукти в семеен контекст, в списания 
с обособена аудитория (мъже, жени, младежи), носи риск за рекламодателя, 
тъй като ограничава ефективното въздействие на рекламата, предимно до 
семейните, сред аудиторията на списанието. Следователно, поради тези при-
чини може да се предположи, че в списанията рядко се представят реклами, 
в които са пресъздадени семейни отношения, семейни роли. Може да се 
предположи, че образът на семейството присъства по-често и дори преобла-
дава в рекламата в профилирани списания за семейни, поради естеството на 
продуктите, които се рекламират в подобни списания, поради факта, че за 
множество продукти се вземат колективни семейни решения за покупка, как-
то и поради това, че семейството е водеща индивидуална ценност. Въпреки 
това, в рекламите (радио, телевизионни, печатни и др) със семеен контекст 
трябва да се очаква, че преобладават тези, които представят фрагментарно 
семейството, фокусират се върху отделен аспект от семейните роли и семей-
ните взаимоотношения, не представят смесеното и клетъчно-нуклеарното се-
мейство (тъй като те са само два от множеството съществуващи днес модели, 
реализирани у нас), а, по-скоро, отношенията родители-деца, които градят 
основата на съвременното семейство и семейните взаимоотношения.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Адекватното представяне на съвременното семейство в рекламната 
дейност е предпоставка за реализиране на въздействащата и възпитателна 
функция на рекламата по пътя на социалното учене и въздействието на 
референтните групи. Степента на сходство предполага по-висока степен на 
идентификация на личността с модела и това е предпоставка рекламата да 
бъде по-ефективна и резултатна, т. е., да продава продукта, именно на тези, 
за които е предназначена. От друга страна, тя трябва да представя наложе-
ните в съвременното общество семейни модели, т. е., онези от тях, които са 
максимално адаптивни и по този начин могат да реализират възпитателната 
си функция и изградят така необходимото на личността потребителско пове-
дение, като средство за реализация на икономическата дейност.
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KNOWLEDGE OF RISK AS A CONTENT 
AREA IN THE TRAINING OF SPECIALISTS 
AT BULGARIAN UNIVERSITIES
Galina Mileva
Stanislava Mineva

ABSTRACT: The article focuses on the increased public demand for professionals 
from all fields who acquire knowledge in Bulgarian universities and who can make valid 
management decisions in the workplace. These decisions should be based on skills to 
identify hazards and risks and how to minimize them. The methodology and results of a 
study have been presented whose aim was to establish the knowledge of risk as a problem 
and its coverage in the training of specialists in accredited Bulgarian universities. Brief 
annotations are presented on the subjects of risk management which are present in the 
curricula of different universities, disciplines and scientific fields. Emphasis is placed on the 
profession of risk manager and its role in solving current problems in business. 

KEYWORDS: professional fields, discipline, knowledge, skills, ability, risk, risk 
management, risk manager.

ВЪВЕДЕНИЕ

В условията на взаимнообусловени глобални обществени промени изис-
кванията към университетското образование непрекъснато нарастват. В днеш-
ния динамичен политически, икономически, социален и научен свят, в среда 
на икономика, основана на знанието, българското висше образование ще 
изпълнява своята мисия само, ако адекватно се променя като се стреми да 
отговоря на новите предизвикателства. 

Традиционните цели на висшето образование в Република България да 
подготвя добри професионалисти, достойни граждани на демократичното 
общество, които носят у себе си идеалите на хуманизма и на човешкия про-
грес, опазването на околната среда и съблюдаването на човешките права в 
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съвременния свят вече са недостатъчни.1 Необходимостта от изграждане на 
способности у младите хора за справяне с ежедневното предизвикателство 
от вземане на решения в условията на неопределеност, неизвестност изисква 
постигането на нова цел на образователната услуга. 

Елитарно в миналото, днес българското висше образование е масово, 
открито, обхващащо разнообразни специалности, които много често имат 
интердисциплинарен характер. Насочени са към подготовката на високооб-
разовани кадри, притежаващи разностранни знания. Усвояването само на 
знания днес обаче е крайно недостатъчна цел. В условията на технологичното 
общество, когато на хората често им се налага да решават уникални пробле-
ми, за които нямат достатъчно данни, най-важната задача на образователните 
институции е да изградят способности у обучаемите за управление на пра-
вилен избор в условия на несигурност.

І. ОБЩЕСТВЕНАТА ПОТРЕБНОСТ ОТ ЗНАНИЯ И
 СПОСОБНОСТИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА

Реализирането на така представената нова цел на университетското об-
разование би могла да се постигне единствено чрез включването в учебния 
процес на научни знания, организирани в учебни дисциплини не само на ос-
новата на интердисциплинарния подход, а по-скоро основани на проблемния 
подход.2 Особено належащо в съвременния несигурен свят е включването в 
образователното пространство на учебна дисциплина за всички специалности, 
която създава познавателен фундамент на така необходимата за съвременното 
общество специфична култура на сигурността.

Справянето с проблемните ситуации от ежедневието налага професиона-
листите от различни области да притежават умения в сферата на управление 
на сигурността, което по своята същност е умение за управление на риска. 

Осъзнаването на тази обществена потребност се очертава с появата през 
последните години в университетското образование в Република България 
на учебни дисциплини, третиращи проблемите свързани с управлението на 
риска.3

От 2000 г. насам във ВСУ „Черноризец Храбър” се формира изследова-
телски кръг по проблемите на риска, който в своите научни публикации изла-
гат и обосновават идеи за ново разбиране на риска и за акцентиране върху 

1 Бюлетин №1� на НАОА „Оценяване и акредитация на висшите училища”, С., 
2009, с. 9.

2 Девенски, П. Анализ на някои проблеми на висшето техническо образование, 
сб. доклади на Академия на МВР, С., 2005, с. 49.

3 Христов, П. Метатеория на риска, С., 2010, с. 284-289.
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неговото позитивно значение в практическата дейност на хората. Тези нови 
научни знания намериха своето естествено отражение както в учебните дис-
циплини „Теория на риска и безопасността” и „Оценка на риска”, изучавани 
първоначално само от студенти в Катедра „Сигурност и безопасност”, така и 
в дисертационните изследвания на докторанти, които успешно защитават док-
торски дисертации по проблемите на екологичната сигурност4, защитата на 
културно-историческото наследство от пожари5 и финансовото разузнаване�. 
Към настоящия момент в следствие задълбочаване на научните изследвания 
и на нарастващия интерес и от други професионални направления, подобни 
учебни дисциплини се изучават в специалности на университета като „Ико-
номика”, „Психология”, „Публична администрация” и др.

Посочената тенденция към разширяване на приложното поле на знани-
ето за управление на риска и нарастващата необходимост от изграждане на 
специфични способности и умения у съвременните специалисти, следва све-
товната тенденция на институционализирането на управлението на риска.7

ІІ. ЗНАНИЕТО ЗА РИСКА КАТО ПРОБЛЕМАТИКА 
 В ОБУЧЕНИЕТО НА СПЕЦИАЛИСТИ В БЪЛГАРСКИТЕ
 УНИВЕРСИТЕТИ

Представената проблемна ситуация пробуди интереса ни към търсене 
на информация за преподавани към настоящия момент учебни курсове в 
българските висши училища, даващи на обучаемите специфични знания по 
проблемите на управлението на риска.

Търсенето на подобен вид информация се оказа недостатъчно ефектив-
но за постигането на така поставената от нас цел. Съгласно съдържанието 
на Регистъра на висшите училища в Република България техният брой е 51. 
Към момента на проучването имахме достъп до сайтовете на всички учебни 
заведения, които са и основния източник на информация. Избраната от нас 
методика на търсене премина през три етапа:

1. Преглед на всички предлагани в българските университети специално-
сти в образователно-квалификационните степени „бакалавър” и „магистър”. 

2. Запознаване с наличните в сайтовете на висшите училища учебни пла-
нове на специалностите с цел установяване на включени учебни дисциплини, 

4 Владимиров, Л. Рискметрия в екологичната сигурност, В., 2009.
5 Милева, Г. Защита от пожари на недвижимите паметници на културата, В., 

2009.
� Минева, Ст. Фактори за повишаване ефективността на финансовото разузнаване 

в Република България, дисертационно изследване, 2010.
7 Христов, П. Метатеория на риска, С., 2010, с. 272-283.
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които в своето наименование подсказват съдържание, свързано с проблемите 
на управлението на риска.

3. Запознаване със съдържанието на анотациите на откритите учебни 
дисциплини.

Търсенето на подобна информация се оказа трудно и непълноценно по-
ради няколко причини. На сайтовете на 1� от общо 51 акредитирани универ-
ситета в страната се установи, че липсва информация за учебните планове, 
по които се осъществява обучението. В 14 от българските университети и 
колежи, които предоставят такава електронна информация, тя е непълна – на-
пример липсват учебни планове за обучението в бакалавърска степен или за 
обучението в магистърска степен.

При първоначалния анализ на учебните планове за ОКС „Бакалавър” и 
ОКС „Магистър”, публикувани в електронните страници на университетите и 
колежите се установи, че в учебните планове на бакалавърските програми 
на шестнадесет университета се съдържат дисциплини, на които заглавието 
подсказва проблематика свързана с третирането на риска; в учебните планове 
на магистърските програми в пет висши училища са включени дисциплини, 
свързани с управлението на риска. От тях и в двете образователно-квалифи-
кационни степени на шест български университета съществуват дисциплини, 
свързани с теорията и управлението на риска. 

След запознаване с достъпните учебни планове на университетите се 
оказа, че в 49-т от тях липсват анотации на учебните дисциплини, което на 
практика доведе до невъзможността за извършване на качествен анализ на 
съдържанието на дисциплините. Достъпни анотации на учебни дисциплини 
бяха открити само в сайтовете на Нов български университет и ВСУ ”Черно-
ризец Храбър”. Събраната по този начин информация беше възможно да се 
анализира само количествено и да се разкрият някои тенденции, свързани с 
навлизането на тази проблематика във висшето образование. 

Въпреки очевидната недостатъчност на информацията бе избран крите-
рий за класификация на наличните данни според професионалното направле-
ние. Целта бе да се изследва в кои области на висшето образование рискът, 
видовете рискове и тяхното управление са обект на изучаване и в кои учебни 
дисциплини. Резултатите показват, че специалностите в ОКС „Бакалавър” и 
ОКС „Магистър”, в които се изучава риска, са в 13 професионални направле-
ния от общо 52 акредитирани професионални направления от НАОА8: науки 
за земята, икономика, администрация и управление, общо инженерство, химични 
технологии, информатика и компютърни науки, национална сигурност, архитекту-
ра, строителство и геодезия, математика, биологически науки, енергетика, педа-
гогика и психология. 

8 Доклади на НАОА за акредитираните професионални направления в Република 
България, http://www.neaa.government.bg/, последен достъп април 2011.
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Систематизирана информация относно това в кои университети, направ-
ления, специалности и дисциплини се изучава риска и неговото третиране 
като научен проблем, може да се проследи в Таблици №1 – №22:

Таблица 1. ОКС „Бакалавър” – Професионално направление „Науки за 
земята”

№ Университет/колеж Специалност Дисциплина

1. Софийски универ-
ситет „Св. Климент 
Охридски” 

1. География 1.1 Природни катастрофи 
и рискове 
1.2 Рискова геоморфология

2. Югозападен 
университет 
„Неофит Рилски” – 
Благоевград

1. География 1. Сеизмичен риск

Таблица 2. ОКС „Бакалавър” – Професионално направление „Икономика”

№ Университет/колеж Специалност Дисциплина

1. Пловдивски уни-
верситет „Паисий 
Хилендарски”

1. Макроикономика 
2. Маркетинг 
3. МИО

1. Анализ на риска 
2. Анализ на риска 
3. Анализ на риска

2. Тракийски 
университет –
Стара Загора

1. Аграрна 
икономика 

2. Бизнесикономика 

3. Регионално пла-
ниране и развитие 
на селските райони

1. Организация и защита 
на населението при риско-
ви ситуации и аварии 
2. Организация и защита 
на населението при риско-
ви ситуации и аварии 
3. Организация и защита 
на населението при риско-
ви ситуации и аварии

3. Икономически 
университет – 
Варна

1. Финанси 1. Антикризисен 
мениджмънт

4. Нов български уни-
верситет – София

1. Финанси 1. Анализ на риска
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Таблица 3. ОКС „Бакалавър” – Професионално направление „Администра-
ция и управление”

№ Университет/колеж Специалност Дисциплина

5. Бургаски свободен 
университет

1. Финанси 

2. Счетоводство и 
контрол 
3. Маркетинг

1. Анализ и оценка на 
риска 
2. Анализ и оценка на 
риска 
3. Анализ и оценка на 
риска

№ Университет/колеж Специалност Дисциплина

1. Софийски универ-
ситет „Св. Климент 
Охридски”

1. Стопанско упра-
вление

1. Вземане на решения 
при риск и неопределе-
ност

2. Пловдивски уни-
верситет „Паисий 
Хилендарски”

1. Стопанско упра-
вление

1. Анализ на риска

3. Икономически уни-
верситет – Варна

1. Мениджмънт 1. Управление на риска

4. Нов български уни-
верситет – София

1. Бизнес админи-
страция

1. Анализ на риска

5. Бургаски свободен 
университет

1. Бизнес админи-
страция

1. Анализ и оценка на 
риска

�. Варненски свобо-
ден университет 
„Черноризец 
Храбър”

1. Международен 
бизнес-мениджмънт
2. Бизнес админи-
страция в туризма

1. Управление на риска

2. Управление на риска

7. Русенски универси-
тет „Ангел Кънчев”

1. Информатика и 
информационни тех-
нологии в бизнеса

1. Теория на риска

8. Земеделски колеж – 
Пловдив

1. Стопанско упра-
вление

1. Управление на инвести-
ционния риск

9. Европейски колеж 
по икономика и уп-
равление – Пловдив

1. Бизнес админи-
страция

1. Управление на риска и 
промяната
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Таблица 4. ОКС „Бакалавър” – Професионално направление „Общо ин-
женерство”

№ Университет/колеж Специалност Дисциплина

10. Колеж по телекому-
никации и пощи – 
София

1. Мениджмънт 
и информатика в 
телекомуникациите 
и пощите

1. Управление на риска

№ Университет/колеж Специалност Дисциплина

1. Русенски универси-
тет „Ангел Кънчев”

1. Екология и техни-
ка за опазване на 
околната среда

1. Теория на риска

2. Технически универ-
ситет – Варна

1. Индустриален 
мениджмънт

1. Управление на трудо-
вите условия и производ-
ствения риск

Таблица 5. ОКС „Бакалавър” – Професионално направление „Химични тех-
нологии”

№ Университет/колеж Специалност Дисциплина

1. Химикотехнологичен 
и металургичен уни-
верситет – София

1. Безопасност на 
производствата и 
защита при бед-
ствия и аварии 
2. Инжинерна еко-
логия и опазване на 
околната среда

1. Анализ, оценка и упра-
вление на риска 

2. Производствена безо-
пасност и анализ на риска

Таблица 6. ОКС „Бакалавър” – Професионално направление „Информати-
ка и компютърни науки”

№ Университет/колеж Специалност Дисциплина

1. Русенски универси-
тет „Ангел Кънчев”

1. Информатика 
и информационни 
технологии

1. Рискове и отговорности 
в компютърните системи
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Таблица 9. ОКС „Бакалавър” – Професионално направление „Психология”

Таблица 7. ОКС „Бакалавър” – Професионално направление „Национална 
сигурност”

№ Университет/колеж Специалност Дисциплина

1. Нов български уни-
верситет – София

1. Гражданска 
и корпоративна 
сигурност (Специ-
алиация Защита на 
обществения ред)

1. Риск и защита при яд-
рени, химически и биоло-
гически и инциденти

2. Варненски свобо-
ден университет 
„Черноризец 
Храбър”

1. Защита на наци-
оналната сигурност
2. Корпоративна 
сигурност 
3. Защита от ава-
рии и бедствия

1. Теория на риска и без-
опасността 
2. Теория на риска и без-
опасността 
3.1. Теория на риска и 
безопасността 
3.2. Оценка на риска

Таблица 8. ОКС „Бакалавър” – Професионално направление „Архитектура, 
строителство и геодезия”

№ Университет/колеж Специалност Дисциплина

1. Варненски свободен 
университет „Черно-
ризец Храбър”

1. Пожарна безо-
пасност и защита 
на населението

1. Теория на риска

№ Университет/колеж Специалност Дисциплина

1. Варненски свобо-
ден университет 
„Черноризец 
Храбър”

1. Психология 1. Теория на риска
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Таблица 10. ОКС „Бакалавър” – Професионално направление „Обществе-
ни комуникации и информационни науки”

№ Университет/колеж Специалност Дисциплина

1. Университет по 
библиотекознание 
и информационни 
технологии – София

1. Информационно 
брокерство 
2. Информационна 
сигурност 
3. Информационни 
технологии 
4. Информационни 
ресурси на туризма

1. Риск мениджмънт 

2. Риск мениджмънт 

3. Риск мениджмънт

4. Стратегии на риска

Таблица 11. ОКС „Магистър” – Професионално направление „Икономика”

№ Университет/колеж Специалност Дисциплина

1. Софийски универ-
ситет „Св. Климент 
Охридски”

1. Макроикономика
2. Статистика и 
финансова икономе-
трия
3. Финансов ме-
ниджмънт (на фр. и 
англ. Език) 
4. Актюерство и уп-
равление на риска 

5. Макроикономи-
ка – неикономисти 
�. Статистика и 
финансова иконо-
метрия – неиконо-
мисти
7. Икономика и 
управление на го-
ривата и енергетика-
та – неикономисти 

1. Антикризисен мениджмънт 
2. Теория на риска 

3. Управление на рискове-
те – решаване на казус

4.1. Теория на риска и за-
страхователни пазари 
4.2. Застрахователни риско-
ве, осигурителни рискове и 
оценката им 
4.3. Управление на риска в 
осигурителната дейност и 
здравеопазването 
5. Антикризисен менидж-
мънт 
�. Теория на риска

7. Теория на решенията и 
анализ на риска 
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№ Университет/колеж Специалност Дисциплина

1. Софийски универ-
ситет „Св. Климент 
Охридски”

8. Актюерство и уп-
равление на риска – 
неикономисти

8.1. Теория на риска и за-
страхователни пазари 
8.2 Застрахователни риско-
ве, осигурителни рискове и 
оценката им
8.3 Управление на риска в 
осигурителната дейност и 
здравеопазването

2. Тракийски универси-
тет – Стара Загора

1. Предприемачество 
и иновации 
2. Икономика и 
управление на агро-
бизнеса 
3. Устойчиво регио-
нално развитие
4. Финанси и банки

1. Управление на конфликти, 
кризи и риск в бизнеса 
2. Управление на конфликти, 
кризи и риск в бизнеса 

3. Управление на риска при 
регионалното развитие
4. Управление на риска

3. Нов български уни-
верситет – София

1. Банков менидж-
мънт 
2. Мениджмънт и 
лидерство 
3. Управление на 
маркетинга 
4. Управление на 
човешките ресурси 
5. Икономическа 
политика и анализи 
�. Международен 
бизнес 
7. Финанси 

8. Екологичен ме-
ниджмънт

1. Оценка и управление на 
риска 
2. Стратегии за управление 
на риска 
3. Стратегии за управление 
на риска 
4. Стратегии за управление 
на риска 
5. Риск мениджмънт 

�. Оценка на риска 

7.1 Риск мениджмънт 
7.2 Анализ на риска
8. Моделиране и риск ме-
ниджмънт

4. Международно ви-
сше бизнес учили-
ще – Ботевград

1. Бизнес финанси 1. Управление на риска
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Таблица 12. ОКС „Магистър” – Професионално направление „Администра-
ция и управление”

№ Университет/колеж Специалност Дисциплина

1. Софийски универ-
ситет „Св. Климент 
Охридски”

1. Планиране и уп-
равление на терито-
риални системи
2. Планиране и уп-
равление на терито-
риални системи за 
неспециалисти
3. Регионална си-
гурност 

4. Регионална си-
гурност (за неспе-
циалисти)

1. Природни рискове – 
интегрална оценка 

2. Природни рискове – 
интегрална оценка

3.1. Анализ и управление 
на риска
3.2. Природни рискове и 
бедствия 
4.1 Анализ и управление 
на риска 
4.2. Природни рискове и 
бедствия

2. Пловдивски уни-
верситет „Паисий 
Хилендарски”

1. Публична адми-
нистрация 
2. Бизнес админи-
страция

1. Управление при кризи

2. Управление на проме-
ните

3. Великотърновски 
университет „Св. св. 
Кирил и Методий”

1. Финансов риск-
мениджмънт

1.1 Управление на риска 
1.2 Управление на финан-
сови рискове

4. Технически универ-
ситет – София

1. Стопанско упра-
вление

1. Мениджмънт на риска

5. Варненски свобо-
ден университет 
„Черноризец
Храбър”

1. Управление на 
европейски публич-
ни проекти 
2. Управление на 
международни биз-
нес проекти 
3. Бизнес админи-
страция в туризма

1. Управление на риска на 
проекти 

2. Управление на риска 

3. Реинженеринг и упра-
вление на риска в туризма

�. Международно ви-
сше бизнес учили-
ще – Ботевград

1. Бизнес админи-
страция 
2. Управление на 
проекти

1. Управление на риска 

2. Управление на риска
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Таблица 13. ОКС „Магистър” – Професионално направление „Математика”

№ Университет/колеж Специалност Дисциплина

1. Софийски универ-
ситет „Св. Климент 
Охридски”

1. Математическо 
моделиране в ико-
номиката

1.1 Анализ на риска 
1.2 Математическа теория 
на риска 
1.3 Кредитен риск 
1.4 Обобщени линейни 
модели и модели на ек-
стремални събития
1.5 Управление на риска

Таблица 14. ОКС „Магистър” – Професионално направление „Общо ин-
женерство”

№ Университет/колеж Специалност Дисциплина

1. Технически универ-
ситет – София

1. Индустриален 
мениджмънт

1. Мениджмънт на риска

Таблица 15. ОКС „Магистър” – Професионално направление „Животно-
въдство”

№ Университет/колеж Специалност Дисциплина

1. Тракийски уни-
верситет – Стара 
Загора

1. Управление на 
системите за безо-
пасност и качество 
на храните 

2. Технология на 
месо и месни про-
дукти 

3. Технология на 
мляко и млечни 
продукти

1. Анализ на риска и 
контрол на критичните 
контролни точки при про-
изводството на мляко и 
млечни продукти 
2. Анализ на риска и 
контрол на критичните 
контролни точки при про-
изводството на мляко и 
млечни продукти 
3. Безопасни условия на 
труд и управление на 
риска
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Таблица 16. ОКС „Магистър” – Професионално направление „Биологиче-
ски науки”

№ Университет/колеж Специалност Дисциплина

1. Тракийски уни-
верситет – Стара 
Загора

1. Опазване и упра-
вление на околната 
среда 
2. Безопасност на 
труда, екологичен 
риск и действия 
при бедствия и 
аварии в аграрния 
сектор 
3. Биологично земе-
делие

1. Управление на екологич-
ния риск 

2.1 Управление на еколо-
гичния риск 
2.2 Информационни 
технологии при управле-
ние на риска в аграрния 
сектор 
3. Управление на екологич-
ния риск

Таблица 17. ОКС „Магистър” – Професионално направление „Науки за 
земята”

№ Университет/колеж Специалност Дисциплина

1. Нов български уни-
верситет – София

1. Екология и устой-
чиво развитие

1. Оценка на здравноеко-
логичния риск

Таблица 18. ОКС „Магистър” – Професионално направление „Енергетика”

№ Университет/колеж Специалност Дисциплина

1. Технически универ-
ситет – София

1. Ядрена енерге-
тика

1. Анализ на надеждността 
и риска в ЯЕЦ

Таблица 19. ОКС „Магистър” – Професионално направление „Обществени 
комуникации и информационни науки”

№ Университет/колеж Специалност Дисциплина

1. Университет по 
библиотекознание 
и информационни 
технологии – София

1. Информационна 
сигурност и упра-
вление на знания

1. Анализ и управление на 
риска



10�3

Таблица 20. ОКС „Магистър” – Професионално направление „Национална 
сигурност”

№ Университет/колеж Специалност Дисциплина

1. Нов български уни-
верситет – София

1. Компютърни тех-
нологии в сигурнос-
тта и отбраната
2. Национална и 
международна си-
гурност 
3. Организация на 
антитерористична-
та дейност в пуб-
личния и частния 
сектор

1. Информационни техно-
логии за управление при 
риск 
2. Информационни техно-
логии за управление при 
риск 
3. Информационни техно-
логии за управление при 
риск

2. Академия на МВР – 
София

1. Стратегическо 
ръководство и уп-
равление на сигур-
ността и обществе-
ния ред

1. Управление на риска 
във вътрешната сигурност

3. Военна академия 
„Георги Стойков 
Раковски” – София 

1. Мениджмънт на 
сигурността и от-
браната 
2. Защита на насе-
лението и критична-
та инфраструктура 
3. Въздухоплаване и 
сигурност на въз-
душното простран-
ство

1. Мениджмънт на риска 

2. Мениджмънт на риска 

3. Мениджмънт на риска

4. Варненски свобо-
ден университет 
„Черноризец 
Храбър”

1. Подготовка на 
силите и средства-
та за действия при 
неконвенционални 
кризи (за неспециа-
листи) 
2. Митническо раз-
узнаване и разслед-
ване (за неспециа-
листи)

1. Оценка на риска 

2. Теория на риска и без-
опасността
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Таблица 21. ОКС „Магистър” – Професионално направление „Психология”

№ Университет/колеж Специалност Дисциплина

1. Югозападен уни-
верситет „Неофит 
Рилски” – Благоев-
град

1. Психология на 
управлението

1. Психология на предпри-
емача и икономическия 
риск

Таблица 22. ОКС „Магистър” – специалност „Педагогика”

№ Университет/колеж Специалност Дисциплина

1. Тракийски уни-
верситет – Стара 
Загора

1. Педагогическо 
и психологическо 
консултиране

1. Суицидни рискове и 
кризи при деца, и юноши

Както е видно от данните, наблюдава се изключително голямо разнообра-
зие във формулировките на дисциплините особено при икономическите и упра-
вленските специалности. Получените данни от изследването показват тенденция 
за навлизане на знанието за риска в обучението на бъдещите специалисти от 
различни области. Видно от направения количествен анализ е наличието на 
множество учебни дисциплини, свързани с управлението на риска в професио-
налните направления „Икономика” и „Администрация и управление”, на второ 
място в професионално направление „Национална сигурност”. Тази тенденция 
потвърждава историческото развитие на теоретичното знание за риска.9

Съвременното състояние обаче на научното знание за риска разкрива 
възможностите за неговото институционализиране в различни практики и 
области на човешката дейност, което според нас е първия фактор влияещ в 
посока разширяване на приложните аспекти на управлението на риска. Нещо 
повече знанията и способностите за справяне с риска днес са необходими в 
живота на човек ежедневно. Тази необходимост е вторият фактор, оказващ 
влияние върху разширяването, макар и под формата на тясноспециализирано 
знание, на преподаваните учебни дисциплини в професионални направления 
като науки за земята, психология, химични технологии, общо инженерство, 
архитектура, строителство и геодезия, енергетика, педагогика.

В сайтовете на Нов български университет и ВСУ ”Черноризац Храбър” 
бяха открити налични анотации по учебни дисциплини: 

• Оценка и управление на риска;
• Риск и защита при ядрени, химически и биологически инциденти;

9 Христов, П. Метатеория на риска, С., 2010.
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• Оценка на здравноекологичния риск;
• Риск мениджмънт;
• Информационни технологии за управление при риск;
• Теория на риска и безопасността;
• Оценка на риска.
Целта на курса „Оценка и управление на риска”, провеждан в магистърска 

програма по банков мениджмънт в НБУ – София е студентите да овладеят 
техниките за управление на видовете риск, методите за своевременно иден-
тифициране и оценяване на всеки един от тях. Успешно завършилите курса 
студенти ще познават различните видове риск, както и моделите за изчисля-
ване, управление и оценка и ще могат да изчисляват, идентифицират и оце-
няват различните видове риск. Предварителните изисквания към студентите 
са те да имат знания и умения по финансова математика и финансов анализ. 
Основните теми, които се разглеждат в курса са предимства от управлението 
на риска, кредитен и оперативен риск, лихвен риск, ликвиден риск, валутен 
риск, управление на риска чрез използване на деривати, капиталов риск, сис-
тема за управление на риска: идентификация на риска, измерване на риска 
и мониторинг, контрол на риска и оценка на риска.

В динамичната стопанска среда и голямата волатилност на финансовите 
пазари, управлението на финансовия риск придобива все по-голямо значе-
ние. Затова през последните десетилетия правилното дефиниране, оценка и 
управление на финансовия риск е важна задача пред мениджмънта на всеки 
стопански субект. В тази връзка, дисциплината „Риск мениджмънт” в магистър-
ска програма „Финанси” на НБУ – София се стреми да обхване различните 
видове рискове, съществуващи пред съвременния бизнес и да предложи 
модели и методи за тяхното измерване и управление. Курсът запознава сту-
дентите и със съществуващата нормативна база, касаеща управлението на 
риска в различни финансови институции в Р България. 

Тематичната насоченост на дисциплината „Риск и защита при ядрени, химиче-
ски и биологически и инциденти” се отнася до актуални проблеми на съвремен-
ния свят, свързани с възникването, развитието, ликвидирането на последствията, 
защитата и оценката на рисковете при ядрени, химически и биологически 
инциденти и вземането на превантивни мерки за недопускане наличието им. 
Обучаемите придобиват знания относно същността и причините, пораждащи 
ядрени, химически и биологически рискове, оценката на рисковете при екс-
тремни събития, вземането на правилни управленски решения при критични 
ситуации с оглед опазване живота и здравето на хората вследствие въздейст-
вието на радионуклиди, токсични вещества и биологични агенти върху органи-
змите, като особено внимание се обръща на превантивните мерки и защитата. 
Студентите придобиват умения по предприемане и реализиране на управлен-
ски решения за бързо ликвидиране на последствията от кризисни ситуации, 
свързани с ядрени, химически и биологически аварии.
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Дисциплината „Оценка на здравноекологичния риск” в магистърска програма 
„Екология и устойчиво развитие” на НБУ – София е един от специализирани-
те курсове, в които студентите усвояват различни видове физични, химични, 
микробиологични, биохимични и имунологични методи за екотоксикологични 
изследвания. Обучаемите придобиват общи познания за значението на водата 
върху здравето на населението, източниците на замърсяване и контаминанти 
във водата, мониторинг и методи за контрол на питейна вода, както и оценка-
та и управлението на риска с оглед профилактика здравето на населението.

Дисциплината „Информационни технологии за управление при риск” е теоре-
тично и приложно разглеждане на съвременните технологии и средства, които 
намират приложение при управление в кризисни и рискови ситуации. Целта 
на курса е както придобиване на специализирана подготовка по информа-
ционни технологии, така и систематизирани знания за същността на процеса 
на осигуряване вземането на решения в екстремни ситуации в областта на 
сигурността. 

В учебните планове на специалности „Защита на националната сигурност”, 
„Корпоративна сигурност” и „Защита от аварии и бедствия” във Варненски 
свободен университет „Черноризец Храбър” дисциплината „Теория на риска и 
безопасността” е базова. Целта на учебната дисциплина е да се разкрие пред 
студентите и те да вникнат и усвоят съдържанието на категорията „риск”, по-
нятията опасност, заплаха, сигурност, безопасност и логическата зависимост 
между тях. Дисциплината разкрива философията и методологията, на които се 
основава анализът и контролът на риска в практическата дейност по защита 
на сигурността. Акцент е поставен върху онтологията на риска – семантичен, 
структурен и функционален анализ. Разглеждат се обективните предпоставки 
на риска от природен, антропогенен и обществен характер. Рискът в услови-
ята на националната държава е възлова тема. В нея се обсъждат формите на 
организация на обществото и ролята им за осигуряване на личната сигурност. 
Изясняват се връзките между държавата и риска. 

В контекста на глобализацията и произтичащите от нея рискови фактори 
е разгледано понятието „световно рисково общество”. Особено важно място 
в дисциплината заема историческото развитие на теориите за риска. Изясня-
ват се появата и етапите на развитие на теориите на риска, представят се 
частните теории на риска, накрая се излага същността на общата теория на 
риска и безопасността.

Втората част на дисциплината е посветена на етапите на управлението 
(анализа и контрола) на риска – разкриване, оценка, избор на метод за въз-
действие, идентификация, оказване на въздействие и регистрация и отчет. 
Важен методологичен момент в преподаването на дисциплината е темата по 
идентификацията на риска. След като се представя основната дефиниция, 
чрез която се извежда същността на процеса следва представяне на систе-
мата от признаци, чрез които може да се формализира рискът и да се из-
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гради своеобразен негов профил. Тъй като идентификацията е изключително 
сложен етап, то в детайли се излага неговата технология. В последната част 
от курса се изучава същността на различни подходи и методи за въздействие 
върху риска, като избягване, прехвърляне, ограничаване и съкращаване на 
рисковете.10

Рискът, и по-скоро неговата оценка, е обект на изучаване и в друга 
специална дисциплина в специалност „Защита от аварии и бедствия” във 
ВСУ „Черноризец Храбър”. След терминологично определяне на разнородните 
опасни явления и събития, като инциденти и злополуки, аварии и катастрофи, 
природни бедствия и други социални опасни явления, се разкрива специ-
фиката на технологичните рискове. Тълкуват се специфичните им свойства 
като определеност и неопределеност, сигурност и несигурност, опасност и 
безопасност. Основното съдържание на дисциплината се състои в методите 
за изследване и анализ на рисковете. Последователно са разгледани основна 
част от съществуващите и използвани в практиката методи като: качествен 
анализ, логически анализ, метод „Монте Карло”, дърво на отказите, анализ 
на отклоненията, сценарии на опасностите, дърво на събитията, Dow-анализ, 
проспективен анализ, ретроспективен анализ, моделиране на опасностите и 
риска и редица други. Представя се методика за съставяне и използване на 
риск-матрици. Изложени са някои широко известни, конвенционални риск-ма-
трици, проверени в световната практика. Сравняват се някои частни оценки 
като: FAR-оценка, оценка за риска на населението, оценка на риска за трудови 
злополуки, профил на риска, оценка на риска за пътно-транспортни злополуки, 
оценка на риска за пожари, оценка на динамиката на риска и др.

Безопасността на системите – системната безопасност е предмет на по-
следната част от учебната програма по „Оценка на риска”. Значимо място се 
отделя на управлението на системната безопасност. Последователно се изуча-
ва същността, методите и средствата на различните видове защитни действия. 
Последователно се разглеждат: предпазни действия, корекционно-редуцира-
щи действия, компенсиращи действия, индивидуални и групови действия и 
субективни действия. Темата завършва с представяне на методи за оценка на 
ефективността на защитните действия. 

По време на семинарните упражнения студентите придобиват умения за 
практическо прилагане на знанията, придобити от лекционния материал. За 
да осмислят категорията „риск” и специфичните й характеристики, на обу-
чаемите се предлага подходящо подбрана тематика и методична форма за: 
1) оценка на личната склонност към риск; 2) оценка на личната мотивация; 

10 Христов, П., В. Томов, Структура и съдържание на обучението по дисциплината 
„Теория на риска и безопасността” във Варненски свободен университет, сборник докла-
ди от Трета научна конференция „Пожарната и аварийната безопасност’2005”, С., 2005, 
с. 51-52.
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3) определяне на полезността на вземане на решения; 4) оценка на иконо-
мическите загуби от заболяване и смърт на хората; 5) оценка на честотата и 
тежестта на трудовите злополуки в конкретно предприятие и др. Втората гру-
па упражнения е посветена на използването на методите за анализ на риска. 
Обучаемите изработват оценка на риска чрез следните методи: редове на 
разпределение на опасни природни и антропогенни събития, оценка на риска 
за населението чрез кривата на Farmer, оценка на риска чрез дърво на отка-
зите и дърво на събитията, оценка на риска чрез експертен анализ и др.11

ІІІ. МОДЕРНАТА ПРОФЕСИЯ „РИСКМЕНИДЖЪР”

През 90-те години на ХХ век в редица големи западни компании се 
появяват нови длъжности – risk-adviser (консултант по нестандартни ситуации) 
и risk-manager, чиито задължения са свързани основно с разкриване, анализ 
и контрол на риска. Представителите на тези модерни професии имат една 
задача – да предотвратяват всякакви произшествия в доверената им сфера.12 
Днес експертите по риска са специализирани в различни области – банково 
дело, застраховане, производство, пожарна безопасност, опазване на собстве-
ността и т.н. Специалистите по риска в банките и застрахователния бизнес 
имат за задача да предотвратят загуби от измами, кражби, неизпълнение 
на задължения и т.н. Рискмениджърите в производствената сфера изследват 
причините и последиците от аварии и катастрофи и на основа на получените 
резултати набелязват мерки за отстраняването на причините и условията за 
тяхното настъпване. 

Унифицирането на практиката по управлението на рисковете и регламен-
тирането на функционалните задължения на рискмениджъра са утвърдени в 
Единния стандарт ISO 31 000:2009.13 Според него процесът на управление 
на риска не съществува сам по себе си, а трябва да бъде съставна част на 
управлението на организацията. Това означава, първо, че рискмениджмънтът 
трябва да се съдържа в организационната култура, и второ, да се основава 
на протичащите в организацията процеси. Тези две изисквания могат да бъдат 
реализирани единствено от ръководството на организацията, поради което 
стандартът подчертава, че висшите ръководни органи са длъжни да създадат 
условия за внедряване на системата за управление на риска в организацията 
и нейното ефективно функциониране.

В съвременния свят при решаването на практически проблеми, а все 
по-често и в учебния процес, научните знания се организират на основата 

11 Пак там, с. 52-54.
12 Пак там, с. 272.
13 ISO 31 000:2009. Risk Management – Principles and Guidelines, Geneva, 2009.
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на проблемния подход. Ръстът на научното познание постепенно премахва 
границите на отделните науки и на учените и специалистите в практиката 
все повече се налага да се специализират не по науки, а по проблеми. Това 
налага бъдещият млад специалист да бъде по-скоро проблематик, отколкото 
тесен специалист, вземащ управленски решения в условия на неопределеност 
и дефицит на информация, следователно да притежава и умения за управле-
ние на риска.

От направения анализ можем категорично да твърдим, че висшето обра-
зование в България отразява в известна степен обществените потребности от 
подобно специфично знание. Необходимо е обаче според нас да се положат 
допълнителни усилия за повишаване качеството на образователната услуга 
в тази посока, което ще доведе до конкурентноспособност на българските 
специалисти.

ЛИТЕРАТУРА

1. Владимиров, Л. 2009. Рискметрия в екологичната сигурност 
2. Девенски, П. 2005. Анализ на някои проблеми на висшето техническо образование, 

сб. доклади на Академия на МВР 
3. Милева, Г. 2009. Защита от пожари на недвижимите паметници на културата 
4. Минева, Ст. 2010. Фактори за повишаване ефективността на финансовото разузна-

ване в Република България, дисертационно изследване 
5. Христов, П., В. Томов, 2005. Структура и съдържание на обучението по дисциплина-

та „Теория на риска и безопасността” във Варненски свободен университет, сбор-
ник доклади от Трета научна конференция „Пожарната и аварийната безопасност’ 
2005” 

�. Христов, П. 2010. Метатеория на риска
7. Бюлетин №1�/2009. „Оценяване и акредитация на висшите училища” НАОА
8. Доклади на НАОА за акредитираните професионални направления в Република Бъл-

гария в периода 2004 – 2008, http://www.neaa.government.bg/, посл. достъп април 
2011.

9. ISO 31 000:2009. Risk Management – Principles and Guidelines, Geneva



1070
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ВИСШИТЕ УЧИЛИЩА КАТО УЧЕБЕН ПРЕДМЕТ
проф. д.ик.н. Пеню Михайлов
Икономически университет, Варна

CONCEPTUAL BASES OF REINSTATING 
POLITICAL ECONOMICS AS AN ACADEMIC 
DISCIPLINE AT HIGHER SCHOOLS

Penju Mihajlov

ABSTRACT: The present report presents the need for reinstating the academic 
discipline of political economics in the teaching of students in economics programmes 
against the background of social and economic changes in modern society in Bulgaria and 
the expectations in the training of experts in economics. The aims and objectives of the 
discipline are formulated.

KEYWORDS: Political economics, economics, higher education.

ПРЕДВАРИТЕЛНА ФОРМУЛИРОВКА НА ПРОБЛЕМА

Проблемът за теоретико-методологическата подготовка на студентите 
днес придобива особена важност. По всеобщо признание тя спада, ка-
чеството се влошава, студентите излизат неподготвени, не са в състояние 
да се справят със сложните проблеми на обществения живот. Причините 
за това са много. Една от тях е, че фундаментът на обучение се стеснява. 
Политическата икономия отпадна като учебен предмет, разшири се кръга 
на изучаваните конкретни икономически дисциплини, теоретическата под-
готовка на студентите обаче не се повиши. Нужна е радикална промяна в 
преподаването,без политическата икономия това едва ли може да стане. То 
все повече придобива характер на технологии и на техницизъм. Обучени-
ето се извършва преди всичко върху основата на неокласическата теория. 
Тя обаче е частен случай от икономическата теория и затова не може да 
претендира за всеобщност. Знанието и преподаването е остаряло, в някои 
случаи едностранчиво и скучно.

Най-дълбоката същност на икономическата структура на обществото 
се разкрива от политическата икономия. Ако някой се страхува от нейното 
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название (ученият не бива да се страхува, а би следвало да изповядва сен-
тенцията на древните) – „учителят ми е мил, но истината още по-драга”.

Ако терминът „политическа икономия” е смущаващ, той трябва да се 
замени с теоретична икономика, философия на икономиката, или социална 
икономика. И колкото по-рано се осъзнае, толкова по-добре. Много науки 
имат подобно название: теория на правото, философия на историята, 
теоретична физика и пр.

В теорията на икономиката (политическата икономия) би следвало да на-
мерят въпроси, които едностранчиво, или погрешно се излагат в учебниците 
по „икономикс” от неокласическата теория. Това бяха едни от подбудите да 
представя програма по учебната дисциплина „политическа икономия”.

Връзката между политическата икономия и икономикса днес е не само 
отслабена, но и прекъсната. Икономическата наука престана по същество да 
бъде цялостна наука. Обществото не познава достатъчно своята природа, а 
щом не я познава няма солидни теории за своето обяснение. Опитът „Ико-
номиката на прехода” да се обясни с икономикса не даде резултати.

В една моя статия аз предложих програма за изучаване на политическата 
икономия, очертах теоретическата конструкция на икономическата система, 
нейната обективна логика на функциониране. Като всяка система, така и 
икономическата може да се развива и усъвършенства, да снема своята ед-
ностранчивост, да прераства в нещо друго. Такъв характер би трябвало да 
има и програмата. По пътя „проба-грешка” и в зависимост от равнището на 
научното познание, тя може да се подложи на „проверовъчен тест” и от тази 
гледна точка да докаже своята достоверност и правдоподобност, но затова 
по-късно. А сега на въпроса?

Програмата би трябвало да съдържа следните въпроси: за целесъобраз-
ността от включването на политическата икономия в икономическото об-
разование на висшите училища; цели и задачи на дисциплината; учебно-
методичен план; структура на учебния материал; кратък коментар върху 
съдържанието на програмата;

1. ЗА ЦЕЛЕСЪОБРАЗНОСТТА ОТ ВКЛЮЧВАНЕТО НА
 ПОЛИТИЧЕСКАТА ИКОНОМИЯ В ИКОНОМИЧЕСКОТО
 ОБРАЗОВАНИЕ НА ВИСШИТЕ УЧИЛИЩА

Защо отпадна политическата икономия като учебен предмет? безупречна 
ли е неокласическата теория, станала ядро на икономикса, в научно отно-
шение; какво трябва да се преподава? Причините са много. Най-изтъкваните 
са: неокласическата теория е всеобща, универсална, преподаването трябва 
да се гради върху нея; тя в сравнение с всяка друга по-добре обяснява 
социално-икономическите процеси; освобождава преподаването от ограниче-
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ност; очиства го от идеологически щампи и схеми, присъщи на предишната 
политическа икономия, занимавала се с голо абстрактно теоретизиране, от-
къснато от реалността; влиза в противоречие със същината и принципите на 
капиталистическата система; формира хора с широк профил на обучение, а 
за формиращата се класа е по-изгодно да са с тесен профил на обучение, а 
не критически да осмислят социалните недъзи на системата.

Тези доводи не могат да бъдат приети по следните съображения:
Никой не оспорва, че старата икономическа теория трябва да се очис-

ти от идеологически щампи и схеми, които се приписваха на нея. Въпро-
сът е дали това е основание тя да бъде заменена с „чистата икономика” 
(Economics). А нима икономиксът не страда от идеологическа обремененост, 
само че облечена в завоалирана мъглява форма, не оправдава ли той непо-
клатимостта на икономическата система, като се придържа към принципа на 
Хегеловата философия: „всичко съществуващо е разумно”, и няма какво да се 
измени. Под прикрита форма на пазарна икономика днес се извършва пре-
ход към капитализма. А нима това не е идеология?

Идеологията може да съдържа лъжлив момент. Тя изразява интересите 
на определена група и класа, които много често са в разрез с обществените. 
Лъжливата идеология заменя научната истина с неистина – лъжата. Първата 
се възвеличава, абсолютизира, придава й се всеобщност, втората се отрича, 
анатемосва. Правдата е на страната на по-силния. В този смисъл тя съдър-
жа лъжлив момент, прераства в лъжеидеология. Докато за науката това не 
може да се каже. Науката е призвана да разкрие истината, законите които 
управляват светът на икономиката. Науката е независима от политиката. В 
живота обаче не е така. Икономическата наука много често се превръща в 
слуга на политиката, истината се подменя с неистина, оцветява се партийно, 
нахлузва (надява) й се партийна мантия. Така беше с марксизма така е и с 
неолиберализма.

Бедата не е в това да се отхвърли една или друга идеология, а в това, 
дали като цяло може да изрази социалният устрем на обществото за по-
добър живот и социален прогрес. Икономическата наука не е неутрална по 
отношение на моралните ценности на обществото. Деидеологизацията проти-
воречи на самия предмет на социалната наука. Хората се обръщат към иде-
ологията за да обяснят какъв е светът и какъв трябва да бъде той (Д. Норт). 
Няма общество без съответни идеали, без съответни критерии и оценки за 
него, кое е добро, зло, справедливо или несправедливо.

Догматизмът малко или много е присъщ за всяка наука, в това чис-
ло и за икономикса. Това, обаче не може да бъде претекст политическата 
икономия да се замени с икономикса. Вярно е, онова, което вчера е било 
истина, днес се оказва недостатъчно пълно за икономически анализ, в ня-
кои случаи и погрешно. Остарялото обаче не значи поставяне на кръст 
на термина „политическа икономия”. Новите доктрини трябва да допълват 
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старите, те следва да се разглеждат в контекста на развиващото и обога-
тяващо се икономическо знание. Всяка теория е продукт на своето време, 
на определени потребности. С промяната им се изменя и самата теория, 
но от това не следва, че политическата икономия трябва да се замени с 
друго название.

Маркс прие названието политическа икономия от своите предшестве-
ници. Той обаче внесе ново съдържание в нейния предмет. След като не 
бе опровергана и отречена теорията му, в крайна сметка се отрече самата 
политическа икономия, премина се към ново название „икономикс”.

Политическата икономия и икономиксът имат това общо, че и двете са 
с един и същ обект на изследване – икономиката. Те обаче се различават от 
гледна точка на подхода и средствата за изучаването на този обект.

Политическата икономия изучава социалните закономерности на об-
ществото, тя има за цел да открие движещия закон на формацията, общите 
тенденции в развитието на обществото. Нейният предмет са производствени-
те отношения, ядрото на които са отношенията на собственост. Борбата за 
власт и собственост е борба около която се върти целия обществен живот. 
Политическата икономия поставя въпроса, защо собствеността е притежание 
на едни лица, а други са лишени от тази собственост.

Тук възниква въпросът: Може ли съвременната икономическа теория и 
най-вече неокласиката да даде отговор на ключови въпроси на глобалния 
мир и най-вече на икономиката на страната? Това може да стори класиче-
ската политическа икономия. Затова се обръщаме към нея, не само ние, но 
и много Западни университети. Днес „Капиталът” на Маркс и много негови 
философски трудове се изучават в Америка, Англия, Германия, Франция и пр. 
Студентите ги владеят не по-малко от нашите, изучаващи преди политическа 
икономия. Ние се обръщаме към Марксовото наследство, не от гледище на 
фактите и събитията от XIX в., а от гледище на теорията и логиката на по-
строяване на икономическата система, на нейните категории и закони. Тъкмо 
това не достига на съвременната политическа икономия, било тя модерна 
или постмодерна.

Не всяко възвръщане към миналото е грешно и лъжовно. Това важи и за 
класическата политическа икономия. Нито едно вузовска икономическа дисци-
плина не изучава същността на производствените отношения, като отношение 
между хора в производството, разпределението, обмена и потреблението на 
материалните и духовни блага. Доколкото последните (четири) в една или друга 
степен са предмет на съвременната икономическа мисъл, тя ги изучава, не от 
гледище на социална икономичската неопределеност, а от тяхната техническа 
страна, т.е. като технология. Без анализ на производствените отношения, ние не 
можем да разберем функционирането на съвременната икономическа система. 
Марксисткото наследство е степен в развитието на икономическата мисъл. То 
не се нуждае нито пълна абсолютизация, нито отрицание.
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Икономиксът е наука за оскъдността, начин за обяснение на човешкото 
поведение, който изхожда от предположението, че хората имат определени 
цели и намират правилно средства за тяхното постигане. За него изходен 
пункт за анализа на икономическите процеси не са обективните закономер-
ности, а „стопанският субект”, въздействащ със своя избор на обкръжаващия 
го свят.

Икономиксът не признава обективността на закона, заменя го с по-неу-
трално понятие – „принцип на стопанисване” и на „икономическото мислене”. 
Да се придаде на това всеобщност, значи обективното да се подмени със 
субективно. Законът обаче, като обективна вътрешна необходима, повтаряща 
се причинно – каузална обусловена връзка между явленията и процесите на 
икономическия свят остава да съществува. За разлика от природата (разби-
рай природния закон), той (икономическия закон) не се проявява в своята 
чиста, осезаема форма, като вероятностен закон, като закон-тенденция. Зако-
ните на икономиката са трудно уловими и измерими, зависят от множество 
условности и фактори, предопределящи тяхната проява. Вероятно това дава 
основание на някои да отрекат правото на съществуване на икономическата 
наука, да я сведат до изкуство, риторика, начин и способност да убеждаваш 
ближния си в правотата на своите идеи. Това обаче е друга тема.

Икономиксът страда от един съществен методологически порок. Тази те-
ория се представя за универсална, присъща на всички стадии на обществото. 
Всяка теория е ограничена от времето, при което възниква. Няма теория за 
всички времена. Ако теорията не се потвърждава от основните факти, по-
ставя се под съмнение нейната общовалидност. Крайните резултати трябва 
да бъдат постигнати по пътя на анализа на емпиричния материал, а не да се 
основават на формално-логически разсъждения, които следва да отидат за 
проверка на действителността.

Провъзгласила се за непоклатима и универсална, неокласическата тео-
рия се опълчва срещу теории, които засягат нейната концептуална същност. 
Какво значи универсалност? Това е неизменност на реда. Всичко, което 
противоречи на него се отрича. Теориите не се разглеждат в тяхната цялост, 
като степени на човешкото познание. Тази методологическа слабост съзря и 
Имре Лакатош. „Ако разгледаме най-значимите последователности на теори-
ите, имащи място в историята на науката, то видно е, че се характеризират 
с непрекъснатост, свързващ техните елементи в едно цяло”1.

Икономическата наука не бива да се обвързва с една единствена тео-
рия – неокласическата. В тази връзка не е излишно да припомним словата на 
Имре Лакатош: „За Попър, пише той, изменението на науката е рационална 
или поне се поддава на рационална конструкция и попада в сферата на от-

1 И. Лакатос, Методология научньiх исследовательских программ. Вопросьi фило-
софии, 1995, №4, с. 135.
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критието. За Кун изменението на науката – от една парадигма към друга – е 
мистично обръщение в друга вяра, което не се ръководи и не може да се 
ръководи от правилата на разума, и което изцяло попада в сферата на /со-
циалната/ психология на откритието. Изменението на науката има религиозен 
характер”2.

Този подход, приложен към икономическата наука я обрича на застой. 
Моите възражения срещу него се свеждат до следното: първо, преходът на 
икономическата наука от една парадигма към друга, е плод не на мистиката, 
а резултат на икономическите промени на действителността; второ, „пра-
вилата на разума” не са умозрителни заключения, а отражение на реални 
обективни икономически процеси; трето, логическите форми на мисленето, 
на разума могат да имат самостоятелно битие, но те не могат и не бива да 
се откъсват от своята обективна основа; четвърто, разумът освободен от съ-
държанието (реалността) е спекулативна измислица, граничеща с мистиката, 
откриваща път на идеализма.

Да се признае непоклатимостта на неокласическата теория, значи да се 
отрича историческия характер на икономическата наука и свързаните с нея 
категории. Това значи, че са конструирани по естествен начин, че развитието 
им следва този път, а другите по изкуствен начин. Това твърде много напомня 
„Краят на историята” на Фукояма, която обрича самата история на застой. 
Без критика на старото, не може да се утвърди настоящето. Старото обаче 
не следва да се отрича изцяло, а да се вгражда в настоящето и бъдещето, 
от гледище на целите на движението.

Науката е низ от теории, съединени в едно цяло. Критика към домини-
ращата теория трябва да има не само по време на криза, но и в зачатие и 
възход от нейното развитие. Критика преди към марксизма нямаше. Той се въз-
хваляваше и абсолютизираше, пригаждаше се към една или друга политическа 
групировка (номенклатура). Всяко отклонение се смяташе за ерес, проява на 
буржоазна идеология. Нещата в действителност обаче стоят много по-иначе. 
Дори да приемем, че дадена теория е в своя апогей, резултатите емпирично 
потвърдени, но някои от тях не издържат проверовъчния тест на времето, това 
не значи, че критиката трябва да отслабва. Нашето познание се развива и усъ-
вършенства. Това, което вчера е било истина, днес престава да е. Учените днес 
например оспорват валидността на Дарвиновата теория, теорията на относи-
телността на Айнщаин и пр. И. Лакатош се позовава на теорията на Нютон. 
„Когато тя възникна, първо около нея бе океан от „аномалии” (ако е угодно 
„контрапримери”) и тя встъпи в противоречие с теориите утвърждаващи тези 
аномалии. Но, проявилите изобретателност и блестящо остроумие нютоновци 
превърнаха един контрапример в друг подкрепящ пример. И това те напра-

2 Имре Лакатош, Фалсификацията и методологията на научните изследователски 
програми.
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виха главно за сметка на неопровержението на тези изходни „наблюдателни” 
теории, на основанието на които се установили тези „опровергаващи” данни. 
Те всяка нова трудност превърнаха в нова победа на своята програма”3.

Това важи ли днес за неокласиката, всяка трудност превръща ли се в по-
беда на нейната програма? Да вземем за пример свободния пазар. Неговите 
принципи не могат да придадат социална насоченост на пазара. Прекомер-
ната им свобода доведе и до днешната криза. Тя е криза не само на ико-
номиката, но и на теориите, които я осветляват и обясняват, в алтернативите 
на нейното разрешаване.

Раждането или смъртта на теорията зависи от фактите. Много факти на 
обществения живот не могат да се осветлят от нея. Теорията в нейния съ-
временен неокласически вариант (мейнстрийм) носи теоретичните белези на 
ХІХ век. Преходният период основан на нея не даде резултати. Това налага 
икономическата наука да търси опора в други теории издържали проверка на 
времето, една от тях е политико-икономическият подход, без който анализът 
на обществото в наше време би бил невъзможен.

Научната теория винаги отхвърля ония идеи, които не съвпадат с талвега 
на историята и оправдава ония от тях, които спомагат за неизбежните проме-
ни. Трябва да се отрича старото, което пречи на утвърждаването на новото, 
да се насърчават идеите на промяната. Такава е диалектиката на новото. 
Научното знание трябва да се основава на строгата обективност на фактите, 
логически да ги обобщава и извежда закономерностите, да представя в ло-
гическа форма историческия процес от простото към сложното, от нисшето 
към висшето, да включва пред идещето като необходима предпоставка но 
недостатъчно за обяснение на специфичното съдържание на знанието от по-
висш ранг, т.е. да поставя нещата, идеите, науката и пр. в определена йерар-
хия, както се изразява Огюст Конт.

Слабото звено в теорията на икономиката и преподаването е че те не се 
основават на солидна философска основа. Икономиката се разглежда не като 
философия на икономиката, методологията отсъства, преобладава схоластика 
и догматизъм.4 Животът както преди, така и сега се вкарва в определени 
схеми и шаблони откъснати и противоречащи на действителността. Теорията 
не е в състояние да обясни преходните процеси, да внесе ред в трансфор-
мацията на икономическата система.

Налице са два подхода: първият, несъответствието на теорията на факти-
те трябва да се търси не в научното познание, а в самите факти, ако то не 
отговаря на тях „толкова по-зле за самите факти”.

3 Пак там, стр. 13�.
4 Много големи икономисти в миналото преди да бъдат икономисти са били голе-

ми философи. Хуманизмът в икономическото образование е било широко застъпено. За 
съжаление днес не е така, което рефлектира върху качеството на обучението.
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Научното знание се извежда от непротиворечивостта на логическите 
форми. В много случаи те се откъсват от своята обективна основа, свеж-
дат се до начин за построяване на нашите мисли по някакви граматически 
правила. Тази теза е неприемлива. Наистина чистите форми на производство 
като логически форми могат да имат самостоятелно битие, отделени обаче от 
съдържанието си, те откриват пътя на мистиката и спекулацията, превръщат 
се в игра на думи. „Противоречието е критерий за истината, отсъствието 
на противоречие – критерий за заблуждение” (Хегел).

Ние трудно се разделяме с установилото се и мъчно свикване със става-
щото. Нашето съзнание някак си е приковано към биващото (към определен 
вид знание), приобщени оставаме, като че ли слепи и неми към други теории 
и системи. Претенцията за истинност обаче може да се превърне в оръжие 
на неистинност чрез обстоятелствата, които я опровергават. Истината не бива 
да се затваря в себе си, в своята черупка, а да се отваря към други системи 
и теории, да търси опора в реалния свят на икономиката. Това като че ли в 
по-малка степен важи за неокласическата теория. Тя се затваря в себе си, 
брани концептуалната си същност с всички средства, опълчва се срещу ония, 
които посягат на нейното „твърдо ядро” и „защитен пояс”.

Теорията се проверява чрез грешките си. Ако те застрашават „твърдото 
ядро” и защитния слой около него бе отслабен, устойчивостта се нарушава, 
научността на теорията губи своята сила, тъй като постулатите върху които тя 
се гради не издържат проверка на времето. Не бива да се забравя и това, 
че обективността на неокласиката, както и на всяка друга теория не е абсо-
лютна, а относително обективна.

Има опознати и неопознати неща. Познатите неща в зависимост от 
степента на научното познание могат да бъдат отхвърлени и опровергани. В 
живота възникват нови факти, нови наблюдавани явления, старите факти губят 
своята достоверност, теорията основана върху тях губи своята научност. Дали 
всякога това е така?

Науката открива факти и закономерности в рамките на определено вре-
ме. Но ако след това се открият нови, които противоречат на постулатите на 
теорията, учения би следвало да суспендира старите схващания и да пред-
стави нови, обусловени от времето. Изправени сме пред две дилеми: първата 
да снеме проблема, втората, да намери начин за неговото разрешаване. На-
личието на несъответствие на факти и на теория още не е критерий изцяло 
да се отхвърли една или друга теория. Тук възникват нови обстоятелства: 
първо, не всички неща от сложната съвкупност могат да се проверят, има 
неща които не могат да се проверят, което крие опасност за несъответствие 
на теория и факти; второ, верността, или неверността на една теория се про-
верява или опровергава от достатъчен брой факти. Ако ги има добре, но ако 
не са налице, как следва да се процедира? Проблемът може да се реши чрез 
логическата непротиворечивост на теоретичната система. Ако не се наруши, 
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теорията запазва своята научност, тя обаче може да отключи плурализмът и 
конкуренцията на нови теории. В рамките на нея (конкуренцията), тя (старата) 
трябва да докаже своята научност, не стане ли това, има два варианта: да 
слезе от историческата сцена или да се превърне в частен случай на други 
теории, които по-добре обясняват света на икономиката.

Има и нещо друго. Социално-икономическата система не може да 
не придава своеобразен отпечатък върху формата на проявление на иконо-
мическите закони. Няма неизменни, абсолютни закони. Дори да приемем, 
че законът действа при даден тип социално-икономическа система, това не 
значи, че той не се изменя. Законът е страна на същността, а тя трябва да 
се разглежда в развитие. Законът се развива, същността се обогатява. Той се 
отличава в сравнение с първите стадии на функционирането на икономиче-
ската система. Даже тя да остане непоклатима в закона трябва да се търси 
развитие, защото независимо от тази непоклатимост системата се изменя, та 
не е такава каквато е била.

Икономиксът страда и от други слабости. Има ред въпроси, които стоят 
вън от неговия обсег. Един от тях е стойността. От гледище на политическата 
икономия тя не изчезва, но придобива друго изражение: проявява се не само 
в своето непосредствено битие, като предмет на определеност на овеществен 
абстрактен труд, но и като дейност, лишена от тази определеност – услуги, 
енергия, информация и пр. Производството преминава в свояра противопо-
ложност – невеществена материална структура (информация, информационна 
стойност и пр.). Структурата на продукта става вече многослоест – вещество, 
енергия и информация, като последните две в много случаи имат решаващо 
значение. Тези въпроси обаче все още не са застъпени достатъчно в теорията 
и преподаването, все още нямаме определение и изследване за стойността 
в неоикономиката.

Неокласическата теория, станала ядро на икономикса, не е безупреч-
на в научно отношение. Някои пороци могат да се сведат до:

1. Собствеността се изключва от предмета на икономическата теория. 
От една страна, собствеността е вън от полезрението на икономикса,но от 
друга е основното,с което се занимава буржоазията, преди – болшевиките, 
днес – политическата класа в България. Следователно собствеността не се 
разглежда защото ще изкара на показ недъзите и противоречията на нашето 
съвремие.

2. Догматично е да се смята, че смяната на държавната собственост с 
частна оптимизира икономиката и повишава нейната ефективност. Неолибе-
ралният модел например, не превърна страната във втора „Швейцария на 
Балканите”, не откри пътя към светлото бъдеще. Напротив, той задълбочи 
противоречията в страната. „Невидимата ръка на пазара се превърна в черна 
ръка”. Животът както преди, така и сега се вкарва в определени схеми и 
шаблони, откъснати и противоречащи на действителността. Теорията не е в 
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състояние да обясни преходните процеси, да внесе в ред в трансформацията 
на икономическата система.

3. Икономиксът поставя на първо място не производството, а размяна-
та и потреблението. Не е вярна тезата, че потребителят е суверен в своите 
действия. Той невинаги рационално може да действа. Имаме ограничена и 
непълна рационалност. Неговата свобода е ограничена от неопределени ус-
ловия. Там, където има принуда няма свобода. Свободата е ограничена от 
диктатурата на монопола, на производство и на пазара.

4. Неокласиката разглежда явленията и категориите в статика, а не в ди-
намика. Тя не извежда категориите една от друга, липсва йерархия в тяхната 
същност. Изходното начало например не се разглежда(такова изобщо липсва) 
като предпоставка за възникване на системата.

5. Триадата фактори (земя, труд, капитал) „се обяснява по един странен 
и противоречив начин”.

Съгласно тази теория на всеки фактор на производство се вменява (пред-
писва) да представлява такава част от дохода, която съответства на приноса 
му в създаването на продукта. „Всеки получава според заслуженото” – нещо, 
което напомня близкото минало. Факторите на производство създават проду-
кта. Те обаче не определят неговата социално-икономическа природа. Това 
са две различни неща. Които икономикса не разграничава.

Нима доходът на собственика на капитала в наши дни в условията на 
преход е в строго съответствие с участието на капитала в производствения 
процес? Приносът спада, доходът на собственика обаче се увеличава. Прис-
воява се доход, без собственикът реално да участва в производството, докато 
за работника не е така, той трябва да изкара хляба си с „пот на челото”.

Обсъжданата триада фактори прикрива експлоатацията, незаплатения 
труд. Твърди се, че при пазарната икономика няма експлоатация, доколкото 
съществува, тя е пазарен феномен, рядко срещано явление, проявява се 
при специфични условия. От тук и изводът, че експлоатацията отмира, не са 
нужни стачки и профсъюзи, налице е класова хармония, възвръща се старата 
теория на Бастия.

�. Неокласическата теория разглежда човека като „икономически чо-
век”: егоист и користолюбив, ръководи се единствено от своя интерес, 
рационално действащ субект, максимизиращ полезността, рационализиращ 
потребител. Това много стеснява действията на човека. Освен „икономиче-
ски” има и „институционален човек”, основаващ се на различни принципи 
и парадигми.

7. Икономиката и пазарът трябва да се обвържат с морално- етични 
принципи. А. Маршал разглежда поведението на човека тъкмо от тези прин-
ципи, а според Кейнс никаква икономическа и всяка друга дейност не може 
да бъде постигната вън от нравствените закони. За съжаление икономиксът 
„не огражда морала в икономиката”.
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8. ”Невидимата ръка „се абсолютизира, тя се фетишизира и откъсва 
от общия контекст на изложението, без оглед на обстоятелствата, които са 
я издигнали. Неокласиката обаче я превръща в аксиома, неподлежаща на 
опровержение, което не е така. Адам Смит е употребил тази метафора при 
условие на неразвити стоково-парични отношения и току-що прохождаща 
свободна конкуренция. По това време държавата грубо се е намесила в сто-
панския живот, предприемаческата дейност е била ограничена от всякакви 
правила. Острието на „невидимата ръка” е насочено срещу феодалния гнет и 
абсолютната монархия. Производството трябваше да се отскубне от опеката 
на държавата, а функциите й да се отделят от икономиката.

9. Радателите за свобода разглеждаха свободата като естествен мора-
лен принцип на природата. Днес обаче нещата се промениха. Монополът 
и глобализмът стават доминираща сила в икономиката. Свободата на пазара 
се подкопава. Съществува не свобода, а диктатура на пазара и на монопо-
ла. Стихията ще ни хвърли в бушуващо море, от което не знаем как да се 
спасим. Пазарната саморегулация трябва да се съчетае с държавна намеса в 
икономиката.

10. Не всяко възвръщане към класическата политическа икономия е греш-
но и лъжовно. Световната икономическа криза е ярко потвърждение на това. 
Ние се интересуваме от марксовото наследство не от гледище на фактите и 
събитията от 19-ти век, а от гледище на теорията и методологията. Политиче-
ската икономия трябва да включва не само въпроси от това наследство, но и 
въпроси от кейнсианство, посткейнсианство, институционализъм и неомаркси-
зъм. Това е западен вариант на класическата политическа икономия.

11. Бих добавил още:
– ако е вярно, че на пазарната икономика по своята същност е присъ-

що равновесие, защо то се нарушава и държавата трябва да се намесва;
– ако е вярна тезата на неокласическата теория за заетостта и работ-

ната заплата, защо при спад на заетостта не се повишава работната заплата? 
Въпроси..., Въпроси..., Въпроси? Списъкът може да бъде продължен. За нас 
е важно не толкова това, а констатацията, че неокласическата теория не 
може да даде отговор на редица въпроси на нашето съвремие. Независимо 
от нейната графичност и математизираност, тя страда от идеологическа 
преднамереност.

12. Може би на някого изглежда, че изпадам в логическо противоречие: 
от една страна противопоставям политическата икономия на икономикса и от 
друга – двете трябва да се преподават. Искам да поясня: а) противопоста-
вянето не е израз на отрицание; б) двете дисциплини имат място в препода-
ването от гледна точка на алтернативите; в) в теорията на системите и прак-
тиката и критериите за тяхното разграничаване сме свидетели на коалиция и 
комбинация на системите. Те не разрушават самостоятелността на системите, 
а правят обучението по икономика по-ефективно в зависимост от целите на 
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икономическото образование. В този смисъл аз твърдя, че двете дисциплини 
(политическа икономия и икономикс) имат място в преподаването.

Аз не съм против икономикса, но преподаването не трябва да се гради из-
цяло върху него. В това отношение са нужни алтернативи. Задачата на науката 
е да открива и да разкрива, а не да скрива Теория, която казва всичко, значи 
нищо не казва. „Всички наши теории се явяват (остават) догадки, предполо-
жения, хипотези” (Карл Попър). В рамките на рационалното една теория може 
да бъде по-предпочитана от друга, стига по-добре да обяснява света.

Кризата в икономическата теория не бива да се търси в теоретичните 
основи на марксизма. Дори да се приеме, че не дадоха резултат, това не 
значи отказ от парадигмата на класическата политическа икономия и замяната 
й с икономикс. Кризата показа и нещо друго: теоретичната мисъл не може да 
се вкара в прокрустовото ложе на господстващата идеология. Дори марксист-
ката политическа икономия да отсъства като учебен предмет, това не значи 
да се премахне самото изучаване на политическата икономия.

Изучаването на политическата икономия във висшите училища е повеля 
на времето. Съвременните процеси немогат да се обяснят със стандартните 
курсове по „Микроикономика” и „Макроикономика”. Ако термина „полити-
ческа икономия” е смуштаващ, трябва да се замени с „теоретична иконо-
мика”, „философия на икономиката”. И колкото по-рано се осъзнае, толкова 
по-добре. Икономиксът не може да се смята за висша форма на обучение 
по икономика, основан върху неокласиката, той не изчерпва икономическата 
теория. Това налага плурализъм и алтернативи в преподаването на икономи-
ческото знание.

Проблемът може да се разглежда и от немарксистки позиции. На 
хората трябва да се предостави възможност сами да отстояват правотата на 
своите възгледи – плурализъм и разнообразие на мнение. Не бива да се при-
еме твърдението, че щом преподаването на политическата икономия е стра-
дало от схоластика, то и самата наука е догматична и следва да се замени с 
друга – икономикс. Това не почива на солидна теоретическа основа.

Неокласическата теория е частен случай от икономическата теория. 
Затова не може да претендира за всеобщност. Това, че разглежда някоя част-
на сфера на икономиката, не я прави обща теория на икономиката.

Икономическата теория не е синоним на политическата икономия, нито 
на неокласическата теория или пък на микро- и макроикономиката и множе-
ство други икономически дисциплини. Тя ги включва с различен срез. Всички 
те са звена на икономическата теория.

Икономическата теория трябва да има социална насоченост. Тя не бива 
да бъде сляпа към социалните процеси, активно да съдейства за разкриване 
на техните противоречия и да дава препоръка за преодоляването им.

Двете науки (политическа икономия и икономикс) взаимно се допълват 
и обогатяват. Те не бива да се противопоставят. Всяка една от тях страда от 
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историческа ограниченост, но взети в своето единство те могат да обогатят 
икономическата теория.

Какво трябва да се преподава: политическа икономия или икономикс: 
и двете. Може да се преподава марксистка и немарксистка политическа ико-
номия, да съдържа рационалното от тях. Ако сме европейци по дух е нуж-
но да се преподава и марксистка политическа икономия, както е в редица 
страни от ЕС.

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НА ДИСЦИПЛИНАТА

Целта на изучаваната дисциплина е да запознае студентите със законите 
на общественото производство, с движещите сили на икономическия живот, 
с отношението между хората в производството на материални блага и услуги, 
с техния стремеж за по-добър и справедлив живот. Задачата е да формира 
у студентите широка и задълбочена подготовка по изучаване законите и кате-
гориите на икономическата наука, с начина на функциониране и управление 
на икономическата система с духовното производство и място на човека в 
обществения напредък със законите на пазарната икономика, преминаването 
на България към социално-ориентирана икономика. Политическата икономия 
трябва да се обърне с лице към социалните въпроси на икономиката, а не 
само да се сведе до наука или до теория на рационалния избор.

Стремежът на програмата по политическа икономия е да не дублира 
„Икономиксът”. Разбира се, това не винаги може да се спази. Двете дисци-
плини имат един и същ обект на изследване (икономиката), различават се от 
гледище на начинът на изучаване на този обект. Икономическата теория плати 
скъп данък, че само еднородни явления могат да се обогатяват. Напротив, 
разнородните също могат да се обогатяват, да проникват едно в друго, да 
издигат научното знание на по-високо равнище.

Икономиката трябва да се обвърже с моралните етични принципи. Па-
зарът трябва да се преценява от морално-етически позиции: „добро”, „зло”, 
„справедливост”, „обществени интереси” и пр. Някои религии също имат 
такъв подход – будизъм, индуизъм, протестантска етика, калвинизъм и пр. 
Икономическата и всяка друга дейност не може да бъде постигната вън 
от нравствените закони. Обществения напредък трябва да се оценява и от 
морално-етическа гледна точка. Икономиката трябва да придобива черти на 
моралност. За това е нужно държавата нравствено да се обновява, а не да 
бъде покварена, но това е друга тема.

Човешкият капитал придобива особена значимост в нашето съвремие. 
Тук възникват обаче много неща: дали образованието е капитал в ръцете на 
този, който го притежава, или в оня който го използва, за да получи печалба. 
Свободното време днес също се превръща в капитал. В ръцете на предпри-
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емача то се използва за средство за натрупване на богатство (печалба): по-
требление на масова култура, шоубизнес, всеобщи конкурси за красота (мис) 
и на дебели жени, еротичнии всякакави други клубове от този род.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Икономическото образование във висшите училища трябва да има кон-
цептуална основа. Икономиксът не е в състояние да обясни множество 
явления на обществения живот. Ортодоксалната теория трябва да отстъпи 
място на плурализма в преподаването. Икономическата наука трябва да се 
преподава не като сбор от ограничен абстрактен инструментариум, а като 
метод, методология. Надявам се, че с политическата икономия това може да 
се постигне.
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ГОВОРНИЯТ ГЛАС – ОГЛЕДАЛО 
НА ЧОВЕШКОТО ПОВЕДЕНИЕ1

доц. д-р Евгения Иванова
Шуменски университет „Еп. К. Преславски”, Шумен

THE HUMAN VOICE AS A MIRROR 
OF HUMAN BEHAVIOUR

Evgeniya Ivanova

ABSTRACT: This article outlines particular means to improve voice capabilities in 
order to attain success in one’s career and/or personal life through public relations. Special 
emphasis is placed upon breathing as a basis for voice production and resonators’ role in 
the production of speech. Elementary exercises to improve basic voice qualities complete 
this paper.

KEYWORDS: tone of voice, resonance, pitch, expressiveness.

Говорният глас е толкова важен, колкото и външността, маниерите, уме-
нието за общуване. Той е този инструмент, с помощта на който се осъщест-
вява общуването с аудиторията. Взаимното разбиране между хората зависи 
от техните гласови и говорни възможности. Гласът може да привлече слуша-
телите, да ги убеди в нещо, да спечели тяхното доверие. Може да оживи 
хората или да ги приспи, да ги очарова или да ги отблъсне. Човешкият глас 
е могъщ инструмент.

В нормалното общуване гласът инстинктивно отразява отношението ни 
към тези или това, за което говорим, както и към тези, на които говорим. 
С други думи, вътрешните емоционални движения и импулси по рефлекто-
рен път оказват влияние върху дейността на гласообразуващите органи, при 
което гласът получава определена окраска, която ние от опит разпознаваме 
като израз на дадено отношение. Ако особено в детските си години сме 
общували повече с хора, към които изпитваме хубави чувства, топлотата в 
гласа ни постепенно се превръща в повече или по-малко постоянно качест-
во. Ако сме общували предимно с хора, които събуждат неприятни чувства 
на неодобрение, боязън, страх, омраза, злоба, болка и пр., инстинктивното 
стягане на гърлото, гръдния кош, диафрагмата, челюстите, устните, зъбите и 
т.н., което съответно се отразява на тона, постепенно става привичка и оттам 

1 Статията е осъществена с подкрепата на фонд „Научни изследвания” на ШУ 
„Епископ К. Преславски” – РД-05-139/25.02.2011.
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траен белег на гласа ни. Сладникаво-звучните гласове, излъчващи неискре-
ност и фалш, не особено приятни именно поради прекалената си мекота и 
звучност, също се формират във връзка с известни качества и предразполо-
жения на личността и изразяват определена психическа нагласа. Разбира се, 
нещата не са така елементарни, както могат да ни се сторят на пръв поглед. 
Фалшиво звучащият глас не винаги означава, че притежателят му е неискрен 
и фалшив човек. Възприемането на гласа ни от околните като „приятен” или 
„неприятен” е особено важно за всеки човек, тъй като е свързано с общест-
вените му изяви, без които се чувстваме отчуждени и самотни. Не случайно 
известни гласови навици, или, казано на театрален жаргон, щампи, винаги са 
влизали в задължителния кодекс на всяко аристократично или поне салонно 
възпитание. Дори само понятието „културен човек” вече включва и някои гла-
сови навици, най-малкото избягване на грубостта, на внезапните амплитуди, 
които смущават общественото спокойствие и събуждат неприятни усещания 
у слушателя.

Неприятният глас може да се окаже ахилесовата пета на имиджа на все-
ки човек. Той може да заличи всичките му достойнства. Може да съдейства 
на една кариера, може и да я провали. Съзнанието, че притежаваме хубав 
глас, дава увереност и възможност за лесно справяне с трудностите.

Ние слушаме някои телевизионни коментатори с абсолютно доверие. 
Много от тях остават фаворити за дълги години. До голяма степен това се 
дължи на мелодичния, плътен, спокоен глас, лишен от раздразнителни нотки. 
Телевизионните коментатори, които са привлекателни само външно, доста 
бързо изчезват от екрана. Остават притежателите на красиви аристократични 
гласове. 

Има друга категория хора, чийто глас предизвиква традиционно възхище-
ние. Това са дикторите на класическите музикални радиостанции. Тези хора 
често притежават приятно произношение. Независимо от това, че много от тях 
имат по природа хубав глас, те много и съзнателно работят над гласовете си.

В деловия свят много компании не жалят средства за обучение на сво-
ите сътрудници на семинари или частни курсове по гласово-говорна техника? 
Правят го защото компаниите искат техните ръководители, търговски предста-
вители, сътрудници, отговорници за връзки с обществеността да бъдат добри 
оратори. За това са необходими правилно произношение, точна артикулация, 
добра постановка на гласа. Ръководителите трябва лесно да осъществяват 
контакт с различни хора и да умеят да говорят в различни ситуации – от 
делови закуски до презентации и лекции. Освен това клиентите и купувачите 
слушат с желание и не се разсейват, ако презентиращият има приятен глас. 
Това качество може да има важно значение за постигане на финансов или 
делови успех, а така също и за поддържане на определен имидж.

Не е толкова съществено какъв е гласът ни по рождение. Важно е в 
професионалната си практика да придобием такъв глас, който ще доприне-
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се за нашето професионално майсторство и нашата ярка индивидуалност. 
Можем, например, да се избавим от чуждестранния или местен акцент, ако 
строго следим за правилното произношение. Можем да се избавим от гъгни-
вите звукове, ако умело използваме гласовия си апарат. Можем да се научим 
точно да артикулираме и правилно да произнасяме всички звукове. Можем 
да развием резонансни колебания в гръдния кош и да се научим да говорим 
така, че да ни чуват и в най-отдалечения край на залата без ни най-малко 
напрежение от наша страна. 

Всичко това е по силите ни. Статията е посветена на начина за постигане 
на това.

Гласът не е просто звукът, който „излиза от устата ни”. Той е нещо не-
измеримо по-голямо. При правилно използване на гласа в говора се въвлича 
цялото тяло – от главата до петите. Цялото тяло се явява като един музикален 
инструмент, пораждащ гласа.

За да се задейства гласовият апарат е необходим въздух, доставян от бе-
лите дробове. При спокоен разговор с друг човек ние само леко напълваме с 
въздух горната част на дробовете – напълно ни е достатъчно повърхностното 
дишане. За да се получи обаче приятен гръден глас, който ще се разнася на 
голямо разстояние, е необходимо да се диша с помощта на диафрагмата. Тя 
има много голямо значение за формирането на гласа, тъй като играе ролята 
на помпа за изтласкване на въздуха, който вдишваме в белите дробове през 
гърлото и устата.

Правилното дишане има голямо значение за снабдяването на мозъка с 
кислород, за поддържане на говорния процес, за преодоляване на напреже-
нието и, не на последно място, за създаване на чувство на увереност, което 
да предадем на своята аудитория. Тялото на човека не натрупва кислород, 
то трябва да го получава непрекъснато. За да напълним добре дробовете си, 
трябва да вдишваме отдолу нагоре така, че коремът ни да се издува. После 
да напълним гръдния кош под ребрата, след това до подмишниците и да 
продължим да вдишваме, докато почувстваме, че дробовете ни са се напъл-
нили до самите ключици – да запълним всички резонансни кухини, включи-
телно гръкляна и носа. Да добием усещането, че сме се напълнили с въздух 
от коремните мускули до гърлото.

Когато човек диша правилно, той запазва и равновесие на цялото си 
тяло, и спокойствие. Автоматически настройва гласовия си апарат така, че 
да използва диафрагмата. Тази мускулна преграда позволява да се създаде 
добър резонанс.

Преди да произнесем първата дума, трябва да направим дълбоко вдиш-
ване. Ако почувстваме, че дъхът не ни достига, трябва да направим пауза 
в края на изречението за следващото вдишване. Дрехата върху гърлото и 
талията трябва да бъде удобна и свободна. Тогава ще можем леко и без 
ограничения да дишаме.
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При съвременните чувствителни микрофони неголемите паузи за вдиш-
ване се чуват. Ораторите често не подозират за това, докато не чуят записа. 
Постоянните вдишвания между изреченията разсейват слушателите. Шумното 
дишане е повърхностно, то засяга само върховете на белите дробове и ус-
тата. Ако човек диша с долните части на белите дробове и гърлото, тогава 
дишането е незабележимо. С други думи, за да не се чува дишането, то 
трябва да бъде дълбоко – „да се премести ниско в корема”. 

При произнасянето на реч много важна роля играят мускулите на кра-
ката. Те способстват за правилното разположение на тялото и за запазването 
на изправена поза. Правилната поза е важна за добрата работа на сърцето и 
достатъчното снабдяване на тялото с кислород. 

Защо ходенето пеш успокоява? Защо хората често започват да ходят от 
единия до другия ъгъл, когато са обезпокоени, неуверени, очакват някакво 
важно съобщение? Активната дейност поддържа работата на сърцето.

Стойката на човек зависи от това колко плътно ходилата му се допират 
в пода. Равномерното разпределение на теглото върху краката, изправената 
стойка с леко повдигната брадичка е предпоставка за пълен контрол над гла-
совия апарат. Така цялото тяло– от главата до петите – участва в създаването 
на резонанса за красив глас. Тоест всеки от нас притежава един уникален 
инструмент – трябва само да се научим да се възползваме от него.

Когато чуем запис на собствения си глас, обикновено възкликваме: 
„Нима това е моят глас?” Осъзнаваме, че бихме могли да говорим по-добре, 
но просто не знаем как. За целта е необходимо да познаваме основните 
елементи, участващи във формирането на гласа, тогава ще можем да си из-
работим собствени методи за неговото подобряване. Гласът се създава във 
вътрешността на нашия организъм, а не само в областта на гласните връзки. 
Дълбокото диафрагмено дишане задвижва целия процес: гръклянът изтласква 
въздуха през вибратори, резониращи тъкани и кухини, този въздух привежда 
гласните връзки в трептене, а артикулационните органи позволяват произнася-
нето на звукове и думи. Когато се усвои правилното произношение и проце-
сът се автоматизира, тогава умението остава завинаги и започва да ни доставя 
удоволствие не само на самите нас, но и на нашите слушатели.

Най-разпространените характеристики на хубавия глас са: приятен, вибри-
ращ, спокоен, добре модулиран, с нисък тембър, доверителен, властен, топъл, 
мелодичен, загрижен, уверен, дружески, украсен с интонация, изразителен, 
естествен, богат, изпълнен, звучен, доброжелателен.

Най-често срещаните характеристики за лош глас са: гъгнив, рязък или 
скърцащ, дрезгав, треперещ, с висок тембър или пронизителен, плачлив, бо-
язлив, несвързан, много силен, много тих и трудно чуваем, безцветен, неуве-
рен, монотонен, напрегнат, глътнат, скучен.

Говорът ни е далеч от съвършенството, ако установим някои от следните 
симптоми:
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• слушателите често ни молят да повторим току-що казани от нас думи;
• имаме болезнено отвращение или страх от публични изяви; 
• имаме подчертано забележим акцент;
• гърлото ни се уморява след 10 минутен разговор;
• забелязваме блуждаещи погледи сред слушателите си, защото говорим 

монотонно;
• губим контрол над гласа си в края на дълго изречение;
• имаме солидна външност, но гласът ни звучи твърде младежки;
• често, вероятно несъзнателно, използваме паразитни звукове, думи 

или фрази като „ммм”, „така”, „знаете ли че”, „бих казал”, „да речем” или „де 
факто”;

• имаме навика да въздишаме, да премляскваме или по друг начин да 
досаждаме на слушателите.

Постановката на говорния глас изисква възпитание и усъвършенстване на 
основните му качества: резонанс, височина, сила, тембър, експресивност.

Красивият глас трябва да бъде резониращ, вибриращ. Резонанс – това 
е резултатът от вибрацията на въздуха в гласовите кухини, т.е. в синусите, 
носоглътката, гръкляна и гръдния кош. За резонанса е необходимо правилно 
дълбоко дишане.

Да си представим, че нашите гласни връзки са струни на музикален 
инструмент, а въздухът в гърдите ни – това е елемент (също както лъка на 
цигулката), осигуряващ необходимия резонанс. Ако правилно вдишваме въз-
дух ще дадем на гласните връзки оптималното количество от това, което е 
нужно за тяхното трептене.

Детето с висок глас привежда в движение много малък обем от въздух. 
Баритонът с огромен гръден кош привежда голям обем от въздух. Както вече 
беше казано, за обичаен разговор напълно ни е достатъчно повърхностно 
дишане. Но ако произнасяме дълга реч или представяме голяма презентация, 
на нас ще ни е нужно да усилим гласа си с по-голямо количество въздух.

Всеки човек има свой висок, среден и нисък регистър.
Ние можем да понижим гласа си, ако говорим, както аз казвам на 

студентите си, „направо от петите”. Имам предвид следното: когато плътно 
опираме петите на пода и изправяме гърба, диафрагмата ни автоматически 
се свива, тогава поемаме дълбоко въздух докато напълним дробовете си до 
дълбочините на диафрагмата и освободим гръкляна за създаване на по-го-
леми вибрации и резонанс. По този начин заставяме гласа си да излиза от 
източника много по-ниско, отколкото през носната кухина. 

Ако сме напълно спокойни, у нас отсъства напрежение, което е пред-
поставка за правилната артикулация.

Има един елементарен начин да проверим дали резонират звукове-
те, които произнасяме. Трябва да притиснем краищата на пръстите си към 
гръдния кош и гръмко да произнесем срички със сонорни съгласни „мимм-
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мемм-мамм-момм-мумм-мъмм”. Трябва да почувстваме вибрацията на върха 
на пръстите си.

Резонансът придава на гласа сила и увереност. Тогава, дори в помещение 
с много хора, резониращият глас ще се чува добре, независимо от шума. 

Височината на тона характеризира височината на произнасяните от нас 
звуци и зависи от честотната вибрация на гръкляна. За високия глас е харак-
терна висока честота на вибрация, а за ниския – ниска честота на вибрация. 
За да не звучи гласът ни монотонно, той трябва да обхваща най-малко една 
октава. Това означава четири ноти над средата и четири ноти под нея.

Някои красноречиви оратори обхващат с гласа си две и дори три октави 
в своя диапазон (това са необходими изисквания за изкусния актьор). Висо-
кият глас като правило е неприятен за слуха. Той също трудно се поддава на 
записи без изопачаване. Ниските гласове са по-приятни за слуха. Колкото по-
ниско успеем да разположим гласа си, толкова е по-голяма вероятността той 
да не бъде изопачен от усилвателни прибори. При напрежение височината на 
гласа се повишава. При гняв, уплаха, злоба гласът става рязък и пронизите-
лен. Когато гласът е уморен, той става дрезгав, гъгнив. При мъка, тъга, печал, 
диапазонът и височината на гласа се понижават.

Силата на звука се измерва в децибели. Тя е непосредствено свързана 
с обема на въздуха в дробовете. Когато контролираме силата и енергията на 
звука, ние регулираме и силата на своя глас. 

При наличието на микрофон не е необходимо да говорим силно, тъй 
като индикаторът за сила може просто да блокира. Регулировката на нивото 
на звука в съответствие с естествената сила на глас ни – това е задача на зву-
кооператора. Ако разговаряме със слабо чуващ събеседник, не е достатъчна 
само сила; за да ни чува такъв човек е необходим също и резонанс.

На всеки му се е налагало да говори така, че да го чуват на последния 
ред в голяма аудитория или да разговаря с обикновен тон сред неголяма 
група предприемачи. Чуваемостта на нашия говор зависи от това в какво по-
мещение говорим и до кого искаме да достигне нашият глас. Пълнозвучният, 
богат глас се чува добре практически във всички ъгли на всяка стая. Не ни 
е необходимо да се напрягаме, за да се разпространи гласът ни в помеще-
нието. Основата на глас ни трябва да бъде диафрагмата. За да контролираме 
своя глас, трябва да напълним дробовете си с повече въздух. 

Чуваемостта не зависи от силата на гласа. Не е необходимо да се говори 
силно на повишени децибели. Чуваемостта на гласа – това е способност за 
използване на всички принципи за правилно управление на гласа, за да може 
нашият естествен глас да се разпространява равномерно и да се чува добре.

Тембърът позволява на слуха да идентифицира различни гласове. Ние 
лесно разпознаваме гласа на детето си сред много други гласове. 

Както някога всеки патриций, всеки феодал е имал свой герб, който, 
макар и по някаква най-малка подробност, в горната си част го е отличавала 
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с нещо от другите и е бил единствен, неповторим, така и човешките гласове, 
а в известна степен дори и тоновете на серийно произведените музикални 
инструменти, се отличават по нещо трудно определимо, което не е нито във 
височината, нито в силата и гръмкостта, макар че се влияе и от тях, което ги 
прави единствени, неповторими. Не случайно това качество наричаме тембър 
(от френската дума timbre, марка), макар че и то като височината и силата 
отразява в съзнанието обективни прояви на звуковото трептене, което пък от 
своя страна е в тясна зависимост от големината и формата на резонаторите. 
Това отражение естествено се определя и от индивидуалните физиологически 
особености на слуховото усещане. Невъзможно е да си създадем представа 
за нечий тембър само чрез обяснения и сравнения, когато ни липсва непо-
средственото възприятие, когато сами не сме го чули. Затова определенията 
за тембър имат субективно-психологически характер: остър, мек, матов, бляс-
кав, сочен, сух, мазен, горчив, сладникав, цветист, сив, лек, масивен, плътен, 
тежък и пр. Саксонските народи (а напоследък дори французите) въз основа 
на някакво установено в дълговековния им опит сродство с богатството на 
цветовите усещания използват понятието „цвят на гласа” (tone colour, couleur 
de la voix) в смисъл на тембър. Тембърът е постоянно качество, защото ние 
възприемаме един спектър от незначителни темброви промени като обобщена 
отличителна проява на даден глас. А всъщност той се променя в зависимост 
от силата и височината на тона, от степента на резонанса и фонетичната база 
на даден език. Тези механизми не могат да се обясняват практически, нито 
можем да ги направляваме чрез съзнателна намеса в работата на съответните 
мускули, за която дори нямаме определено усещане. Също така не можем 
да променим индивидуалното устройство на своите резонатори. Но можем 
да обогатяваме, т. е. да разкриваме естествените си темброви възможности 
като общо подобряваме резонанса при гласообразуването и постепенно – по 
слухов път, си изградим органично усещане за тембровите промени и тяхната 
психологическа, изразна стойност. Специфичната темброва проява на езика 
се усвоява неусетно заедно с фонетичната база. Но сериозните правоизго-
ворни грешки, като се натрупват в потока на речта, създават едно трудно 
уловимо, но все пак реално усещане за отклонение от характерния тембров 
спектър на езика. 

За да стане говорът ни изразителен, трябва зрително да си представим 
това, за което говорим. Да внесем жива нотка в нашето произношение, в 
звуковете, да внесем чувство и цвят в говора си.

Във всекидневния живот нашият говор е най-експресивен в неформален 
разговор. За да пренесем своето красноречие в официалните представяния, 
са необходими няколко прости практически упражнения: да включим дикто-
фона на запис и да се опитаме да забравим за него, докато разговаряме с 
колеги, приятели, роднини. По-късно, когато останем сами, да прослушаме 
записа и да отбележим онези места в разговора, където особено ни харесва 



1091

изразителността на нашия говор, да не забравяме също и онова, което не ни 
е харесало. Другото елементарно упражнение е всеки ден да отделяме време 
да се упражняваме да четем на глас драматични текстове с необходимата из-
разителност, като внимаваме тя да бъде естествена, без излишна театралност. 
Това е начин да възпитаваме и слуха си.

Ние сме свикнали със своя глас. Той е резултат от въздействие на много 
фактори: нашата националност, районът, в който сме се родили и израснали, 
онези говорни шаблони, към които сме привикнали от детството си, учили-
щето, в което сме учили, говорът на нашите приятели, нашите учители, които 
са оказвали влияние върху нас. Дори когато вече сме възрастни, на гласа ни 
продължават да влияят хората, с които работим, нашият съпруг или съпруга, 
районът, в който живеем, и даже някой от нашите съседи.

Много хора, в зависимост от професионалната реализация, намират за 
необходимо да променят своите говорни навици. Адвокатът може да завърши 
университета без да придобие култура на говора, докато това не се окаже 
изключително необходимо при неговото представяне в съдебната зала. За по-
литическия кандидат местният акцент може да се окаже уместен и полезен, 
докато той говори в своя избирателен район. Но започне ли да претендира 
за национален пост, той неочаквано открива, че оценяват говора му по об-
щонационални и дори по международни стандарти.

За да внесем съществени изменения в своя глас са необходими опре-
делени волеви качества. Хората, които вземат такова решение, са достойни 
за възхищение. Те променят своите наследствени, изградени още от най-ран-
но детство навици. В семейството или сред колегите си тези хора може да 
срещнат неразбиране или осъждане. Но когато постигнат целта си, те полу-
чават огромно удовлетворение, защото са усвоили една ценна придобивка, 
която ще им служи за цял живот. За да вземе човек решение да се научи 
да говори правилно и красиво, ще му е нужна подкрепата на семейството, 
приятелите, колегите. Това е начин да издигне културата на своя говор до 
нивото, на което се намират останалите му дарования. 

Винаги е трудно да се разделим с миналото. Промяната на говора 
изисква време и търпение. Не могат за няколко дни да бъдат забравени 
навиците, изградени още от ранното ни детство. Резултатът може да стане 
забележим само след няколко месеца упорит труд. Огромно значение има 
мотивацията. Възможно е през целия си съзнателен живот в дъното на ду-
шата си да сме разбирали, че ни е необходимо да повишим майсторството 
на говора си, но просто не сме знаели как да го постигнем. Можем да го 
направим и сами, като започнем най-напред да се вслушваме в гласовете, 
които ни харесват и да се опитаме да им подражаваме – това е първата 
крачка по правилния път. Трябва да изберем хубав глас, който чуваме по 
радиото или от телевизионния екран и да повтаряме след него изречения, 
копирайки произношението. Да запишем такъв глас, след това да запишем 
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и собствения си глас и да ги прослушаме един след друг. Да обърнем 
внимание на резонанса, темпото, изразителността, отделянето на едни или 
други думи. Да обърнем внимание на артикулацията на съгласните и на 
произношението на трудни чуждестранни думи. Да се отнесем към своя 
глас критически, все едно това е гласът на съвсем чужд човек. Да четем на 
глас поне по 10 минути на ден. Да четем на глас свои собствени изказвания 
или водещи статии от вестници, да четем на детето си преди да заспи. Да 
запишем на диктофон или на мобилния си телефон някакъв фрагмент и да 
повтаряме записа ежедневно, докато получим такова звучене, което да ни 
хареса. Тези записи трябва да се пазят, за да ги прослушваме всяка седми-
ца и да следим за нашия напредък. И най-важното, да не пропускаме всяка 
възможност за публично представяне и да разглеждаме това като благопри-
ятна възможност още веднъж да се поупражняваме – и най-преуспелите 
оратори и диктори са изучавали изкуството за говорене с години и въпреки 
това продължават да се упражняват. В повечето случаи хубавият глас не е 
случайност, а резултат от упорита работа и практика.

Има хора, които по един начин говорят на публични изяви и по друг – 
при неформални разговори. Това е недопустимо. Ако веднъж сме изменили 
гласа си, в никакъв случай не трябва дори за миг да се връщаме към старите 
си навици или да превключваме на уличен говор. Независимо от ситуацията 
следва да се използва една отработена говорна практика. 

Много е важно да не се сменя височината на гласа от гръдна на но-
сова. Тя трябва да бъде една и съща. В противен случай за натренираното 
ухо нашият глас ще звучи фалшиво – като резултат от съзнателно усилие над 
себе си. Ако веднъж сме успели да си изградим хубав глас, не бива да се 
отказваме от него.

Говорният апарат е много крехък и нежен. Трябва да пазим този дели-
катен инструмент, а това може да се прави по различни начини. На първо 
място – да избягваме прекомерната умора и напрежение като държим мус-
кулите на шията отпуснати. Спокойният глас излиза само от спокойно тяло. 
Напрегнатото тяло причинява напрежение в гласните връзки, повишава тона 
на гласа, нарушава резонанса и понижава чуваемостта.

Продължителното форсирано използване на гласа изисква дълъг отдих – 
мълчание. Когато почувстваме, че гласът ни отказва, трябва да направим 
няколко упражнения за релаксация на цялото тяло. Да направим няколко 
дълбоки вдишвания, кратка разходка, да се усамотим, макар и за малко, да 
помълчим. Топлият чай с лимон оказва смекчаващо действие върху гърлото. 
Много диктори непрекъснато пият вода със стайна температура и с няколко 
парченца лимон, за да може гърлото им да се чувства комфортно. Певците 
задължително носят топъл шал, за да предпазят гърлото си от колебанията на 
температурата. Професионалистите, страдащи от запушен нос, често проми-
ват синусите си с топла солена вода. С други думи, грижата за гласа ни е гри-



1093

жа за основния инструмент, чрез който упражняваме нашата професия – това 
е част от нашето съществуване.

За да овладеем гласа си, за да можем пълноценно да го използваме като 
изразно средство в живота и, още повече, в професията, преди всичко тряб-
ва добре да го опознаем. Нещо повече – да опознаем целия му потенциал, 
всички естествени възможности, които по една или друга причина са останали 
недоразвити, които в ежедневието не използваме достатъчно. А това, разбира 
се, не е лесно. Да опознаеш гласа си, това значи да опознаеш себе си. Това 
е смисълът на всяка работа над гласа и словото. Не преследване на някакъв 
измислен идеал за красив глас, а опознаване и овладяване на собствените ни 
гласови данни в рамките на естествените физиологически възможности. Поня-
тията „красив” и „грозен” глас често се употребяват примитивно и, най-малко-
то, неточно. Само в музиката – при пеенето, където изразната енергия и сила 
е съсредоточена главно в звученето на гласа, където посланието, идеята се 
предава чрез музикалните качества и стойности, тези понятия могат да имат 
абсолютно значение, и то не всякога. При словесното общуване музикалните 
качества имат стойност преди всичко като материя на думата във връзка с 
нейната емоционално-смислова натовареност и действена цел. В това е може 
би най-общата и най-съществена разлика при постановката (възпитанието) на 
говорния и певческия глас. Какво значи „красив” глас когато става дума за 
слово! Красив е изразителният глас, оня глас, който най-точно предава всички 
отсенки на мисълта, чувството и волята. И най-красивият глас от музикална 
гледна точка в словесното общуване може да се възприеме като неприятен 
или досаден, ако не отговаря на намеренията на притежателя си или просто 
разсейва вниманието и пречи на възприемането на смисъла.

Работата над гласа и словото никога не може да се сметне за напълно 
завършена. С обогатяването на духовния багаж на личността расте и необ-
ходимостта от по-богати, по-гъвкави средства за неговата изява. И все пак, 
най-важното условие за овладяване и обогатяване на гласово-говорната кул-
тура на човека, и оттам на цялата му психофизика, си остава неговата лична 
ангажираност, задълбочената, съзнателна и упорита работа над себе си.
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ABSTRACT: In the report it is considered how the discipline methods of piano training 
and activities used in piano lesson can help teaching music in the secondary school.
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В учебната програма на дисциплината Методика на преподаване на пиа-
но се разглеждат освен всичко друго и педагогически подходи за възпитава-
не на слушателска култура у учениците-пианисти. Някои от тези ученици се 
подготвят за професионално усвояване на клавирни умения, но други свирят 
на пиано, за да изградят у себе си чувствителност към красивото, да получат 
от първа ръка знания за музиката, да се докоснат до образци на тоновата 
класика, т.е. те са бъдещите потребители на изкуство. Тъй като задача за фор-
миране на естетически вкус, на потребност от грамотно общуване с изкуство, 
на ориентираност в света на пресътворяваната красота има и обучението 
по музика, то някои от разглежданите по методика на клавирното обучение 
подходи могат да бъдат използвани и от студентите, които се подготвят да 
преподават музика в СОУ. За образования слушател имат значение знания-
та за смисъла, за емоционалното съдържание влагано в музикалноизразните 
средства, за да може той да вникне по-пълно в кодираната с езика на музи-
ката идея, за да опознае тоновия език и да го разбира възможно най-добре. 
В този от похватите използвани в клавирната методика имат значение повече 
такива, които могат да бъдат използвани с подобна цел. 

Сред необходимите условия както за изграждането на слушателска кул-
тура у студента – бъдещ учител по музика, така и като негова предстояща 
задача – у неговите ученици, са възможно най-честите контакти със стой-
ностни музикални образци. За да общуват с музиката активно, интересът им 
към нея трябва да бъде трайно привлечен. Слушането на музика е една от 
допълнителните дейности в урока по пиано и една от основните дейности 
в урока по музика. Пасивното слушане обаче не е достатъчно, за да про-
буди траен интерес. За да бъде една материя интересна и привлекателна, 
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тя не трябва да е непозната. А за да бъде „опознато” едно изкуство, един 
свят, чието емоционално съдържание не е буквално преводимо на езика 
на думите, чието разбиране представлява осъзнаване логиката и динами-
ката на чувствата, наситили творбата, са необходими някои опори. Една от 
тези опори е мелодията, тъй като тя е носител на самия музикален образ. 
Нейният характер – жизнерадостен, елегичен, волеви, танцувален, скръбен, 
властен – се пресъздава чрез специфично за нея съчетаване на изразни 
средства. Така например в зависимост от другите изразни средства, с които 
се комбинира, ритмическото еднообразие може да означава спокойно, рав-
номерно, повествователно действие, приспивна песен, епичен разказ, преда-
ван от дистанцията на наблюдателя, натрапливо повторение, темпераментен 
танц. Известна яснота внася характерът на повтарящите се ритмични групи. 
Например рязката контурност на пунктирания ритъм придава волеви черти 
на мелодията. Често срещана в произведението ритмическа група може да 
представлява жанрова характеристика, например определен танц. Тогава в ха-
рактера на музикалния образ, в мелодията организирана с такъв ритъм ще е 
закодирана информация за специфичната образноемоционална натовареност 
на жанра – това, с което се асоциира този танц (повтарящата се ритмична 
група, характерна за танго насочва слушателя към темпераментната, страстна 
елегантност на танго, натрапливият ритъм на рок – за донякъде агресивната 
виталност на рока, валсовият ритъм се свързва с очарователната грация, неж-
ност и пластичност на валса). Съотношенията във височините на тоновете от 
една мелодия, интервалите между тях, също могат да ориентират слушателя 
за характера на мелодията. Плавното, вълнообразно, предимно постепенно 
мелодическо движение обикновено се свързва с омекотеност на музикалния 
профил и лиричен характер, а начупената мелодическа графика често е сиг-
нал за по-ярка емоционалност, за по-голямо напрежение. Комбинацията от 
характеристики на ритъма и мелодическата крива дава по-голяма яснота и 
насочва по-конкретно слушателя към същността на тоновия персонаж.

Тъй като мелодията е носител на музикалния образ, при хомофонния тип 
многогласие, където основната мелодия е акомпанирана от останалите гласове, 
т.е. те са подчинени на нея и я допълват, доизясняват, обогатяват, може да се 
предполага, че на вниманието на слушателите е представен един определен 
музикален образ, обрисуван с конкретни свои черти. При полифоничен тип 
организация на музикалната тъкан, когато са съчетани равноправни едновре-
менно звучащи мелодии – носители на ярки звукови характеристики и по тази 
причина – леко запомнящи се, може да се мисли за едновременна поява на 
два (или повече) тонови образа, особено ако музикалното действие се намира 
в момент, в който е често явление две теми да звучат едновременно.

Известно е, че музикалната форма съдържа фабулата, основните насоки 
на развитие на музикалния материал, или определено съпоставяне на худо-
жествените образи. Например в такава триделна форма, при която след кон-
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траст между първи и втори дял се появява отново непроменен музикалният 
материал от началото на творбата, с възвръщането на първия дял се създава 
симетрия. Тъй като симетрията е възприемана като израз на равновесие, от-
съствие на напрежение, статичност, може да се каже, че звуковите герои са 
само съпоставени, без да окажат влияние един върху друг. В други случаи в 
третия дял началният музикален образ се появява променен, претърпял въз-
действието на стълкновението с тоновия персонаж, представен в средния дял. 
Другите използвани изразни средства уточняват доколко взаимодействието на 
двата героя представлява драматичен сблъсък между тях. Използването на 
вариационна форма означава, че музикалният образ, представен чрез темата, 
в строгите вариации ще бъде доразкриван, обогатяван, поглеждан от нов 
ъгъл, а при свободните вариации – поставен в нови ситуации, търпящ сери-
озни метаморфози, придобиващ нови качества. Когато едно произведение е 
в сонатна форма, се очаква, че присъстват два образа, представени от двете 
теми, между които съществува по-ясно или по-слабо изразен контраст. След 
определено развитие, в някои случаи – драматично и конфликтно, настъпва 
развръзка – обединяване на двата тонови характера, или утвърждаване на 
единия образ за сметка на другия. Приведените примери говорят, че за да 
може да се разкрие по-вярно емоционалната натовареност на музикалното 
съдържание в една творба, трябва да се изяснят линиите на развитие и из-
менение, потенциалните източници на напрежение – съпоставки, контрасти, 
конфликти, най-ярко въздействащият момент – главната кулминация.

Всички тези знания са необходими на слушателя, за да възприеме по-
точно и детайлно закодираната в музиката информация за тоновия образ, а 
на изпълнителя – за да състави концепцията си за интерпретиране на творба-
та и да е в състояние да се превъплъти в музикалния персонаж. Обучаваният 
по методика на преподаване на пиано студент, подготвящ се и за музикален 
педагог, трябва да умее и да изпълнява музика, и да представя, да изяснява 
емоционалното съдържание на пиесата пред ученическа публика. Определено 
значение за успеха в музикалнопедагогическата професия има и още нещо – 
тъй като слушането на музика и сравняването на интерпретации е елемент от 
урока по пиано, по клавирна методика студентите се упражняват да подбират 
сред няколко прослушани изпълнения това, което най-пълно удовлетворява 
определен критерий. Това придобито умение може да бъде използвано за 
целите на урока по музика, като в този случай основният критерий за избор е 
въздействаща, ярка интерпретация, със съчетание от изразни средства, което 
илюстрира достатъчно нагледно преподаваната в урока информация. 

При прослушване на музикална пиеса в часовете по методика препо-
давателят може да постави и конкретни задачи на обучавания – например 
да обърне внимание на характерен тембър, щрихов нюанс, да потърси осо-
бености в агогиката, ефекта от определена акцентуация, темпо, динамика 
и др., да определи постигнатото въздействие от комбинацията на изразни 
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средства и съотношението в прилагането им. Дозираните конкретни задачи 
не само ориентират студента в това, на какво да обърне най-голямо вни-
мание, но и стимулират неговата активност при възприемане на музикалния 
пример. Важно е след прослушване на записа да се обсъдят впечатленията 
от общия характер на звученето. На упражненията се търсят и споделят и 
впечатленията от някои похвати, съотношението и комбинирането на които е 
довело до открояване индивидуалния прочит на клавирната партитура. При 
това студентът не трябва да бъде „затрупан” с конкретни задачи и поднесена 
наготово информация, а да се поиска от него да подбере най-характерното, 
най-специфичното за даден изпълнителски образец, средството с най-голямо 
значение за постигане на въздействието на звуковия образ. Типът, насоката 
на задачите, получавани от студента за ориентиране в различните трактовки 
при прослушването им, както и дори някои от по-достъпните задачи могат да 
се използват като идея за съставянето на насочващите въпроси и задачите, 
които студентът да използва в бъдещата си педагогическа дейност за поддър-
жане активността на учениците и за получаване на обратна информация. От 
тематиката на въпросите, връзката им с предмета на занятието, организацията 
на дейността слушане на музика, наблюдателният студент също може да се 
поучи, за да подбира по-умело въпросите и да направи обсъждането на про-
слушаната творба по-интересно, а оттам – и по-ефективно.

При обсъжданията, които се провеждат след прослушване на музикална 
творба трябва да се обърне внимание и на точността и подробността на 
изказваните мнения на обучаваните и това също е един от подходите, ко-
ито трябва да бъдат усвоени от бъдещия музикален педагог. Преподавателят 
по методика на пианото, както и по-късно учителят по музика не трябва да 
допуска учащият да изказва само най-общи мнения от типа „харесва ми”, 
„интересно”, „много добро” и др. Оценките трябва да бъдат обосновани, а 
впечатленията – по-детайлни и по-точно вербализирани.

Учениците в СОУ, поради по-малкия си опит с музикалноизразните сред-
ства, не винаги могат да определят как влияе върху характера на звучене 
съчетанието на похвати използвано от композитора и изпълнителя. Натрупва-
нето на знания и непосредствени звукови впечатления в тази област е една 
от целите на прослушването на запис. Ако педагогът намери, че обучаваният 
няма достатъчно информация и умението да я прилага, трябва да помогне с 
някои сведения и обяснения. Когато преподавателят констатира, че учащият 
изобщо не е в състояние да определи ефекта от използване на дадени израз-
ни средства, се налага да му помага не само с обяснения, но и с примери, 
в това число и собствени изпълнения. Необходимо е също педагогът да може 
да подбира качествени интерпретации, вълнуващи примери, да организира 
интересни, живи, емоционално наситени дискусии, в които да провокира ак-
тивността на учащия да се изказва и обосновава твърденията си, да възпита 
у него потребност от непрекъснато повишаване на музикалната си култура.



1098

Всеки интерпретатор на музика, както и всеки актьор има свое харак-
терно амплоа, авторски стилове, чието изпълнение му се удава по-добре в 
сравнение със сценичното тълкуване на творби от други композитори. Кла-
вирният педагог обаче, както и музикалният педагог, трябва да бъде наясно 
и да познава от практика спецификата на работа и особеностите на изпълни-
телския показ на произведения, несъвпадащи с творческия му натюрел. Това 
е необходимо на учителя по пиано, тъй като в учебните програми, както и в 
регламентите на конкурсите за пианисти са фиксирани творби от определен 
автор, които трябва да изпълни всеки участник в конкурса, т.е. и неговите 
ученици, а в някои случаи е посочена и конкретна, една и съща за всички, 
пиеса. Дори и ученикът да не се явява на конкурси и прослушвания неговата 
творческа природа може да бъде съществено различна от тази на авторите, 
чиито творби са предвидени за изучаване. Артистичната специфика на учител 
и ученик също не може да съвпада напълно, т.е. на клавирния педагог, а 
също и на музикалния педагог се налага да преподава произведения, чието 
пресъздаване му се удава по-трудно, а нерядко се оказва трудно разбираемо 
и за ученика. С детайлността, която е необходима за обсъждане на клавирна-
та творба с бъдещия й изпълнител (особено ако неговата артистична природа 
се различава съществено от тази на автора на пиесата), на упражненията по 
методика преподавателят може да подскаже голямо количество и интересни 
идеи, някои от които на свой ред бъдещият музикален педагог да използва 
при представянето на пиесата пред своите ученици. В някои случаи такава 
детайлност, с каквато се преподава по пиано, както и акцентът върху изпъл-
нителските изразни средства, не са необходими пред аудитория от ученици 
в СОУ. Тогава отдаденият на мисията си музикален педагог може да усвои и 
приложи творчески технологията на представяне. Друг момент, който може 
да бъде използван е атмосферата създадена при показа на творбата, езика на 
думите и жестовете, стилът и смисълът на насочващите въпроси, характерът на 
предложените асоциации, изобщо всички средства използвани за да направят 
ученика, по природа различен от емоционалната специфика и от начина, по 
който тя е въплътена в звуци, съпричастен на драмата, лириката, изобразител-
ната красота или забавлението, което преподаваната музика излъчва. 

Конкретните подходи и идеи на преподаване, както и конкретният ка-
пацитет на усвояване са много различни, но целта е една и съща – възпита-
ване, грижливо и търпеливо изграждане на бъдещия музикален педагог като 
ерудирана творческа личност, подготвена за сложния свят на взаимоотноше-
ния със своите ученици, заразяваща ги с любовта си към голямото изкуство, 
имунизирайки ги срещу псевдоизкуството, носител на естетически нагласи и 
внушаващ на учениците си страстта към красивото, подкрепящ ги в дързостта 
да покажат и отстоят естетическите си предпочитания.
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ДЕТСКАТА ИНДИВИДУАЛНОСТ НА МАЛКИТЕ 
УЧЕНИЦИ В ТЕАТРАЛНО-ИГРОВАТА ДЕЙНОСТ1

д-р Захарий Дечев
доц. д-р Евгения Иванова
Шуменски университет „Еп. К. Преславски”, Шумен

CHILDREN’S PERSONALITY IN THEATRICAL 
GAME ACTIVITIES

Zahariy Dechev
Evgenia vanova 

ABSTRACT: Theatrical game activities in training and education are treated as a 
didactical means that will help to reveal a child’s personality amongst primary school 
students. 

KEYWORDS: theatrical game, childreǹ s personality.

Децата са различни. И тази различност е породена не само от възра-
стовото, физическото, духовното и социалното им развитие, но и от тяхната 
индивидуалност. Човек, при цялата си еднаквост с другите хора, е различен 
от тях. Той е индивид със своя собствена естествена същност, а към неговото 
битие принадлежи също белегът „индивидуалност” (от гр. προσωπον – осо-
бено лице, персонаж). Индивидуалността придава на човека неповторимост, 
той не е тъждествен с никой друг, а е особен, единствен, неповторим, из-
ключителен, единичен.

Според Д. Киров, индивидуалността придава особена и изключителна 
ценност на всяка личност. „Тя е толкова по-висока, колкото е по-диференци-
рана.” (Киров, Д. 199�).

Но колко от учениците в българското училище могат да се диференци-
рат? На колко от тях им се дава възможност да изразяват свободно мнението 
си, да спорят с учителя, да обосновават позицията си, ако мненията им не 
съвпадат? Педагогическото взаимодействие предполага такава форма за орга-
низиране на учебно-възпитателния процес, в която централно място да заема 
активната дейност на учениците. Ако ученикът се включи в личностно значима 
за него дейност, това би предизвикало собствената му активност. Ефективното 
осъществяване на възпитателната работа чрез включване на възпитаника в 

1 Статията е осъществена с подкрепата на фонд „Научни изследвания” на ШУ 
„Епископ К. Преславски” – РД-05-139/25.02.2011.
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дейност е възможно, ако детето възприеме истинската причина за предна-
мерено изпълнение на определен поведенчески акт, ако у него се формира 
вътрешна мотивация за осъществяване на дейността. За целта тази дейност 
трябва да има увлекателен характер, да предизвиква у детето чувство на въз-
торг, радост и задоволство от постигнатите резултати. Тук възниква острият и 
в настоящия момент проблем за търсенето на нови подходи и методологии 
за обучение и възпитание, които да бъдат насочени към взаимно уважение и 
разбиране, към стимулиране на потребността у учениците сами да контроли-
рат поведението и постъпките си, да подлагат на самооценка действията си 
като се съобразяват с чуждото мнение и оценка и без да унижават достойн-
ството на личността.

Методите и похватите, присъщи на изкуството, могат значително да ни 
помогнат в това отношение. А едва ли има по-подходящо средство в начална 
училищна възраст от театрално-игровата дейност.

За театрално-игровата дейност като вид творческа игра е характерно 
богатството на „ролеви позиции, които обуславят разгръщането на игрови 
действия във въображаема ситуация” (Витанова, Н. 2001). Игровата дейност, 
която заема специфично място в живота на ученика от начална училищна 
възраст е вплетена в останалите видове дейност, а така също подпомага и 
обогатяването на неговото общуване, личностно поведение, което е стремеж 
към самоутвърждаване на неговата индивидуалност. „В индивидуалното раз-
витие на човека – пише Ст. Жекова, – играта е първата по време основна и 
водеща дейност.” (Жекова, Ст. 19�9). При направените от авторите наблюде-
ния върху театрално-игровата дейност в началното училище се установява, че 
съвременните ученици – участници в играта като малки актьори – се чувстват 
уверени, свободни самостоятелно да разкрият пред другите своята индиви-
дуалност. Тази своя индивидуалност те утвърждават не само в играта, но и в 
поведението и общуването си с другите ученици.

Детската индивидуалност в театрално-игровата дейност на учениците от 
начална училищна възраст намира своето проявление най-ярко във вербални-
те и невербални изразни средства.

В практиката сме установили, че докато малките ученици разказват случ-
ки или събития, които са преживели или са им направили дълбоко впечат-
ление, ги описват образно и емоционално. Те не се замислят над изразните 
средства в своята детска реч. От значение е да се предаде нужната инфор-
мация цялостно и изчерпателно. И в процеса на вълнението от повторното 
преживяване, изразните средства възникват естествено.

В театрално-игровата дейност използването на изразните средства са по-
средствени от предаването на чужди мисли, чувства, преживявания, емоции. 
Най-ярко и осезаемо именно тук учениците проявяват своята индивидуалност 
в процеса на приемане, осмисляне и предаване на драматизирания матери-
ал. В много случаи децата предават точно и ясно драматизирания текст, без 
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това да повлияе върху ефективността на човешкия комуникативен акт, защото 
са усвоили и преживели предвидената за представяне и изпълнение творба, 
направили са я своя и говорят от свое име, като са намерили според своята 
индивидуалност и възрастово развитие най-сполучливата изразна форма.

Но има случаи в процеса на играта да се получат смущения у учени-
ците, които в психологическата литература се определят като комуникативни 
бариери от психологически характер между участниците в театрално-игровия 
комуникативен акт. Те възникват също така вследствие на индивидуално-
психологическите особености на ученика. Това са прекалена срамежливост, 
затвореност, стегнатост, чувстват се сковани, за да изградят и представят 
играния образ или от психическите взаимоотношения между партньорите в 
играта (децата са скарани, не желаят да играят с партньора си, защото не 
умее да влезе в ролята, изпитват недоверие и т.н.). Включването на учениците 
в театрално-игровата дейност ги подпомага да бъдат обучени да преодоляват 
комуникативните бариери, да се породи стремеж на благонравие и учтивост 
във взаимоотношенията. Това се дължи на дълбоките нравствено-възпитателни 
възможности, които носи театрално-игровата дейност, прилагана в образова-
телния процес в начална училищна възраст.

Театрално-игровата дейност влияе и върху моторното развитие в личност-
та на ученика. И това влияние се съдържа в един от двигателните механизми 
за развитие на личността – индивидуалността на характера на движенията 
на ученика в процеса на пресъздаване на образа (героя) по време на игра. 
Формите на двигателни механизми до голяма степен са продиктувани от 
влизането в ролята на ученика и нейното съпреживяване.

Заедно с „преднамереното си поведение” децата променят и характера 
на движенията си.

Характерът и формата на движения, приложени умело от учениците в 
театралната дейност допринасят за разкриване на подтекста, а от там и за 
по-голяма сила и убедителност на пресъздаване на творбата.

Мимиките изразяват душевното състояние на изпълнителя в даден мо-
мент. Жестът, или както се казва – говорът на ръцете, е предизвикан също от 
мислите, чувствата и обстоятелствата, в които се намира „малкият актьор”, а 
позата допълва изразителността и изпълнението на ролята. Тези допълнителни 
изразни средства допринасят за индивидуалната детска нагласа при пресъзда-
ване на образа от съдържанието на изпълняваната творба. Умерената, сдържа-
на и естествена кинетичност придава на речта правдивост и сила, а ученикът-
изпълнител проявява своята детска личностна активност и индивидуалност.

Характерно за детската индивидуалност и творческа активност на малки-
те ученици при театрално-игровата дейност е проявата на подражание. Ос-
новната и особена черта на учениците в тази възраст е наивно-реалистичното 
им отношение към изкуството. Според Ст. Здравкова, учениците „усвояват 
„външната” страна на съдържанието, без да проникнат достатъчно в смисъла, 
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в подтекста”. Типичното за тях е, че те следят постъпките и поведението на 
героите, развитието на действието и събитието „без да проникнат в същност-
та на фактите и явленията” (Здравкова, Ст. 199�).

Разбира се, не бива да се разглежда като недостатък на учениците на-
ивно реалистичното им отношение към изкуството. Това е закономерност на 
тяхното възрастово психофизическо еволюционно развитие. 

Кл. Сапунджиева разглежда проблема за детския наивен реализъм като 
„несъвършенство, което е породено от спецификата на възрастта, което се 
изразява в специфичната детска вяра, че изобразеното на сцената е реалност, 
момент от действителния живот” (Сапунджиева, Кл. 1992). Авторката определя 
и начина на преодоляването му, който може да се осъществи с помощта на 
театъра, тъй като той „има известни „предимства”, породени от спецификата 
на художествения му език и изказ, възможностите му за непосредствено-емо-
ционално и цялостно (с всичките си компоненти) въздействия върху детето” 
(Сапунджиева, Кл. 1992). Кл. Сапунджиева насочва вниманието и към осно-
вата на тази особеност, която „се търси в родството между някои изразни 
компоненти на изкуството и детската игра (Л. С. Виготски)” (Сапунджиева, Кл. 
1992). Това се дължи на възприемателните възможности на децата. Те възпри-
емат изкуството така, както възприемат самата действителност.

Най-общо казано, това е двустранен и взаимозависим процес, оказващ по-
ложително въздействие върху малките ученици при общуване с изкуството. Този 
процес си има и свои положителни страни за формирането на духовно-нрав-
ственото развитие на учениците. Това са непринуденост и искреност на прежи-
вяванията им, чистота и откритост в общуването и взаимоотношенията им, бла-
гонравие и детска добродетелност в делата им. Но заедно с това театралното 
изкуство предизвиква не само емоционални реакции, а и активизира волята им 
и ги стимулира към самостоятелна творческа театрално-игрова дейност.
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СОЦИАЛНА РАБОТА С ДЕЦА 
В ПРЕДУЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ 
И УЧЕНИЦИ В НАЧАЛНОТО УЧИЛИЩЕ
ас. д-р Пламен Иванов
Шуменски университет „Еп. К. Преславски”, Шумен

SOCIAL WORK WITH PRESCOOL CHILDREN 
AND PRIMARY SCOOL STUDENTS

Plamen Ivanov

ABSTRACT: Younger students – a social group in age from 5-7 years to 10 years. This 
age is a turning point for the child. Changes to his social status, changes its behavior and 
motivation for action, form and orientation of the activity, noticeable changes occur in the 
psyche of the child. The most complex change – use of the social role of student. This 
breakthrough is not always painless for the child.

KEYWORDS: social work, social workers: younger students.

Малките ученици – това е социална група във възрастовата граница от 
5-7 години до 10 години. Тази възраст е преломна за детето. Променя се не-
говият социален статус, променя се поведението му и мотивацията за дейст-
вие, формата и насочеността на дейността, настъпват забележими изменения 
в психиката на детето. Най-сложната промяна – усвояването на социалната 
роля на ученика. Този прелом не винаги е безболезнен за детето.

Социална диагностика. Задача на социалната диагностика в работата са 
тази възрастова група е да се покаже степента на готовност на детето за учи-
лищно обучение преди неговото постъпване в училище, а също и степента 
и характера на неговата адаптация в училище през неговите първи етапи на 
училищния живот. Целта – е да се предотврати училищната дезадаптация и 
да се способства най-успешната учебна дейност в началните класове.

Под готовност за училищно обучение се разбира необходимото и дос-
татъчно ниво на социалнопсихологическо и психично развитие на детето за 
усвояването на училищната програма в условията на обучение в колектив от 
връстници. Тази готовност се проявява на първо място в способността за аб-
страктна познавателна дейност. Определят се два аспекта: първият – личен, 
мотивационен, т.е. желанието и стремежът да се учат в училище, да променят 
своят статус, да се усвои нова дейност, вторият – интелектуален, т.е. ниво на 
паметта, степен на владеене на обобщаващите понятия, способност да плани-
рат своите действия разделяйки по-общите действия на редица спомагателни 
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етапи. Готовността за училище може да се определи като наличие на минимален 
запас от знания, чиито обем зависи от изискванията на конкретното училище 
или дори клас (специализирани класове, гимназиални класове или класове със 
задълбочено изучаване на едни или други предмети). Готовността за училище 
се състои от способността за взаимодействие в колектив от връстници.

Готовността за училище – това е цялостно състояние на детето, което 
предполага достатъчно високо ниво на развитие на мотивационната и инте-
лектуалната сфера и сферата на производителността. Изоставането в развити-
ето на един от компонентите за готовност за училищно обучение води след 
себе си изоставане от развитието на другите, което предполага своеобразни 
варианти за преход от детството към училищна възраст.

Едновременно със социалната диагностика на постъпващите в училище 
деца е необходимо да се направи и социална диагностика на семейството.

Както и във всяко друга сфера диагностиката предполага определени 
етапи на работа: предварително запознаване с обекта на работа, показване 
на неговите силни и слаби страни, възможните направления за самоусъ-
вършенстване. Предполага се и такава постановка на целите и задачите за 
определяне на състава на диагностицируемите ситуации, определяне не нор-
мативните параметри на ситуацията. Особено значение в дадения случай има 
изборът на методи за диагностика поради факта, че децата в предучилищна 
възраст и в началните класове са много раним обект, те по-често от порасна-
лите деца виждат желаното за действително и имат ярко изразени възрастови 
особености на поведение.

При провеждането на социална диагностика в училищна среда тряб-
ва да се спазват основните принципи: за обективност, причинност (социална 
обусловеност); комплексен подход и научна обоснованост. Препоръчително за 
изучаваната възрастова група е да се използват и основните методи за диагно-
стика: на първо място наблюдението, след това тестиране, сравнителен анализ, 
беседа възможно е да се използва експеримента – той дава не лош резултат 
при социалната диагностика на малките ученици. Необходимо е да се обърне 
внимание на факта, че при диагностиката на малките ученици може да се 
използват само определени методи за тестване, които отчитат възрастовите 
особености на тази група.

Готовността за обучение в училище (психологична, емоционална, инте-
лектуална, личностно-волева) и неговата адаптация към живота в училището 
се проверява с различни методики. Една от тях е разработена от руския 
психолог А. Р. Лурия, тя позволява да се покаже общото ниво на умственото 
развитие, степента на владеене на общите понятия, умението да планира 
своите действия. Съществуват също така методики на Д. Б. Елконин, Л. А. 
Венгер, Б. В. Зайгарник, Л. И. Божович, М. Р. Гинзбург и др.

Социалният работник е длъжен да обърне особено внимание на въз-
можните особености в междуличностните отношения и личностното развитие 
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на децата в предучилищна и в начална училищна възраст. Като пример за 
такива модели за поведение могат да служат посочените от Л. А. Венгер като 
„негативистична демонстративност”, повишена тревожност, аутизъм и „бягство 
от реалността”.

„Негативистичната демонстративност” се проявява в демонстрация на 
преувеличено емоционално поведение, в стремеж да привлича вниманието 
върху себе си много често на всяка цена и други подобни действия. При-
чина за такова поведение може да се крие в недостатъчното внимание към 
детето от страна на възрастните (липса на внимание и любов), или дори пълно 
игнориране на неговото съществуване в семейството. Ако този модел не се 
коригира на време негативизма ще се разпространи не само върху между-
личностните отношения, но и върху учебния процес ще стане основен, ако 
ли не единствен начин на поведение.

Повишената тревожност може да бъде предизвикана от особености във 
взаимодействието между децата и възрастните – повишена взискателност към 
децата, постоянни претенции и изисквания към тях, ниска оценка за успехите 
на детето. Това води до нерешителност, а след това и до загуба на иници-
ативност, ниска самооценка, понижаване на успеха, повърхностно усвояване 
на знанията, неврози, развитие на страх у детето и дори на психични забо-
лявания.

Аутизъм и бягство от реалността – това са форми на защитна реакция 
на децата предизвикани от негативното отношение на възрастните към тях.

Такива модели за поведение се проявяват у децата и в предучилищна 
възраст. Ако не е проведена своевременна диагностика на тези модели на 
поведение, това ще направи процесът на адаптация към училище много 
труден и ще изисква особено внимание както от педагозите така и от соци-
алните работници.

Социалният работник маже да се срещне със семейството, да събеседва 
с бъдещите ученици, за да има представа за условията, в които се формира 
детето. От първия ден на наблюдението се препоръчва да се водят записки, 
дневник, да се правят планове за работа и да се отбелязват резултатите – 
междинните и окончателните. Постоянното наблюдение и воденето на записи 
позволява своевременно да се забележат измененията в поведението на де-
тето, да се отбележи подобряване или влошаване и да се намери обяснение 
на ставащите промени.

Подобни изследвания могат да се извършват и от класните ръководители 
като се прави социален паспорт на класа, диагностична карта на класа, 
социален паспорт на ученика (съставя се за проблемните деца с цел да 
се изследват причините за не успеваемостта или неадекватното поведение). 
Социалният работник може да използва тези документи, ако те са направени 
грамотно или ако въобще съществуват, защото тяхното съставяне не влиза в 
преките задължения на учителите или да ги състави той самия.
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Грешки в диагностиката или отсъствие на такава могат да имат негативни 
последици. Учителите от началните класове не могат веднага да си съставят 
впечатления за възможните отклонения в поведението на ученика. По правило 
тази представа се създава достатъчно късно, когато вече учениците премина-
ват от начален курс на обучение към прогимназиален (преди постъпването в 
4 или 5 клас) тогава се открива необходимостта от обучение в специализи-
рани учебни заведения.

Често учителите твърдят, че това прехвърляне в специализирано училище 
се оказва отрицателно върху формирането на личността на ученика, който не 
е в състояние да усвои програмата в училище. Но тези опасения не са без 
основание, защото такива учебни заведения се намират далеч от дома на 
ученика, те не винаги са обезпечени достатъчно както в материално така и 
по отношение на кадрите, в социалнопсихологическо отношение има какво 
да се желае от тях. Но задържането на такъв ученик в клас не е по-малко 
опасно както за класа така и за самия него.

Съвременните условия поставят задачата: да се формира система от 
специализирани учебни заведения, които да заемат междинно положение 
между обикновеното училище и специализираните учебни заведения за деца 
със затруднения в обучението. Тази ниша е много голяма, историята показва, 
че работата с такива деца може да стане основа на много продуктивна пе-
дагогическа технология. Като пример можем да посочим школата на Мария 
Монтесори, която в края на 30-те години на ХХ век започва работа с деца 
с отклоняващо се поведение и ограничени способности. В резултат нейната 
методика получава световно признание, която дава високи резултати и при 
работата както с нормални така и с надарени деца.

При описването на такава социална технология като диагностиката е необ-
ходимо да се отбележи, че преобладава нагласата у социалните работници и 
педагозите да се показват негативните прояви на отклоняващото се (девиантно) 
поведение. Но такива прояви могат да бъдат свързани и с определена дарба 
на детето. Надарените деца често се държат не така както е прието, нераз-
бирането от страна на възрастните и връстниците им може да стане причина 
за формирането на негативни девиации там, където не трябва да съществуват. 
Надарените деца често проявяват негативно отношение към училището пора-
ди формализирането на познавателната дейност. Техният индивидуализъм ги 
води към напрегнати отношения с учителите и съучениците им. Но когато са 
използва определени методики, може да се диагностицират причините за тези 
отклонения и да се изработи определена технология за адаптация на тези деца 
към училищния живот, без да бъдат загубени техните способности и дарби.

Когато се диагностицира надареност необходимо е да се знае, че самата 
надареност, както и възрастта, в която се проявява могат да бъдат различни. 
Например музикалните способности – се проявяват рано от 2 до 3-5 години, 
художествените способности на 4-� години, математическите – �-8 години, 
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литературните – между 12-1� години – това са късни способности, които се 
проявяват в периода на порастването, а също така социалните (организацион-
ните), спортните (двигателните), комуникационните (за общуване) и др. Се 
проявяват в различно време. Това могат да бъдат ярко изразени способности 
като художествено-образно или абстрактно аналитично-логическо мислене, 
които в никой случай не се противопоставят една на друга, а се взаимно 
допълват. Разбира се възрастовите граници са достатъчно условни, те помагат 
да се обърне внимание на появяващите се способности.

С надарените деца работят основно педагози и психолози, но в случа-
ите, когато възникнат проблеми в общуването, адаптацията към училищния 
живот и учебната дейност, проблеми в отношенията с класа, с учителите, в 
семейството тогава задължително те трябва да станат обект на вниманието на 
социалните работници (педагози).

Ще разгледаме начините за социална адаптация, социална корекция и 
терапия на учениците в началното училище.

Когато става дума за социална работа в училище то адаптацията и реха-
билитацията на учениците в началното училище трябва да бъде насочена към 
това да бъдат компенсирани недостатъчните навици за обучение в училище, 
навиците за общуване и сътрудничество. Основен резултат в тази дейност е 
формирането на социална защитеност на учениците като устойчиво психиче-
ско състояние включващо увереност в тяхното успешно социално професио-
нално самоопределение, а също така и ефективната им социализация”.

Процесът на адаптация се извършва на три нива:
• На ниво обществото като цяло (макро средата) – адаптация към осо-

беностите на социалната среда;
• На ниво социална група (в клас, в семейството, в групата на прияте-

лите);
• На вътрешно личностно ниво – вътрешна уравновесеност, хармония.
За вътрешно личностна адаптация малките ученици не са напълно гото-

ви според своята възрастова психология, но те могат да усвояват навици за 
самооценка, самокритика, анализ на собствените постъпки и последиците от 
тях. Тези навици са една от най-важните черти на личността, която се фор-
мира н ранна възраст. Не по-малко сложна е и адаптацията в обществото, 
поради това, че в съвременния свят това изисква определен запас от знания 
и жизнен опит.

Основно ниво за социална работа с малките ученици се явява адаптаци-
ята с групата. Към това пространство трябва да се насочи дейността на со-
циалния работник. За адаптацията в групата детето трябва да се приспособи 
към взаимодействието със средата чрез общуване, поведение, усвояване на 
жизнените норми в групата. В резултат на това трябва да се формират модели 
на поведение, които не противоречат на вътрешните нагласи на детето и да 
съответстват на очакванията на групата.
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Социалната корекция е насочена към коригирането на тези социалнопси-
хологически черти на детето и формиране на поведение, което вече е успяло 
да се наложи в началото на обучението в училището и което не съответства 
на приетите в дадената социална среда норми.

Необходимо е да се отбележи, че от работата на социалните работници 
се нуждаят не само децата със здравословни проблеми или отклоняващо се 
поведение, но и нормалните и напълно успяващи ученици. Особеност на 
съвременните ученици е това, че у повечето от тях не са сформирани на-
вици за колективна работа, сътрудничество, няма основа за междуличностни 
отношения.

От една страна причината се крие в историческите традиции или по-
точно в тяхното нарушаване. Принципа за безусловен приоритет на общест-
веното или по правилно е да се каже на държавното пред личното, което 
много години властваше в Източна Европа породи протест под формата на 
отрицание на общественото и се постави безусловен приоритет на личното 
и индивидуалното. Резкият разрив в нагласите за общественото поведение 
доведе до разширяването на формите за девиантно поведение на учениците 
и до намаляването на възможностите за тяхната корекция от страна на учи-
телите, родителите и съучениците.

От друга страна самата социална среда, в която се формират децата 
укрепва такива навици за поведение като съревнователност, умение да се 
отстояват собствените интереси, да бъде лидер, да защити себе си и своите 
близки от многобройните опасности и др. Тези нагласи сами по себе си са 
позитивни. Но в този вид както те се реализират днес в нашето общество 
често пречат на формирането на способности за взаимодействие, за толе-
рантност, умение да разбират другия човек, умение да отстъпи част от своите 
интереси в името на сътрудничеството.

Резултатът не закъсня. Конфликтността достигаща до открити стълкнове-
ния, обстановка в клас, в който учебният процес не може да бъде продук-
тивен, напрежение и неумение да се излезе от сложната ситуация – това е 
обичайната картина на живота в училището и не само в началните класове. 
Не на всеки класен ръководител се отдава да коригира поведението на 
своите ученици. Препятствие се оказва и отсъствието на съответните знания 
и умения както и голямата ангажираност на учителите с учебната работа. 
В социалната работа с тази сложна възрастова група безусловно се изисква 
професионален подход от социалния работник, социалния педагог и социал-
ния психолог.

Тук начините за извършване на корекциите могат да бъдат както ин-
дивидуални така и групови, много продуктивни са игровите технологии, и 
колективните познавателни игри. През последните години се наложи педаго-
гическата практика, която не признава правото на малките ученици за про-
дуктивна дейност („Те са много малки за ефективна целенасочена дейност”), 
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което често води до инфантилност (недоразвитост) в по висока възраст. Или 
тези дейности се признава само като почистваща класа, рутинна работа, 
която ако е лишена от етично и естетическо съдържание се отдалечава от 
всякаква дейност. Такива направления на социалната работа като натюр тех-
нологиите (грижа за цветята в класната стая и в училище или за животните, 
(ако има такива) в училище), разбира се изискват настойчивост, търпение 
и голяма любов към природата от самия педагог, но ефективността зависи 
от това. Не по-малко търпение и настойчивост изискват и технологиите за 
взаимопомощ при малките ученици, но ако те се развиват в ранна възраст 
може да се говори за благоприятни условия за обучение и социализация 
на децата.

Най използвани при тази възрастова група са такива методи за корекция 
като компенсиране, стимулиране и корекция.

Компенсирането е насочено към засилването на някои качества на детето, 
което ще му помогне да се уравновесят тези негови качества, които отсъстват 
и по някаква причина не могат да бъдат възстановени или се възстановяват 
много бавно. Проблемите със здравето или физическите недостатъци често са 
причина за дискомфорт на ученика, а дори и за тежки негови преживявания. 
При това някакви недостатъци или отсъствието на необходимите способности 
често се уравновесяват от нещо друго: физическите недостатъци на детето 
се уравновесяват от добрите способности за учене, недостатъчното усърдие 
и търпение – с добри физически данни, отсъствието на математически спо-
собности – с развитие на хуманитарни способности, срамежливостта и дори 
аутичността – със способности за съпреживяване, способност да се помогне 
на приятелите. Социалният педагог заедно с учителите и училищният психолог 
трябва да постави правилната диагноза на ситуацията и използвайки техноло-
гията за компенсиране, като се опира на силните страни на детето трябва да 
помогне за адаптацията на учениците.

Много често в съвременните условия се изисква компенсация на недос-
татъчното внимание към децата от страна на родителите. Негативизъм, демон-
стративност и повишената тревожност – са модели на поведение, за които 
вече стана дума, които изискват компенсаторни технологии на първо място.

При малките ученици много рядко се среща способността да могат да 
оценят достойнствата на другите деца особено, ако съществува колективен 
стереотип за изразяване например обидно прозвище (училищна стигматиза-
ция). Социалния педагог, класния ръководител или училищният психолог могат 
да променят това положение като задължително го подкрепят с промяна на 
самия ученик към себе си. Децата, които чувстват някои свои недостатъци 
сами провокират негативната реакция на групата или класа. Компенсирането 
като метод за социална работа предполага осъзнаването на своите собстве-
ни положителни черти и тяхното усилване. Технологиите за компенсиране са 
винаги индивидуални.
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Спомагателна роля при тези случаи може да играят технологиите за 
стимулиране, които ще помогнат да се затвърди положителния емоционален 
фон на отношенията в класа, да се промени към по-добра самооценката на 
ученика и успехите му в учебната дейност.

Компенсацията и стимулирането променят отношението на индивида към 
себе си, помагат му да изработи недостигащите му качества. Но позитивните 
изменения могат да се извършат не само в поведението на индивида, но и в 
отношенията в групата (класа). По това се различава дейността на социалния 
работник в началното училище: всички достижения се закрепват в отноше-
нията в групата (класа).

Поради тази причина индивидуалните методи трябва да се използват 
задължително с груповите методи. За тази цел класът може да бъде разде-
лен на няколко подгрупи, защото взаимодействието с отчитането на инди-
видуалните особености на всеки ученик е възможно единствено в групи от 
5 до 7 човека само в отделни случаи до 12 човека. Добри резултати дават 
и комплексните занятия, при които се използват игровите методи. Напри-
мер разиграват се различни учебни и междуличностни ситуации, понякога 
измислени или дори със сюжети от приказки. При тези методи имат голям 
дял методите за арт-терапия: драматизация на ситуацията, разиграване на 
епизоди от спектакли с промяна на ролите на изпълнителите (изпълнителите 
с положителни роли се сменят с изпълнителите на отрицателни роли), обсъж-
дане в групата на мотивите за постъпките на героите и действащите лица в 
спектаклите. Игра – „нарисувай положителен портрет на съученика си”, „учи-
лището на моите мечти” и др.

Методите за корекция в социалната работа с малките ученици са много 
сложни. Те изискват професионално-точна диагностика на тези черти от ха-
рактера, които трябва да се променят, причините за формираното отклонява-
що се поведение, точният избор на методите, които при тези случаи граничат 
с психотерапията. Психотерапевтичните методи за корекция е възможно да се 
използват в социалната работа, но като се отчитат възрастовите особености 
на малките ученици и да се прилагат с особено внимание.

Може да се използва успешно метода „съвместно разделена дозирана 
дейност”, който се използва за адаптация и рехабилитация на сляпо-глухоне-
ми деца, но не дава лоши резултати и при работа с деца без увреждания, 
които нямат нужда от психо-корекция. Този метод изисква не само точно 
поставена цел, но и разделение (операционализиране) на задачите на него-
леми междинни етапи, които социалният работник или учителят „преминава” 
заедно с ученика като постоянно се контролира резултата. Сътрудничеството 
с възрастните и усвояването на нови модели за поведение стъпка след стъпка 
са залог за успех.

Необходимо е да се отбележи особеността на социалната работа в на-
чалното училище, която е, че преките назидателни методи в тази възраст са 
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малко ефективни, отколкото в другите сфери, още повече че адаптацията на 
детето към колектива нерядко се сблъсква с препятствия такива като негатив-
но социализиран колектив.

Това е най-сложната ситуация в началните класове – колектива, в който 
лидери са деца с девиантно поведение, агресивни (зачестяват случаите на 
немотивирана агресия, с която много трудно се справят учителите), които не 
контактуват с учителите или със социалните педагози. Преди такива класове 
се срещаха много рядко и почти винаги бяха в горните класове, но сега този 
проблем съществува и в началните класове. Ако в такъв клас има нормално 
социализирани деца, въпросът с тяхното адаптиране не стои. В такава ситу-
ация са необходими не само вътрешно групови, но и технологии за работа 
със семейството и др. Самият клас има нуждата от корекция, опита показва, 
че е необходимо да се започни с неформалните лидери в такъв клас, като 
се промени тяхната насоченост на личността към положителни промени и по 
тази начин да се търси и промяна в класа. Т.нар. технология „промени лиде-
ра” може да се използва и в друго направление като се опита да се намери 
друг лидер на класа.
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СОЦИАЛНА РАБОТА С УЧЕНИЦИ 
ОТ 5 ДО 11 КЛАС

ас. д-р Пламен Иванов
Шуменски университет „Еп. К. Преславски”, Шумен

SOCIAL WORK WITH STUDENTS 
FROM GRADE 5 TO 11

Plamen Ivanov

ABSTRACT: Adolescents age whose biopsychosocial specific characteristics and the 
work of social educators. Social problems faced by contemporary adolescents can be 
divided into the following groups: 

1. Age-psychological problems and adapting to them; 
2. Problems with school age workload and stressful situations; 
3. Problems of socialization
KEYWORDS: social work, social workers: specific characteristics, socialization, stressful 

situations.

Към тази възрастова група се отнасят учениците от 5 – 11 клас (10-17 
години). Това е подрастваща възраст, чиито биопсихосоциални особености 
определят и работата на социалните педагози. Социалните проблеми, с кои-
то се сблъсква съвременният подрастващ могат да се разделят на следните 
групи:

1. Възрастово-психологични проблеми и адаптирането към тях;
2. Проблеми с възрастовата учебна натовареност и стресовите ситуации;
3. Проблеми на социализацията.
Към първата група се отнасят промените в характера и поведението 

вследствие на хормоналните изменения: появяват се черти на импулсивност, 
на неустойчиви желания, нетърпимост, дързост, като едновременно натрупват 
неувереност в себе си, много завишена или занижена самооценка, пови-
шаване на претенциите към обкръжаващите, а също така проява на мак-
симализъм, готовност към романтични и идеалистични (често необмислени) 
постъпки. Статусът на подрастващият е амбивалентен (двойнствен) – той не 
е още мъж, но не е и дете.

На фона на първата група проблеми се усложняват и тези от втората гру-
па: в горните класове нараства училищната натовареност, увеличава се обе-
мът от знания, които трябва да се усвоят, по разнообразни и сложни стават 
учебните премети, нараства обемът на самостоятелната работа. В началните 
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класове – един учител по основните предмети, в горните класове те стават 
повече, появяват се различни стилове на преподаване, различни изисквания, 
нарастват проблемите в между личностните отношения с учителите. Решава-
нето на тези задачи е по силите на тези ученици, които добре са усвоили 
навиците за учене в началните класове, развиват се в нормална социална 
среда и нямат сериозни отклонения в здравното си състояние.

Най-труден за подрастващите представлява проблема със социализацията 
(третата група проблеми). Към нея се отнася необходимостта от социалната 
идентификация, изборът от жизнен сценарий за собствената си съдба, избор 
на значими възрастни, професионално самоопределение и усвояване на нави-
ците за комуникация в новия му статус – статусът на възрастен човек. Реша-
ването на тези задачи е много усложнено от социалната ситуация в страната, 
в конкретните региони, в семейството в училище (с тези социални общности, 
с които подрастващият непосредствено взаимодейства), а също така поради 
огромното влияние на средствата за масова информация, телевизията, аудио 
видео продукциите, масовата култура.

В социалната работа с подрастващите ученици се използват същите тех-
нологии, които се използват и при малките ученици (с някои изменения). Но 
използването им има съществено значение.

Социалната диагностика се провежда като се отчитат особеностите на 
подрастващата възраст. Социалната диагностика предполага анализ на причи-
ните за отклоненията в поведението на подрастващите, анализ на социалната 
среда, в която се формира подрастващия. Социалния работник използва 
методите за наблюдение, сравнителен анализ (тук може да се сравняват харак-
теристиките на ученика в ранна възраст и в горните класове), използва се 
метода на изследването (учители, съученици, членове на семейството), а също 
така и метода на беседата. Огромен материал може да даде методът анализ 
на документи и на статистическа (демографска) информация.

Проблемите, които са обект на анализ при социалната диагностика на 
подрастващите са разнообразни: здравно състояние (както психическо така 
и физическо), социално самочувствие на младите хора, избор на ценности 
и предпочитания, значими за подрастващият референтни групи и смяна на 
значимите лица, преустройване на отношенията с възрастните, промяна на 
самооценката, усвояване на целенасочена дейност, професионална ориента-
ция, прекарване на свободното време и много други проблеми. Тревожен 
проблем е влошаването на здравето на младите хора.

Особено са тревожни проблемите свързани с различните форми на 
девиантно поведение на младите хора: алкохолизъм, наркомания, болести 
предавани по полов път, нарастващият брой заболели от СПИН.

Много често подрастващите не знаят какво да правят след училище. 
Отсъствието на целенасочени действия води до това, че те случайно или 
стихийно се въвличат в различни антисоциални действия, проявяват немотиви-
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рана агресия спрямо околните. В резултат нараства криминалното поведение 
на подрастващите, тяхното участие в престъпни групировки.

Особена група са подрастващите, участващи в различни неформални 
обединения. Цялото свое свободно време неформалите провеждат в своите 
групи, като по правило те знаят предварително какво ще правят утре. Но 
самите тези групи (много често без основание) предизвикват напрежение 
в отношенията между учители – ученици и родители и право охранителни 
органи.

Следователно подрастващите не по малко от малките ученици имат 
нужда от общуване, от внимание и разбиране от страна на връстниците си 
и по-големите от тях. В орните класове учителите много често са убедени, 
че тяхната главна задача – е образованието (да ги научат грамотно да пишат, 
четат, да им се дадат знания по физика и химия), но не и възпитанието. Точ-
на тогава, когато подрастващият има нужда от повишено внимание, той се 
окозва оставен на произвола на съдбата. Това може да се обясни с факта, че 
възрастният човек няма нужда от бавачки и възпитателки. Но от възпитателки 
подрастващият има най-голяма нужда, но има нужда и от съветник. Много 
са противоречията в обкръжаващата го среда, много неща той не разбира, 
което го кара да бъде притеснен, сложно е и положението в семейството, в 
класа, в групата приятели.

Ценностните предпочитания, нагласите на подрастващите от новите поко-
ления имат нужда от задълбочено изучаване. Вникването във вътрешния свят 
на другия човек, който не е напълно оформен е извънредно трудна задача. 
Социалната диагностика дава предпочитание за изследването на негативните 
тенденции в средата на учениците от горните класове. Значително по-мал-
ко внимание се отделя на причините и водещи до тези негативни явления, 
социалната среда, в която те се формират и много малко място се отделя 
на новите перспективи, на онези стъпки, които ще позволят да се излезе от 
задънената улица.

Разбира се социалният педагог в училище, това не е панацеята за всички 
беди, но опита показва, че съществуват социални технологии, които позволя-
ват да се коригират личните проблеми.

Върху основата на социалната диагностика се реализират технологиите 
за социална адаптация, социална корекция и терапия на учениците от горните 
класове.

Социалната адаптация на подрастващите предполага помощ от една 
страна за формирането на новите учебни навици през новия учебен етап, от 
друга страна това е помощ за личностното самоопределение на децата при 
през периода на прехода им към живота.

Първата задача, която става актуална вследствие на тези причини, за кои-
то се говори по горе, това е, че много от проблемите, които не са разрешени 
в началните класове усложняват учебния процес.
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Преди всичко това засяга учениците, които не могат да усвоят напълно 
учебни навици в течение на първите си учебни години. Тогава в 5-� клас 
трябва да се реши кой ученик от каква социална и педагогическа поддръж-
ка има нужда за да може да продължи обучението си в общообразова-
телното училище и кои ученици трябва да преминат към други форми на 
обучение (специализирани училища, извънкласно или домашно обучение). 
Решаването на тази задача е възможно единствено при участието на соци-
алните работници.

Някои корекции изискват учебните навици на тези ученици, които не са 
съумели своевременно да се приспособят към новите условия за обучение, 
но имат възможности за решаването на тази задача.

Социалната адаптация в горните класове трябва да отчита особености-
те на образователните задачи, които решават учениците от орните класове. 
Това са задачите за професионално ориентиране, а също и задачите за избор 
на лични цели и жизнен сценарий. Сега тези задачи се решават с помощта на 
допълнителното образование.

Опита показва, че целенасочен, осъзнат и адаптиран подход не само 
към децата, но и към техният кръгът, в който общуват – може да спре 
нарастването на девиационните процеси при тези ученици.

Социалната корекция на подрастващите може да се извършва в различ-
ни клубове и школи по местоживеене, които ориентират подрастващите към 
позитивните ценности: спортно оздравителни, туристически, военно-патрио-
тични, краеведски, клубове за общуване, за взаимна поддръжка, за психоло-
гическо развитие и др. Тяхната основна задача е да се формира личността 
на подрастващия в благоприятна социална среда.

Социалните технологии за възпитание, които действат в инфраструктурата 
могат да се разделят на две групи (или модели): социализационна – изработ-
ване на модели за поведение на подрастващите, построени върху нормите 
приети в конкретен социум; личностна – ориентирана към личностното само-
определение на децата и младите хора към самоактуализация и постигане на 
максимална само реализация в променящият се свят.

Това са технологии насочени към развитието на разностранни способ-
ности и потребности, за укрепване на познавателната самостоятелност, за 
преодоляването на потребителско-егоистичното отношение към живота и об-
кръжаващите го хора.

Необходимо е да се подчертае, че социалната група на учениците от 
горните класове трябва да бъде приоритетна група сред обектите на социал-
ната работа. Защото тя е много сложна и уязвима, тя е най-противоречивата 
група. Именно в нея се извършват най-сложните и опасни процеси. Точно 
от нейната социализация зависи бъдещето на нацията. Особеното на тази 
възрастова група е това, че тя не може да бъде само обект на социалната 
работа, необходимо е да се отчита и активната позиция на самия подраст-
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ващ, неговият стремеж към самоопределение, неговите нагласи, неговите 
стремежи за общуване и самоутвърждаване, неговата вътрешна потребност 
от разбиране и одобрение.
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КУЛТУРНО-ИНФОРМАЦИОНЕН ГИД: 
„ТУРИСТИЧЕСКА РАЗХОДКА ОКОЛО 
ХРАМ-ПАМЕТНИК „АЛЕКСАНДЪР НЕВСКИ”
ас. Стефан Симеонов
Международно висше бизнес училище, Ботевград

CULTURAL GUIDE: „TOUR AROUND 
ALEXANDER NEVSKI CATHEDRAL” 

Stefan Simeonov

ABSTRACT: The focus is on developing a project for the socializing and turning 
into tourist attractions significant but less popular cultural monuments in the area around 
Alexander Nevski Cathedral. Collaborating in the project students of tourism will be given 
opportunities for initiative and personal involvement, as well as achieving a higher degree 
of language skills.

KEYWORDS: cultural monuments, tourist attraction, CLIL, Cultural capital.

Проектът „ТУРИСТИЧЕСКА РАЗХОДКА ОКОЛО ХРАМ-ПАМЕТНИК „АЛЕК-
САНДЪР НЕВСКИ” цели да запознае и разкрие пред очите на столичани и 
гости на столицата забележителностите около храм-паметник „Александър 
Невски” – физически и духовен център на град София. Реализацията на 
проекта ще окаже съществен принос за опазването, популяризирането и за-
щитата на следните културно-исторически паметници: Храм-паметник „Алек-
сандър Невски”; статуя на Борис Христов; Българска Патриаршия; паметник 
на Иларион Макариополски; руини от казармите, където е бил задържан  
В. Левски; градинка паметник, изобразяваща ослепените Самуилови воини; 
паметник на Опълченците; национална обсерватория – астрономическа точ-
ка; паметник на Иван Вазов; чешма с бюст на Св. Георги Нови; църква 
Света София; мемориал на незнайния воин; гроба на Иван Вазов; паметник 
на Паисий Хилендарски; паметник на Петко Д. Петков; Галерия за чужде-
странно Изкуство.

Проектът е в рамките на тематичната област „София-културна столица на 
Европа през 2019” и се съотнася към целите и приоритетите на програмата 
в своята насоченост към социализирането и популяризирането на недвижими 
паметници на културата в София, повишаването на знанието в тази област, 
създаването на иновативен информационно-образователен продукт и разши-
ряването на възможностите за по-успешно приобщаване на младите хора към 
богатото културно наследство на столицата.
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`Крайният резултат е изработването на мултимедиен продукт с висока 
художествена, образователна и творческа стойност, който е ориентиран към 
основната целева група – столичани и гости на столицата. Директните бене-
фициенти са студентите по туризъм, туристически и туроператорски фирми, а 
също и Столична община.. Проектът „ТУРИСТИЧЕСКА ОБИКОЛКА НА ХРАМ-
ПАМЕТНИК „АЛЕКСАНДЪР НЕВСКИ” много успешно би могъл да стане част 
от официалния сайт на Софийска община, където столичани и гости на сто-
лицата ще могат много лесно и бързо да се запознаят със забележителностите 
на столицата. Това от една страна със сигурност би повишило посещаемостта 
на тези обекти, а от друга би обогатило професионалното ниво на туристи-
ческите обиколки на центъра на София.

Основните цели на проекта са в две насоки:
• Да се социализират и популяризират с цялата им културно-историче-

ска стойност и значимост недвижимите паметници в пространството около 
храм-паметник „Александър Невски” и да се превърнат в равностойни обекти 
на културния туризъм. Постигането на тази цел ще допринесе за развитието 
на съвременното измерение на богатото културно наследство на столицата в 
контекста на европейските културни политики;

• Да се стимулира мотивацията, творческия потенциал и придобиването 
на практически опит на участващите студенти по специалносттта „Туризъм” в 
духа на изискванията на „Европа 20 20”.

Очертаните цели са равностойни по значимост и се намират в отно-
шение на взаимна обвързаност и зависимост. Това се изразява най-добре в 
спецификацията на подцелите на проекта, а именно:

• Да се използват пълноценно възможностите на CLIL, интегрираното, 
предметно-базирано езиково обучение, при което студентите получават нови 
знания по „неезиковия” предмет и в същото време развиват своите комуни-
кативните устни и писмени умения в областта на „втория” език;

• Да се предоставят възможности за студентите да приложат по нов 
начин знанията си в предметната област, с което да се повиши усещането за 
полезност и прагматичност на интегрираното знание; 

• Да се изгради „творческа учебна зала”, да се даде тласък и стимул на 
креативността, да се мотивира и използва за нуждите на практиката студент-
ското творчество; 

• Столичаните и гостите на столицата да се запознаят с по-слабо извест-
ни културни паметници, които остават в сянката на светинята храм-паметник 
„Александър Невски” (това е в резултат на студентското творчество);

• В рамките на половин час, колкото продължава виртуалният тур, да се 
проследи с помощта на интригуващи факти и данни една история от 17 века, 
с което да се засили творческото любопитство и интерес на широката об-
щественост  към културното наследство на София;
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• Недвижимите културни паметници около храм-паметник „Александър 
Невски” да станат „видими” за всички мултимедийни средства;

•  Да се предостави възможност на хора в неравностойно положение 
да разширят своите познания и да участват във виртуален тур, представящ 
изключително интересни културни паметници;

• Да се мотивират столичани и гости на столицата да участват в реален 
тур на посочените културно-исторически забележителности. 

Организацията на проекта включва три основни етапа:
1/ Проучвателна и съставителна дейност, извършвана от преподаватели и 

студенти по туризъм. Превод на съставените сценарии и текстове на всеки 
един от посочените езици, извършен от професионални практикуващи прево-
дачи;

2/ Изработка на общ документален филм, обхващащ всички културно-
исторически обекти и по един кратък филм за всеки отделен обект. Тук също 
се предвижда и съставянето на галерия от снимки на обектите. Творческият 
екип, ангажиран в изработването на филмите и снимките, е съставен от про-
фесионалисти в съответната област.

3/ Изработване на Интернет сайт, който ще представя по лесен и дос-
тъпен за ползване начин материалите от точка 1 и точка 2.

Тук трябва да се подчертае, че подходът за реализирането на проекта е 
пряко ориентиран към крайните резултати. Дейностите по точка 1 и точка 3, а 
именно проучвателната и съставителна дейност и изработването на Интернет 
Сайт, са насочени към усвояването на нови пространства за експериментира-
не и иновации в културния и образователния сектор, а цялостният проект ще 
бъде в полза на предприемачеството в културния и туристическия сектор.

Ще се спрем по-подробно върху специфичните особености на Интернет 
Сайта, който е и завършващият етап в проекта. Интернет сайтът ще популя-
ризира културната самобитност на една специална и свидна част от София, 
условно наречена „простанство около храм-паметник „Александър Невски”. 
Това е принос към европейското културно многообразие, създавайки в също-
то време един нов модел на потребление. Сайтът ще съдържа три основни 
компонента:

1. Един документален филм обхващащ всички по-горе упоменати туристиче-
ски обекти;

Документалният филм започва с панорамен кадър на Храм-паметник 
„Александър Невски„ и проследява всички характерни аспекти на тази на-
ционална светиня. След излизането от храма камерата се обръща надясно и 
по посока на часовниковата стрелка проследява всички посочени по-горе и 
сгради. Спирайки се на всеки паметник и обхващайки неговите особености, 
зрителят неусетно бива въвличан в историята на нашата столица, обхващаща 
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един период от близо 1700 години. При показването на всеки обект зад ка-
дър професионален актьор ще чете най-важната информация за този обект. 
Идеята е след приключи виртуалната обиколка зрителят, независимо дали е 
жител или гост на столицата, да има желанието да стане и да повтори тази 
разходка на живо;

2. Отделни по-кратки филмчета за всеки обект поотделно; 
Филмчета ще показват в по-подробен план обектите за тези зрители, ко-

ито имат желанието да се запознаят по-отблизо с тези паметници или просто 
само с някои от тях поотделно. Отново при показването на всеки обект зад 
кадър професионален актьор ще чете най-важната информация за този обект 
в още по-подробен вариант;

3. Снимков и текстов материал за всеки отделен обект: „Красотата на един 
паметник видяна през обектива на един творец”;

Ще се предложат снимки на всички паметници, подредени по реда на 
предприетата разходка от документалния филм. Ще съществува опция всяка, 
харесана от зрителя снимка да може да бъде разпечатана като туристическа 
картичка от нашата столица. Текстовият материал ще бъде разделен на два 
варианта. Първият вариант ще бъде по-кратък и ще представлява текста, четен 
във филмчетата. Вторият вариант ще включва допълнителни факти и тълкувания 
и ще бъде насочен към по-любознателните зрители, интересуващи се защо 
София трябва да притежава титлата „Европейска столица на културата”; 

Всеки един от тези компоненти ще бъде достъпен освен на български 
език и на още минимум шест чужди езика: английски, немски, руски, френ-
ски, испански и унгарски. По този начин предлаганата информация ще бъде 
в полза както за гражданите, български и чужди, решили да посетят нашата 
столица, така и за организациите в сферата на туризма, медиите, културните 
институции и всички други, интересуващи се от просперитета на София.

Екипът осъществяващ проекта е многопрофилен и обхваща три ос-
новни групи:

• Преподаватели и студенти от съвместната международна програма на 
Бреда юнивърсити – Холандия и МВБУ – Ботевград специалност „Управление 
и консултиране в международния туризъм”. 

• Професионалисти в областта на киноиндустрията – режисьори и опе-
ратори, осветители;.

• Професионалисти в областта на интернет пространството. 
Преподавателите и студентите от съвместната международна програма 

на Бреда юнивърсити – Холандия и МВБУ – Ботевград специалност „Упра-
вление и консултиране в международния туризъм” участват в проучвателната 
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и информационната част на проекта, като те също така ще отговарят и за 
презентирането на материала на чуждите езици;

Цялата режисьорска и операторска работа по заснемането на филмите 
ще се осъществява от професионалисти. Сценарият ще бъде написан съв-
местно от представители на университета и професионален сценарист на база 
на проучвателната дейност по международната програма. Като режисъор е 
привлечен специалист с богат опит (И.С.), който за последните десет години 
има участие като координатор и мениджър локации в над петдесет филмови 
и множество рекламни продукции. Неговите два късометражни филма „То-
доровден” и „Отшелникът” са доказателство за широтата на творческия му 
потенциал. Съвременната визия и опит на избрания от нас професионалист 
ще спомогнат филмовия материал към този проект да бъде на световно ниво. 
В проекта ще вземе участие и един от най-добрите оператори у нас, (М.Ч)., 
който се изявява в областта на филмовите и телевизионни продукции, музи-
калните клипове и телевизионни реклами. Работил е като главен оператор и 
втори оператор на множество родни и интернационални продукции, заснети 
в България, между които филми като „Венсенженторикс”, „Нюрнбрег”, „Прог-
нозата”, ”Кой е този град?”, а също и рекламната кампания на Агенцията по 
туризъм „Visit Bulgaria” и множество други рекламни клипове за клиенти като 
Райфайзен банк, Глобул, Вивател и Агенцията за борба с трафика на хора. 
Печелил е множество награди за своето операторско майсторство. С богатия 
си опит, модерен възглед и творчески подход избраният от нас оператор е 
ключов фактор за успешно постигане на поставените цели. Участват още и 
камера асистент и осветител.

Създаването на Интернет сайт и неговото окомплектоване също ще бъде 
извършено от професионална фирма в тази област. Екипът за пост-продукция 
ще се състои от:

а)  видео монтажист – за целите на продукцията ще бъде нает монтажист 
от високо ниво, работил в киното и добре запознат с дигиталния формат на 
материала;

б) аудио монтажист – гласовете на актьорите ще бъдат записани в про-
фесионално звукозаписно студио и ще бъдат монтирани след това заедно с 
художественото музикално оформление;

в) уеб дизайнер – за производството на уеб сайта ще бъде наета една от 
водещите фирми в бранша, за да сме сигурни, че крайният продукт ще бъде 
лесно разбираем, интересен и достъпен за хора от всякакви националности.

Ръководителят на проекта е дългогодишен преподавател па английски 
език в специалност „Туризъм” и „Управление и консултиране в международ-
ния туризъм” в МВБУ. Запознат е със световните тенденции и практики в тази 
сфера. Също така е и Магистър по „Управление на проекти”.

МВБУ – Ботевград е висши учебно заведение, акредитирано от На-
ционалната агенция за оценяване и акредитация на Република България с 
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Решение от 25 юли 2002 г., предлагащо бакалавърски програми по „Туризъм” 
и магистърски програми по ”Управление на туризма” и „Управление на проек-
ти” с хабилитирани и признати преподаватели в своята област. МВБУ развива 
програми и сътрудничества с редица международни и български универси-
тети и организации. МВБУ е член на Конфедерацията на работодателите и 
индустриалците /КРИБ/ в Република България.

Съвместната международна програма на Бреда юнивърсити – Холан-
дия и МВБУ – Ботевград специалност „Управление и консултиране в между-
народния туризъм”ще осигури подкрепа при реализирането на проекта.

Според нас проектът КУЛТУРНО-ИНФОРМАЦИОНЕН ГИД: „ТУРИСТИ-
ЧЕСКА РАЗХОДКА ОКОЛО ХРАМ-ПАМЕТНИК „АЛЕКСАНДЪР НЕВСКИ” ще 
има положително влияния в две насоки, така както беше посочено и в него-
вите цели. От една страна работата върху проекта ще активизира дейността 
на студентите и без да се излиза от рамките на предвидения хорариум ще 
се постигне по-висок коефициент на полезност. Ще се развият многоезикови 
нагласи и интереси, ще се активира студентското творчество. Студентите ще 
получат реална възможност за интегриране на знанията в две и повече обла-
сти, ще се създадат условия както за развитие на комуникативните умения на 
изучавания език, така и за разширяване на практическия опит по основната 
специалност. Студентите от специалност „Управление и консултиране в меж-
дународния туризъм” ще усетят реално, че учебната дейност не е самоцелна, 
а е обвързана с реалния живот и постигането на една много благородна 
кауза – кампанията „София – Европейска столица на културата”.

От друга страна крайният продукт на проекта, Интернет сайтът  ще 
запознае и разкрие пред очите на столичани и гости на столицата разноо-
бразието от по-слабо посещавани бележити историко-културни паметници 
около храм-паметник „Александър Невски” и ще промотира превръщането 
им в обекти на културния туризъм. Информационният мултимедиен продукт 
ще даде възможност и на хора в неравностойно положение да разширят 
своите познания и да участват във виртуален тур, включващ представянето 
на изключително интересни културни паметници. А това по обратен път влияе 
върху възпитанието на студентите, учи ги на толерантност и уважение към 
„другостта”.

„Туристическа разходка около храм-паметник „Александър Невски” пред-
лага нов поглед към привидно познати обекти и разширява професионалния и 
културен кръгозор както на участниците в него, така и на неговите ползватели. 
Проектът е насочен към усвояването на нови пространства за експерименти-
ране и иновации в културния и образователния сектор и ще бъде в полза на 
предприемачеството в културния и туристическия сектор. Гаранция за успех в 
очертаната област е начинът на осигуряване на достъп към продукта – тук не 
се търси печалба, а широка популярност, максимална образователна, инфор-
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мационна и културна полезност за широката общественост.. Интернет сайтът 
на проекта ще бъде с безплатен достъп и ще бъде оповестен във всички 
социални мрежи – Facebook, Twitter, Netlog и др. Ще бъде предоставен за 
разпространение и в университетски и студентски мрежи. Проектът ще бъде 
предоставен безплатно и на туристически и туроператорски фирми.

Очакваното влияние на проекта е да се привлече общественото мнение 
и да се създадат нужните предпоставки недвижимите паметници в прос-
транството около храм-паметник „Александър Невски” пълноценно да се 
социализират и популяризират, като се превърнат в равностойни обекти на 
културния туризъм.

В заключение считаме, че успешната реализация на този проект ще бъде 
още един сериозен принос при кандидатстването на София за Европейска 
културна столица. С гордост може да се каже, че мотивираното и професи-
онално участие на студентите по туризъм от МВБУ е решаващият фактор в 
целия процес.
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СУГЕСТОПЕДИЯ И КОМУНИКАТИВНО 
ЕЗИКОВО БУЧЕНИЕ – ЕДИНСТВО 
В РАЗЛИЧИЯТА
доц. д-р Йорданка Симеонова
Софийски университет „Св. Кл. Охридски”, София
ас. Стефан Симеонов
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SUGGESTOPEDIA AND COMMUNICATIVE 
LANGUAGE TEACHING – 
UNITY WITHIN DIVERSITY
Yordanka Simeonova
Stefan simeonov

ABSTRACT: The article focuses on the similarities and differences between Suggetopedia 
and Communicative language teaching and brings to the fore the most important tenet of 
them both – the creation of an optimal learning environment and development of learners 
that goes beyond linguistic development to encompass the development of the whole 
learner’s personality. With the CLT however, this has been a long-term conceptual debate/
problem, while Suggestopedia has from the very beginning provided an immediate practical 
solution and positive results. 

KEYWORDS: suggestopedia, desuggestive method, communicative language teaching, 
similarities, differences.

Сугестопедията е българското присъствие в палитрата от нетрадицион-
ни методи за езиково обучение, по-известните от които включват „обучение 
чрез общност” на Чарлс Карън, „мълчаливия начин” на Кейлеб Гатаньо, 
метода на цялостната физическа реакция на Джеймс Ашер. Тези методи 
възникват по същото време, когато в отговор на специфичните социални 
потребности на общността в Европа се заражда комуникативно ориенти-
раното езиково обучение. На пръв поглед различията между тях са значи-
ми и почти непреодолими. Т.нар. нетрадиционни методи са създадени от 
психолози, съветници, психиатри, изобщо от специалисти извън областта 
на „чистата методика”, които подхождат към методическите проблеми съо-
бразно със спецификата на своята научна област и си служат с категории 
и понятия, които са необичайни, често неразбираеми и дори неприемливи 
за специалистите в областта на езиковото обучение. Такъв е случаят и със 
Сугестопедията, чиято научна обосновка включва понятия като сугестия, 
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десугестия, сугестивна норма, подпрагови дразнители, неспецифична психи-
ческа реактивност и пр. 

С развитието на комуникативното обучение през последните години вни-
манието към възгледи, идеи и практически решения от други сродни научни 
направления се засилва. Основателно е да се постави въпросът доколко е 
прагматично комуникативното езиково обучение и сугестопедията все още 
да остават в сферата на негласното взаимно неразбиране или прикрито отри-
цание. Потребностите на съвременното общество изискват обновен подход, 
освободен от ограничителните рамки на предварителни нагласи и отношения 
и насочен към разкриване на общото в различното, познатото в непознатото, 
традиционно стойностното– в смущаващо необичайното.

Сугестопедията е създадена от българския психотерапевт проф. Г. Ло-
занов и неговия екип. Научните основи на метода се съдържат в сугесто-
логията – наука за внушението, разработена през �0-те години на миналия 
век В сугестологията проф. Лозанов предлага нов за времето си подход към 
внушението, при който то се разглежда извън обсега на клиничното понятие 
хипноза и в контекста на естествената връзка среда-личност. Внушението „се 
изважда” от сенките на тайнственото и необичайното, за да се приеме за 
нормален компонент на човешкото общуване. Сугестологията издига няколко 
научни постановки, които правят възможно възникването на сугестопедията, 
а именно:

• Внушението е естествен комуникативен фактор, безусловен компонент 
на всеки комуникативен акт;

• Сугестивно е всичко, което не може да се определи като изцяло съз-
нателно и рационално;

• Сугестивността или внушаемостта е всеобщо универсално качество на 
всеки нормален и здрав човек;

• Сугестивните фактори могат да бъдат организирани в система с цел 
по-пълно оползотворяване на резервите на мозъка и оптимизиране на всяка 
човешка дейност, включително и ученето.

Сугестопедията започва като психологически експеримент за повишава-
не на паметовите възможности в учебния процес. Постепенно се превръща 
във водещ експериментален метод на сугестологията и успоредно с това – в 
ново за времето си педагогическо направление. Определят го като общо-
комуникативна система със специфични психологически, физиологически и 
дидактически особености, споени от общата специфика на сугестивното. 
Сугестивните влияния включват всичко онова, което невинаги може да се 
види или докосне, но затова пък винаги се чувства и усеща като неотменна 
характеристика на общуването, включително и в учебния процес. Ето защо 
е толкова трудно да се изрази еднозначно и категорично същността на сугесто-
педията – тя не само се основава върху признаването на научната достоверност 
на „невидимите” сугестивни въздействия в обучението, но и експериментира при-
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ложението на системен подход в тяхната организация. Основните принципи на 
сугестопедията включват:

• Авторитет
• Двуплановост на общуването
• Инфантилизация
• Псевдопасивност
• Музика и ритъм
Кратко описание на принципите – половин страница
С годините сугестопедията се развива, като акцентът в нейното тълку-

ване се измества от сугестията към десугестията. Това се налага и поради 
неразбирането и отрицателните оценки за сугестопедията от някои учени и 
изследователи, които й приписват неприсъщи характеристики и качества, като 
например връзка с клиничното състояние на хипноза, с обучение по време на 
сън или с използване действието на психологическия феномен „Пигмалион”. 
Д-р Лозанов изрично подчертава, че сугестопедията не е обучение чрез хип-
ноза, не е и обучение в спящо състояние, нито пък резултатите й се дължат 
на използването на различни дихателни практики, релаксационни мускулни 
упражнения или автогенен трейнинг. Сугестопедията е обучение, при което 
се търсят невредни за човека пътища за достигане до резервите на мозъка 
и ума. (Лозанов, 2005). Десугестопедията, която е съвременното развитие 
на сугестопедията, се определя като метод за освобождаване на резервите 
на личността чрез изграждането на учебен процес, основан повече върху 
десугестия отколкото върху сугестия. Тук акцентът се поставя върху създава-
нето на учебна среда, изчистена от предварителни влияния, ограничаващи 
вътрешната свобода на обучавания. Налице е засилване на комуникативната 
насоченост на учебния процес и не e случайност, че другото наименование на де-
сугестопедията е „комуникативен метод на скритите в нас резерви”. И отново 
е трудно, дори невъзможно спецификата на метода да се изрази в конкретни 
и видими с просто око параметри. Главната причина е, че и десугестопедията 
се занимава с невидимата цялост на човешката личност, невидимото единство 
между нейното емоционално състояние и интелектуалната й изява. Но за разлика 
от сугестопедията в центъра на методическото внимание се поставя не само 
релаксацията на личността, но и цялостната й емоционална настройка. Проф. 
Лозанов подчертава, че различните емоционални състояния провокират раз-
лични интелектуални качества: „За успеха на работата трябва не да търсим под-
ходящи нива на релаксация, а подходящи варианти на личностна характеристика 
(Лозанов, 2005: 84). Отправната позиция на десугестопедията е преодоляването 
на предварителните антисугестивни въздействия и постигането върху тази ос-
нова на личностна характеристика на обучавания, отличаваща се с положител-
на емоционална нагласа и вътрешна комуникативна свобода. Това е пътят към 
интелектуалните изяви на обучаваните, при които се освобождават скритите 
във всеки един човек резерви на ума. Проф. Лозанов поставя в основата на 
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съвременната модификация на сугестопедията „Сугестопедия – десугестивно 
обучение” следните едновременно действащи седем закона:

1. Любов
Според проф.Лозанов любовта е важно условие за достигане до резер-

вите на психиката.: „Без любов нищо хубаво не се случва в живота” (Г. Лоза-
нов). Действието на принципа „любов” се изразява в грижовната подкрепа на 
учителя, предложена подчертано внимателно на обучаваните, за да могат да я 
приемат с желание и вътрешна сигурност, а не я чувстват като нещо наложе-
но против волята им. Любовта, заедно с останалите закони, създава необхо-
димата радостна, искрена и високо мотивираща среда за постигане на умствена 
релаксация и ненапрегната концентрация на обучаваните. (вж. Г. Лозанов)

2. Свобода
Проф. Лозанов определя свободата на обучаваните като усещане, че не са 

задължени да се подчиняват на една методика, а са свободни да се включ-
ват с радост в учебния процес, давайки израз на своите личностни черти т.е. 
резервоопедията не е натиск, а точно обратното – тя отваря вратата към 
личностна изява.

3. Убеденост на преподавателя, че нещо необикновено се случва
Състоянието на увереност, че нещо необикновено, различно от об-

ществената сугестивна норма непременно се случва, води до състояние на 
вдъхновение у учителя. Това състояние, определяно от проф. Лозанов като 
„вътрешно тържество”, се отразява от обучаваните, най-често несъзнателно, и 
те по думите на проф. Лозанов „щастливо резонират”. По този начин се съз-
дава т.нар. десугестивна връзка на нивото на резервния комплекс. Майсторството 
на учителя е в улесняването на този комуникативен процес на резонанс.

4. Многократно увеличен учебен материал
И при сугестопедията, и при десугестопедията учебният материал, който 

се представя на учещите се за единица време е най-малко два до три пъти 
по-голям от обема материал, представен според съществуващата норма от 
други методи. Например един курс за начинаещи включва от 2000 до 2500 
лексикални единици, които се усвояват за 100 учебни часа без домашна ра-
бота. Това според проф. Лозанов определено надвишава установената норма. 
Той подчертава още, че ако в рамките на сугестопедията учебният материал 
се придържа към традиционните граници, това само би фиксирало и засилило 
обществената сугестивна норма за ограничените възможности на човешкото 
същество. Ако традиционната норма се промени с времето, след няколко 
години или поколения, сугестопедичният курс също ще трябва да се промени 
заради постоянния стимул на еволюцията.

5. Цяло-част, Част-цяло, Частта – чрез цялото
Този принцип се тълкува от проф. Лозанов философски и се съотнася 

към съществуването на човека в Космоса: „От гледна точка на философията 
съществува великата теория, че цялото е в частта и частта е в цялото. Те са 
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неделими. Няма изолирани части. Атомът отразява законите на Вселената и 
Вселената е в атома.” (Г. Лозанов, Седем закона). Ето защо при усвояването 
на учебния материал по всички предмети, не само в обучението по език, 
елементите не се преподават и изучават изолирано, а се учат заедно с цялото: 
думите, граматиката, не съществуват отделно от езика, а са част от речта. Д-р 
Лозанов подчертава още, че тъй като частите на мозъка съдържат информация 
за целия мозък, човешкото същество реагира като цяло и възприема дразни-
телите в тяхната комплексност.

6. Златната пропорция
Златната пропорция разкрива закона за хармония във Вселената, с кой-

то се съобразява сугестопедично-десугестопедичното обучение. Хармонията 
създава хармония и според Г. Лозанов чрез принципа на златното сечение се 
преодолява психичният хаос, често провокиран от традиционната педагогика. 
В десугестопедичното обучение хармонията е основен фактор в преподава-
нето и усвояването на големия по обем учебен материал за кратък период 
от време. Връзките между частите и цялото са в златна пропорция, в сугес-
топедичния процес на общуване се открива правилния баланс между ритми, 
интонации, емоционални стимули.

7. Приложение на класическото изкуство и естетиката
В десугестивното обучение класическото изкуство и естетиката се из-

ползват в качеството им на особено ефективни медиатори. Оползотворява 
се пълноценно тяхната способност да излъчват неспецифични стимули, ко-
ито подхранват периферните перцепции, незабелижими за съзнанието. По 
този начин се създават условия да се постигне нужният вариант на лично-
стна характеристика, отличаваща се с положителна емоционална настройка, 
оптимална психорелаксация и хармония, вдъхновение, спонтанно повишена 
възприемчивост, а оттук – и откриване на път към психичните резерви на 
личността на обучавания.

Комуникативният подход в езиковото обучение се заражда в края на �0-
те и началото на 70-те години на 20-ти век. Основните фактори за неговата 
поява и развитие включват: социалните потребности и практики; развитие-
то на лингвистиката; съзидателната критика на предишните методи и не на 
последно място – широкомащабната научна дейност на Съвета на Европа. 
Отличителна черта на периода е повишаването на общата мобилност на 
гражданите на Европа и свързаната с това потребност от общуване на по-
вече от един език. В същото време в лингвистиката се утвърждава идеята 
за по-широк подход към езика, при който той се разглежда не само откъм 
спецификата на формалната му структура, но и в контекста на социална-
та му употреба. Критиката на предишните методи в областта на езиковото 
обучение в посока разкриване на тяхната комуникативна ограниченост също 
дава тласък на развитието на комуникативните идеи. Тук е особено значима 
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заслугата на американския лингвист Ноам Чомски. Обосновавайки несъсто-
ятелността на структурно-бихейвиористичните теории като научна основа за 
езиково обучение, Н. Чомски издига тезата за творческия характер на езика 
и нормалното езиково поведение. Усвояването на език не е само въпрос на 
създаване на правилни езикови навици, но и на откриване и прилагане на 
системните езикови правила от висш порядък. А това от своя страна предпо-
лага внимание не само към поведенческите изяви, но и към интелектуалните 
особености на индивидите в процеса на овладяване на език. От този момент 
нататък вниманието на изследователите ще се насочва не само към езиковите 
факти като такива, но и към техните носители – живите човешки същества 
с присъщите им когнитивни способности. Дейността на Съвета на Европа е 
другият решаващ фактор за утвърждаване на комуникативните идеи. Разра-
ботват се редица основополагащи проекти в областта на комуникативното 
обучение, като се привличат едни от най-добрите европейски специалисти и 
се осигуряват възможности за разпространение и практическо приложение на 
резултатите от изследванията, надхвърлящи границите на Европа.

Комуникативните идеи не са единно и монолитно цяло, утвърдено веднъж 
и завинаги. Комуникативно ориентираното обучение се развива през години-
те, преминавайки до наши дни през различни еволюционни етапи, обединени 
от ключовото понятие „преориентиране”. Насоките на преориентиране се 
осъществяват бавно и постепенно, тъй като преобръщат изцяло приоритетите 
в учебния процес.

Каква концептуална картина ще се получи, ако съотнесем приорите-
тите на комуникативната методика към принципите на сугестопедично-
десугестопедичното обучение? Ще открием ли между тях непримирими и 
непреодолими противоречия?

Водеща характеристика на съвременното комуникативно обучение, оп-
ределяно още като „еклектизъм, основан върху принципи”, е неговата холис-
тичност. Ще разгледаме нейните методически проявления в съпоставка със 
седемте закона на десугестопедията.

Холистичен подход към езика
В комуникативното обучение езикът се разглежда в неговата цялост като 

единство от форма и употреба, което намира израз в един от водещите 
принципи на комуникативната методика, а именно „Цялото е повече от със-
тавящите го части. (вж. К. Мороу). Смятаме, че същият смисъл, макар и с 
по-различна формулировка, е вложен в принципа на десугестопедичното обу-
чение: „Цяло-част, Част-цяло, Частта – чрез цялото”. Това означава, че ези-
кът и неговите части не съществуват изолирано, сами по себе си, а съвкупно 
и в единодействие се съотнасят към социокултурния контекст на общуването. 
Значението се „твори” във връзката между изказването и комуникативната 
ситуация. Системно-структурните характеристики на езика са важни, но не 
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като обект на самостоятелно изучаване, а като неотменен елемент от функ-
ционирането на езика в социума

Постановката за холистичност на езика разкрива различията в изходните 
позиции на комуникативното обучение и сугесто-десугестопедията в търсене-
то на път към ефективното овладяване на езика като средство за общуване. 
В сугестопедията принципът се обосновава философски, в контекста на еди-
нението на човешкото съществуване с Космоса. Д-р Лозанов изследва фено-
мена „човешки мозък и неговото функциониране”, за да докаже човешката 
способност и необходимост от възприемане на постъпващата инфирмация в 
нейната комплекстност. Изходната позиция в комуникативното обучение е по-
различва – тръгва се не от същността на човешкото същество като такова, а 
от спецификата на езика като човешки феномен. Според нас самото разби-
ране за холистичност и цялостност предпоставя, че и двете изходни позиции 
са правилни, в смисъл че те неизбежно се сливат в един момент – езикът е 
специфичен феномен, изразяващ същността на човешкото същество, а чо-
вешкото същество изразява своята природа чрез езика.

Холистичен подход към обучавания
В комуникативния учебен процес на обучавания се гледа като на цялост-

на личност и под внимание се взимат не само когнитивните му способности, 
но и неговата мотивация, чувства, преживявания, жизнен опит. Новото в от-
ношението е съзнанието за първостепенното значение на „човешкия фактор” 
и потребностите на обучаваните. Обучението се възприема в единство от 
интелектуално и емоционално взаимодействие, където обучаваният е „малка 
вселена”, разбиране далеч надхвърлящо схващането, характерно за предиш-
ните методи, че обучаваният е „организъм”, от който се очаква директна 
и еднозначна реакция на определени стимули. Комуникативното обучение 
признава висока степен на автономност за обучавания и приема, че новото 
знание се конструира по специфичен за всяка „цялостна личност” начин в 
процеса на неговото усвояване. Обучаваният е свободна личност, но също 
така е и отговорен за своето учене. Да вземем например обучението по 
граматика. Една от първите промени в комуникативното обучение е постанов-
ката за превръщане на граматиката от „граматика за себе си” в „граматика 
за общуване”. Отчита се вътрешно присъщият комуникативен потенциал на 
граматическите категории и се набляга върху личната ангажираност и изява 
на обучаваните при тяхното усвояване. Това означава, че след запознаване с 
граматическата категория тя незабавно се включва в мотивирано и целенасочено 
действие. Обучаваният я използва, за да изрази нещо същностно и значимо 
за самия него, той е едновременно свободен и отговорен за своята свобода 
да прояви себе си в процеса на учене. „Граматика за общуване” означава 
всъщност „личностна реализация” на изучаваната граматическа категория и за-
дължително предполага интелектуално и емоционално ангажиране и себеизява на 
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обучаваните. Съотнесени към сугестопедично-десугестопедичното обучение, 
изложените постановки разкриват много повече прилики отколкото различия 
между двата подхода. С увереност можем да кажем, че издигнатият от д-р 
Лозанов принцип за свобода на обучавания, разбиран като възможност да се 
даде израз на неговите лични качества и предпочитания, е широко застъпен 
в комуникативното обучение, дори е представен в по-широка концептуална 
палитра Тук свободата върви заедно с чувството за отговорност, приобщеност 
към стратегията за учене през целия живот, за автономност и автентичност на 
личностното участие в комуникативните ситуации.

Холистичен подход към обучаващия
Професионалната роля „учител по втори език” днес съдържа много 

повече роли в сравнение с по-ранните методи за езиково обучение. Ес-
тественият ход на развитие на комуникативно ориентираното обучение все 
повече налага изискването за интелектуална и емоционална зрялост на обу-
чаващия, високо самочувствие в съчетание с реална самооценка и готовност 
за разбиране на „другия” в общуването. А това означава участие на учителя в 
учебния процес като цялостна хармонична личност, способна доброволно да се 
откаже от непродуктивна императивност, последователно да се съобразява с 
потребностите на обучаваните и заедно с това да упражнява в най-висока 
степен недиректно лидерство, осигуряващо постигането на учебните цели. 
Комуникативното езиково обучение е обучение на „споделена отговорност” и 
„съвместно усилие” между всички участници. В новата парадигма взаимоотно-
шенията между обучаващ и обучавани се трансформират от субект-обектни 
в субектно-субектни, което води до промяна на същностни приоритети. На 
първо място авторитетът на учителя се видоизменя и съответно се разглежда 
в значително по-широка перспектива. Това е вътрешно ориентиран авторитет, 
насочен към психологическа подкрепа и поддръжка на обучаваните. Автори-
тетът на учителя, а също и педагогическата власт се възприемат в контест на 
сътрудничество, а не на противопоставяне. Упражняването на педагогическата 
власт се превръща в „творческа сила” и възможност за постигането на нужния 
баланс и хармония между контрола, осъществяван от учителя и очакваната от 
обучаваните ициативностт и свобода. Комуникативната визия за педагогическа 
власт е „власт с обучаваните”, а не „власт върху обучаваните”. Ако съотнесем 
изложените приоритети към принципите на сугесто-десугестопедията като 
свобода, любов, златно сечение, убеденост на преподавателя, че нещо 
необикновено се случва ще видим, че образът, който учителят „подава в 
общуването, а също и взаимодействието му с обучаваните се определя от 
действието на тези принципи, които в комуникативната методика просто не 
се назоват по този начин. А нима всеки един от нас не е изпитал в опре-
делен момент усещането, че нещо специално, красиво и много ценно се 
случва в учебния процес? Толкова специално, че трудно може да се предаде 
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с думи. А може би именно това означава, че е близо до сугестопедичното 
преживяване.

Холистичен подход към общуването
Днес водеща постановка в комуникативното обучение е двойната роля 

на общуването в учебния процес – едновременно крайна цел на обучени-
ето и средство за нейното постигане. Ясно се осъзнава необходимодстта от 
сближаване на двете функции на общуването, което предполага засилено 
внимание към социално-психологическите условия на обучение и готовност 
за прилагане на системен подход в изграждането на позитивна учебна среда. 
Педагогическото общуване се моделира съобразно параметрите на ефективното 
общуване в извънучебни условия като отсъствие на психологически бариери на 
страх или неловкост, високо равнище на доверие и подкрепа между участниците, 
чувство на общност, а не противопоставяне, усещане за целесъобразност, равни 
възможности за личностно участие, креативност и себеизразяване.  В тази своя 
особеност комуникативното обучение се съотнася към всички принципи на 
десугестопедията, включително и принципа за приложение на класическото 
изкуство и естетиката. Днес в обучението широко се използа положителното 
влияние на музиката, театралното изкуство, живопистта.

Разглеждайки сугесто-десугестопедията в комуникативна перспектива и 
комуникативното обучение – в сугестопедична, можем да ги определим като 
два огледални образа. Те се основават върху сходни принципи, но формули-
рани по различен начин и обърнати като посока на действие в зависимост 
от различията в изходните теоретични разбирания. Традиционното комуника-
тивно обучение тръгва от позицията на комуникативното описание на целите 
и съдържанието на обучението, за да достигне в своето развитие до идеята 
за приоритетната позиция на човешкия фактор в учебния процес. Десугес-
топедичното комуникативно обучение разбираемо поставя на първо място 
човешкия фактор и през призмата на спецификата на човешката личност 
изследва възможностите за ефективно усвояване на език. Както вече посочи-
хме, различията в изходните позиции в един момент на развитие се сливат в 
достигането на една обща цел – развитие на комуникативните способности 
на обучавания, а и на цялостната му личност. Няма да е пресилено да се 
каже, че макар и да звучат екзотично, принципите на сугестопедията-десу-
гестивно обучение са всъщност принципите, върху които се основава всяко 
добре организирано комуникативно обучение.
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CONTEMPORARY ASPECTS OF DIDACTICS 
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Petar Petrov

ABSTRACT: The problems of University Didactics are observed through the prism 
of the new educational paradigm. In technological aspect the paradigms are based on 
integration of the classical and innovational Didactics.

Special attention is paid on contemporary levels of educational activities in Universities. 
The theoretical and practically-applied problems are estimated with the conditions of 
interactive area in universities. There are indicated the spheres in communication between 
the universities and the business area.

KEYWORDS: globalization, paradigm, school didactics, educational technologies and 
models, communication, portfolio.

Всеки научен проблем, разработван в полюсите на дидактиката на ви-
сшето училище има дълговечна история, настояще и проекция в бъдещето. 
Методологическото й обосноваване от позициите на открояващия се в нея 
социален феномен (обучението), предполага да се разглежда висшето обра-
зование като система, в която се разгръщат научни теории, идеи, концепции. 
Интегративността на съвременното научно знание реално откроява значение-
то на всяка от тях, доказали важността и правото си на съществуване.

В съответствие с този извод може да се допълни и общоизвестната 
констатация: дидактиката на висшето училище претърпява в своето развитие 
сложни и противоречиви етапи следващи логиката на развитието на училищ-
ната дидактика.

Разбира се тяхното разработване и обосноваване реално се обективизи-
ра в лоното на институционално организирана учебна среда. Според К. Дре-
ксел (198�) на „дидактическия терен” се операционализират дидактическите 
знания, осмислят се възможностите на нови образователни технологии, кар-
динално се променят педагогическите парадигми. Известно е, че към всяка 
парадигма се отнасят начините за решаване на научните проблеми, тя пред-
ставя определена система /в случая на съвременното висше образование/ и 
общоприетата практико-приложна институционална дейност. Необходимо е и 
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едно уточнение. Парадигмите във висшето образование са свързани с приоб-
щаването му към общочовешките и демократичните ценности, с развитието 
на науката и производствената сфера, със съвременните механизми и усло-
вия, обезпечаващи формирането на знания и умения у студентите, усвояване 
от тях на конкретни образци в професионалната дейност и др. Парадигмите 
в обучението се отнасят до статусната позиция на преподавателя и студента, 
до техните функции, модели на преподаване и учене и др. Следователно, 
осмислянето и реализирането на парадигмите във висшето образование е 
педагогически факт, обективна необходимост и обществена потребност.

Редно е да се припомни, че дидактиката на висшето училище следва 
изградения научен формат от появата на „Велика дидактика” на Я. А. Ко-
менски. Изминалите повече от 370 години от нейното написване са един не 
малък отрязък от времето, през който, са настъпили политически, социални, 
икономически промени, отразили се в развитието на средното и висшето 
образование. В действителност дидактиката е наука със свой генезис и слож-
но противоречиво развитие. Както нейната методология, така и нейната про-
блемна ориентация към въпросите на висшето училище, очертават ценното й 
определяне като „приложна философия” за функциониране на модели, под-
ходи, процедури, методи чрез, които обучението се явява технологична база 
за развитието на образователната практика. Дидактиката а научна област, 
която предначертава, ориентира, постулира определено знание, но не винаги 
в педагогическата практика се следват нейните посоки и форми на приложе-
ние на теориите. Както пише нашия дидактик П. Радев – образованието те 
освобождава от мъката на знанието, а обучението те води към нея (4).

Изминалото десетилетие на ХХI се характиризира с интензивни реформи 
за хуманизиране и структуриране на Европейското образование в съответ-
ствие със Стратегическата рамка на Болонския процес. Изводите на редица 
специалисти, разработващи проблемите на висшето училище, така и на педа-
гози, са доказателство за един по-цялостен и критичен поглед към етапите в 
развитието и обосноваването на науката дидактика. В сегашния си вид тя има 
за цел научното осигуряване и обосноваване на висшето образование, насоч-
ване и коригиране на основните субекти в него /преподаватели и студенти/, 
стимулиране на техните усилия за повишаване качеството и ефективността 
на обучението в съответствие с професионалното направление и област на 
знанието. Следователно дидактиката на висшето училище и специализирана 
област, отнесена към науките за образованието.

Глобализацията като сложно социално и икономическо явление докосна, 
разбира се с различна сила, всяка област на обществото. С това се очертаха 
и нови тенденции при формулиране на идейните платформи при управление 
на висшето училище. Логично и естествено е при тези условия да се прис-
тъпи към дълбоко преосмисляне на процесите на интеграция на системата 
на висшето образование с икономическия, материалния и духовния живот 
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на обществото. Динамичната промяна на университетската медийна среда е 
сериозно предизвикателство пред специалистите, разработващи проблемите 
на висшето училище. Тя е от съществено значение защото изпълнява ролята 
на своеобразна дидактическа транспозиция т.е. деперсонилизира се знани-
ето, то пресъздава нови форми на интелектуално негово осмисляне, явява 
се неизбежен фон в социализацията на студентите, допълва всекидневието 
на университетския живот. С други думи глобализацията коренно променя 
стратегиите и тактиките на преподаване и учене, т.е. те придобиват черти 
на прагматичността, която не винаги носи елементите на позитивната норма 
и еталон на действие, чрез които се оценяват образователните резултати. 
Именно двойнствената природа на глобализацията (като позитиви и негативи) 
поставя висшето образование пред редица предизвикателства, съизмерими с 
неговите реформи, управление и реални практики.

В исторически план са известни три периоди в развитието на дидакти-
ката – елементарен, систематичен, системен. По наше мнение началото на 
ХХI е възможно да бъде съизмерен с четвърти етап: технологично-конвер-
гентен (по П. Радев). Нейното сложно проявление се обуславя предимно с 
обстоятелството, че в научната проблематика се интегрират теоретическите 
постановки на класическата и иновационно-технологичната дидактика, за да 
се отвори широко поле в всеобхватното разработване на научните и при-
ложните проблеми на образователния процес във висшето училище. Именно 
в тази очертана научна рамка, при такъв откроен методологически статут е 
възможно да се доказва и съществуването на съвременното висше образова-
ние като образователно-дидактическа теория, включваща се в традиционното 
схващане за аргументиране на съвременните социални реалности.

По наше мнение предложеният четвърти етап може приоритетно да се 
дефинира към дидактиката на висшето училище в сравнение с дидактика-
та на средното училище. Основанията са в стеснените социални рамки, на 
средното образование, с известния консерватизъм в него, с равнището на 
компетенциите на субектите, изпълняващи определени фунции в двете инсти-
туции (училище и университет), с информационната и технологичната осигу-
реност в реалния учебен процес.

Ако се използва аналитичния подход при разглеждането на вузовската 
дидактика като научно направление е наложително да се приложат следните 
аргументи за съвременните равнища на образователната дейност във висшето 
училище:

Първо: Тя обособява общите характеристики и закономерности на-
блюдавани в реалния процес на обучение във висшето училище, с неговите 
противоречия, с неговите механизми на субект-субектни взаимоотношения и 
др. С тези свойства тя се представя като отворена и емпирична система със 
специфична функционално-технологична организация на обучението, различа-
ваща се от училищната дидактика. В тази своя конфигурация тя интегрира 
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различни теоретични и приложно-практически аспекти на обучението и обра-
зованието в съответствие с условията и интерактивната образователна среда 
във висшето училище.

Второ: Тя има ярко изразен институционален характер и определеност. 
В тази посока са явните доказателства за представителност на съвременните 
науки, специалности и професии в спектъра на висшето образование. Не-
обходимо е да се подчертае един важен сравнително различен от миналото 
аспект на връзка и взаимозависимост с икономиката в условията на пазарно 
стопанство. В сферата на институционалното общуване се изграждат контакти 
и модели на взаимодействие с организации, фирми и други потребители на 
кадри. В широкия спектър от форми на комуникация с тях се утвърждава 
определящата, водещата роля на тясното сътрудничество между бизнеса и 
висшите училища. Както се посочва и от Европейската комисия връзката 
между висшето училище и бизнес средата е от стратегическо значение за 
развитието на обществото. Ефекта на културнообразователното пространство 
се разглежда като едно от измеренията на качеството на висшето образова-
ние, на едновременност и активност на участници и потребители на кадри. 
В педагогическия речник се използва и понятието образователен бизнес, в 
което се влага разбирането за създаване на образователни услуги и продукти 
в условията на конкурентност на пазара на труда.

Трето: Тя се схваща като една общопедагогическа теория за приложе-
ние на технологии и модели с определеност към сега действащите научни 
направления в сферата на висшето образование. Именно в територията на 
научните направления следва да се обособяват подходи и технологични ре-
шения за повишаване ефективността на обучението по регламентираните на-
учни специалности. С това се обогатява и тяхното съдържание, регламентират 
се статусът, ролята, взаимозависимостите между субектите – преподаватели 
и студенти.

Четвърто: Тя се редополага като съвременна технология в цялостния 
наратив от широкопрофилни технологии в материалната и духовната сфера. 
Технологичната дидактика е важен структурен компонент и раздел на съ-
временната обща дидактика.Именно чрез нея се обяснява приложението на 
информационните технологии в университетското образование – феномен на 
настоящето и задължителна проекция на бъдещето. В този смисъл може да се 
направи една ефектна констатация:  информационните технологии пробиха, 
образно казано, „желязната завеса” на класическата дидактика в последни-
те десетилетия на ХХ век. С това се поставя неизбежната алтернатива пред 
системата на висшето образование. Ако трябва да се запазят класическите 
дидактически измерения на традиционните форми и методи на обучение 
как те ще намерят своето място в образователните подходи и решения в 
съдържанието, организацията и управлението на висшето училище? Например 
за нас не е безразлично дали да спазваме методиката на провеждането на 
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университетската лекция или да я декомпозираме към наложилата се през 
последните години като форма on-line обучение.

Пето: Тя се разглежда като система от определени комуникативни рав-
нища на функциониране, като субект-субектни взаимоотношения и взаимо-
действия между преподавател и студент. В организацията на обучението във 
висшето училище все по актуален е проблемът за комуникативната дидакти-
ка. Персонифициращата роля на комуникативната дидактика е да разкрие 
обучението като вид педагогическо общуване, като форма на изразяване 
комуникативната същност на преподавателя и студента, на тяхната между-
личностна връзка. По принцип границите на дидактическото познание се 
разгръщат в полюсите обучение – комуникация. В този аспект се открояват 
два вида изследователски подходи. Структурният засяга различните измерения 
на бинарността в обучението от гледна точка на комуникативните отношения 
преподавател – студент, разглеждан като реален процес на общуване. Функ-
ционалният обяснява ефекта от приложението на класически и иновационни 
технологии. Съотношението между монолога, полилога и диалога като ефект 
на дидактическата комуникация между преподавател и студент е сложна 
процедура и инструментариум при реализиране на цели, форми и методи 
на обучение. Обосноваването на комуникативната дидактика реално озна-
чава тя да се разкрива чрез развиващия потенциал на „субект-субектната” 
педагогическа парадигма. В същото време тя е специфизирана територия за 
разглеждане на обучението като социално явление при използване ресурсите 
на други науки, разработващи ефектите, структурата, интегритета на инфор-
мационното взаимодействие между преподавател и студент.

Шесто: Тя е в непосредствена връзка с доцимологията и дидактометрия-
та – известни дидактически области за разглеждане на проблема за оценява-
не резултатите от обучението. Доцимологическият аспект преосмисля прилага-
нето на образователни стандарти и подходи, прецизира еврстичната стойност 
на образователния продукт. Този процес се отразява и върху обяснение на 
онтодидактическите компоненти, съставляващи процеса на обучение – обра-
зователните цели (телеономията) и образователното съдържание, отразено в 
действащи учебни планове и програми (курикулумна теория). Фокусът на тези 
проблемни сфери може да намери реален израз в портфолио на преподава-
теля и студента. За съжаление в нашата университетска практика технологията 
на изготвяне на портфолиото все още не е утвърдена приложна процедура и 
сполучлива форма за оценка на преподавателския труд и ученето на студента. 
В редица университети в САЩ, Канада, Великобритания, Австралия портфо-
лиото е настолна книга за документиране на преподавателските постижения, 
за атестиране, за проследяване на комуникацията с работодателя и пр. Порт-
фолиотото на студента също улеснява преподавателя при мониторинга на 
учебните дейности. В действителност то значително повишава обективността 
на диагностиката на знанията на всеки етап на неговото познавателно и 
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професионално развитие. Портфолиото може да се утвърди като важен кон-
структ в университетското образование, служи за оценка на учебна програ-
ма, на учебна дисциплина (особено в процеса на акредитация на конкретна 
специалност) и т.н. Като допълнение към тези изводи посочваме следните 
функции на преподавателското портфолио: 1. репрезентативна – представя 
дейността на преподавателя: 2. комуникативна – база е при професионална 
комуникация между колеги: 3. рефлексивна – осигурява критичен анализ към 
собствената дейност и постигане на позитивни резултати: 4. оценъчна – само-
оценка на постиженията, оценяване на дейността от работодател и външни 
експерти: 5. развиваща – възможност за професионално усъвършенстване: �. 
селективна – може да се използва при подбора на преподавател за конкретно 
работно място. (В. Гюрова, 2008)

Предложените съвременни аспекти в развитието на дидактиката на ви-
сшето училище съхраняват своята устойчивост във времето. Те представляват 
само една част от проблемите в настоящото функциониране, конкуренция 
и конфигурация на висшето образование в България. Към засегнатите про-
блеми могат да се добавят и други, които да допълнят представите и дори 
видоизменят възгледите за осигуряване качеството на обучението във висшето 
училище.
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GENDER CONFLICTS BETWEEN STUDENTS 
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ABSTRACT: This report contains information on perceptions of gender, its dimensions 
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KEYWORDS: gender, gender education, gender conflict, gender stereotypes, gender 
identification, gender segregation.

Проучвания в научната терминология са провеждани и широко раз-
пространени днес във всички хуманитарни науки. Забелязва се, че повечето 
от използваните понятия и термини са на междудисциплинарно равнище. 
Появява се и друга зависимост – унифицирането на понятията. Едно от 
понятията, застъпено в психологическата, политическата, социологическата, 
педагогическата и дори в икономическата теория е „gender”. Произходът на 
това понятие се забелязва в средата на миналия век с даването на гласност 
и изследванията на т.нар. „женски движения” („women’s studies”). Предмет на 
изследванията на пола са преобладаващите в обществото различия между 
мъжете и жените – или по-скоро представянето на техните характеристики, 
и отличителни черти. Тези идентификации са дали „званията” „мъжественост” 
и „женственост”, ”феминен”, „маскулинен”, „андрогинен”. Изследването на 
проблемите на пола е една закономерна демократична тенденция. Разглеждат 
половите стереотипи както като начин за собствено изразително поведение, 
така и в междуличностните отношения.

В педагогическата литература понятието „gender” обхваща освен био-
логичните различия между двата пола и техните социо-културни особености. 
Налага се като по-успешно използвано понятие тъй като безпроблемно об-
хваща многопластовото разбиране за пола, погледнато през призмата както 
на биологическите му характеристики, така и на индивидуалните му психични 
и социални особености. Външните полови белези не са достатъчни при из-
граждането на характеристиката на междуполовите различия. Погледнато в 
психолого -педагогически план, при формирането на умения и изграждането 
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на личността на първо място стоят индивидуалните психични особености на 
учениците и студентите, адсорбиращи всички нагласи и нюанси на обществе-
ните представи за пола. Джендър педагогиката се откроява с функцията си да 
детерминира социалното поведение в зависимост от половата принадлежност 
на учениците и студентите.

Физическите различия между мъжете и жените дават основания за мо-
ментална категоризация и дават основание за джендър стереотипи. Същест-
вуват предпоставки, даващи основание за разделение между половете според 
когнитивните им функции и различията в личностните им характеристики 
(постижения, мотивация за постижения, потребност от принадлежност, агре-
сивност, зависимост). Моделът „маскулинност – феминност” разглежда тези 
концепции като черти на личността, изразяващи психологическата насоченост 
към определено поведение, свързано с половата принадлежност. Безспорно 
обществото оказва натиск върху поддържането на определено поведение от 
представителите на двата пола, т.е. от основно значение са социалните норми. 
Обществото се състои от разнородни сами по себе си прослойки и най-ло-
гичното нещо,което е възможно да се случи е да има разделение на отделни 
групи, а най-видимите разлики между отделните групи са първичните полови 
белези или биологичният пол.

Полът винаги е бил свързван със социалните изисквания на различни 
ранища – от обществото като цяло до конкретните малки групи, оформящи 
непосредственото обкръжение на индивида.

Концепциите за пола и социалните групи в обществото са широко за-
стъпени в диференциалната психология. Диференциалната категоризация на 
мъже и жени е универсален феномен. Няма общество, което да не взима 
предвид тази дохотомност. През цялата човешка история разпределянето на 
роли между мъжа и жената се случва като по предписание. Историческият 
преглед на изследванията на половите характеристики в психологията раз-
крива три основни парадигми (Ashmore, 1990, по Зиновиева, 1997): различия 
между половете: по отделни психологични характеристики, полът като лично-
стна променлива и като социална категория.

Възприятията за полова принадлежност са изключително индивидуални и 
в резултат от системната и постоянна адсорбация на всякакви нюанси предла-
гани от социалната реалност. Този несъзнателен процес на попиване на едно 
или друго качество на личността води до персонификация и доизграждане 
на личностните представи на индивида – на това какво е и какво се стреми 
да бъде. Съществуват теории, според които са категоризирани четири типа 
личностни характеристики според преобладаващите феминни или маскулин-
ни качества (Bem, 1974): 1) висока степен на мъжественост и висока степен 
на женственост (андрогинност); 2) висока степен на мъжественост и ниска 
степен на женственост-мъжествен, полово типизиран мъж; 3) ниска степен 
на мъжественост и висока такава на женственост – полово типизирана жена; 
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4) ниска степен на мъжественост и ниска на женственост – недиференциран. 
В зависимост от това кое от качества е преобладаващо може да се прецени 
съответният тип джендър ориентация.

Информационният поток към конкретната личност относно това как се 
формира даден пол непрекъснато се стича от всякакъв вид източници. Ин-
дивидите директно асимилират посланията на обществото и в краен резултат 
сформират собствена полово-ролева ориентация, джендър стереотипи и на-
гласи, свързани с пола. Като последици се появява полово типизираното по-
ведение. Тази глобална полово специфична нагласа детерминира вариации от 
конкретни поведенчески прояви. „Личността е съвкупност от всички общест-
вени отношения”(К.Маркс) и нейното формиране се извършва „...в обществена 
среда, т.е. тя е продукт на обществените отношения” (Г. Пирьов). Джендър 
образователната проблематика изследва социалното поведение на учениците 
и студентите, като резултат от организацията на междуполовите взаимодейст-
вия, различията в личностните им характеристики и общуването в определена 
група. A когато става въпрос за общуване („...реалното битие на човешките 
индивиди, съдържащо връзките и взаимоотношенията между тях”) П. Петров), 
възможните резултати от него в най-общ план са два-конвергенция (приближа-
ване към определен възглед или мнение) и дивергенция (раздалечаване).

Говорейки за джендър конфликти би следвало да се разясни и друг 
термин. „Конфликт” произлиза от английския синоним на сблъсък „Conflict”. 
Приложим е в мига, в който е констатиран конкретен сблъсък на интереси, 
действия, наставления, разбирания

В различните речници и енциклопедии понятието „конфликт” (лат. 
conflictus – стълкновение, сблъсък, произлиза от „con” – със и „fligo” – блъс-
кам) се определя още и чрез сродните му или синонимни понятия: спор, 
съперничество, единоборство, борба, скандал, несъвместимост, конкуренция, 
разногласие, противопоставяне на интереси. Конфликт е стълкновението на 
поне две противоположности.

Обект на джендър конфликта може да бъде тази ценност или качество, 
към чието притежание се стремят взаимодействащите си страни. На практика 
всяко материално проявено надмощие или духовно качество от заобикаля-
щия ни свят може да бъде обект на джендър конфликта.

Предмет на конфликта е обективно съществуващият или субективно 
възприеманият проблем, който е причина за конфликтно противодействие 
между страните.

В научната литература съществуват ярки опити за дефиниране на поня-
тието за конфликти, както и задълбочен анализ на техните основни характе-
ристики и социални проявления. Разбиранията относно конфликта се свеждат 
до конфронтация или противопоставяне между индивиди или групи и може 
да се прояви под формата на физическо или психическо стълкновение между 
конфликтуващите страни.
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Пренебрегването на маскулинните или феминните качества на личността 
с цел приобщаване към дадена група би могло да доведе до вътреличностни 
конфликти и емоционален дисбаланс. Нуждата от адаптиране на качества, 
принадлежащи към противоположната група в джендър аспект може да се 
прояви именно от желанието за приемственост на студентите в определени 
групи. Несходството във възприятията на една или друга информация при 
общуването е предпоставка за джендър конфликти.У студентите е нужно да 
бъдат възпитавани представи относно андрогинността в поведението като ка-
чество, което може да се окаже обединяващо на противоречиви схващания.
Това би довело до диверсификация и многоспектърност в проявленията на 
личността.

За по-пълно определяне на понятието джендър, джендър стереотипите 
и джендър конфликтите, както и за ролите на мъжа и жената в обществото 
е проведено изследване, в което вземат участие студенти от 5-ти курс на 
Киевския университет. Общото количество изследвани лица на възраст 20-23 
години е �4 човека, сред които 3� жени и 28 мъже.Оказало се, че 43% от ан-
кетираните нямат ни най-малка представа относно понятието „джендър”, 47% 
могат да дадат приблизително определение на това понятие, а 28% считат, 
че в тяхнорто учебно заведение съществуват проблеми, свързани с половото 
неравенство, 11% считат, че съществува дискриминация по полов признак от 
страна на преподаватели.Това изследване показва недостатъчното разкриване 
на тази проблематика.

Джендър конфликт може да се получи когато са на лице разминаване 
между вътрешната представа за личността и начинът по който ни възприемат 
останалите. Когато е на лице дисбаланс в това отношение се получава емо-
ционален дискомфорт дори и психологични проблеми. „Аз не мога да бъда 
отговорен за другия, ако не съм отговорен за себе си – ако не пребивавам 
в себе си истински....” (Психология на общуването, 199 стр.).

Румен Стаматов изгражда следната таксономия на елементите на бщува-
нето: отговорност, грижа, обещание, уважение, приемане, доверие, откритост, 
искреност, разбиране, емпатия, прошка, послание, признание, неповторимост, 
себепреодоляване, призвание, свобода, смисъл, потребности, идентичност. 
Той изтъква две стратегии при разрешаването на конфликтите: неощетяващи 
и ощетяващи.

Според К. Thomas един от най-важните моменти при управлението на 
конфликта е изборът на подходяща техника.Той предлага следните съвети 
(4, 2007.).: 1) Техника „Форсиране на конфликта”; 2) Техника „Консенсус”; 3) 
Техника „Избягване на конфликта”; 4) Техника „Приспособяване”; 5) Техника 
„Компромис”.

Джендър конфликтологията съвсем не е безобидно явление.Тя би мо-
гла да допринесе за непоносимост към срещуположният пол, конфликти на 
работното място, в семейната среда при възпитание на децата. Поради ес-
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тествената проява на съпоставяне на женското и мъжкото, бива насърчавано 
незабелязването на сходствата в поведението на двата пола. Джендър стере-
отипите не трябва да се подценяват. Тъй като на личността се гледа като на 
„адсорбатор” на всевъзможни социални качества е съвсем естествено този 
процес да премине към ориентиране на личността към социално желаното 
поведение. Нужно е индивидът сам да асимилира посланията на обществото 
и да формира собствена полово-ролева ориентация, стереотипи и нагласи.
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COMMUNICATION TECHNOLOGIES 
AS A MAJOR PEDAGOGICAL TOOL
IN TEACHING

Danail Danov

ABSTRACT: This paper analyses the role of the modern information and communication 
technologies in the learning process. Zooming into various internet-based tools the paper 
tackles their enormous potential in regard to the formation of the communicative competence, 
a complex result comprising knowledge, skills and positive attitudes that bring about higher 
motivation in the learning process. Last but not least it argues that the e-learning space 
presents an unlimited extension of the learning potential of both teachers and students and 
hence awaits its better place in the Bulgarian teaching practices. 

KEYWORDS: Communication, communicative competence, education, internet, learning, 
new technologies, pedagogy, teaching, teaching activities, web based communication.

Съвременните информационни и комуникационни технологии разкриват 
многобройни преимущества пред обучителния процес – едновременно и 
като средство, и като елемент на познанието. Те предлагат широк набор от 
инструменти, чрез които допринасят за формиране на комуникативна компе-
тентност сред обучаемите – способност, гарантираща далеч по-добро съот-
ветствие, ефикасност и ефективност на обучението на базата на създаването 
на обучителна среда, неограничена по обем и обхват, подкрепяща ефек-
тивната комуникация между всички участници в обучителния процес, като 
ключов фактор на либералното и включващо обучение. Настоящата статия 
прави преглед на някои от възможностите, които съвременните технологии 
предоставят за търсене и намиране на информация, както и за улесненото 
общуване при обучителния процес.
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ВЪЗМОЖНОСТИТЕ НА ИНТЕРНЕТ И Е-СРЕДАТА

През последните двадесет години едва ли съществува тема, предложила 
повод за толкова дискусии, спорове и практическо приложение, както интер-
нет. Без значение дали ще е разбиран като „световна паяжина”, „информаци-
онна супер-магистрала”, „глобално село” и т.н., в буквален превод терминът 
означава „между мрежа/и”, т.е. група от компютри, способни да общуват 
помежду си и следователно – да обменят информация. Иначе казано ин-
тернет представлява множество мрежи на различни субекти – организации, 
университети, компании и хора, осъществяващи непрестанна комуникация, 
без оглед на физическото място, на което се намират и на разликата във 
времето между тях. Към тази мрежа може да се свърже всеки, с което авто-
матично се превръща в част от нея и е в състояние да получава и предава 
към останалите участници в тази безкрайна система на комуникация всякакво 
по форма и обем съдържание. При това – без нуждата от каквато и да било 
оторизация, без делегиране на правомощието да прави това. В този смисъл 
на интернет може да се гледа и като на нещо нематериално, като на форма 
на общуване, свързваща множество малки мрежи помежду им чрез големи 
комуникационни линии. На практика това означава, че чрез интернет може 
да се намери информация почти за всичко, за което някой би се сетил и би 
поискал да научи. И ако допреди двадесет години, за да научи нещо, човек 
трябваше да прекара в някоя библиотека часове наред, днес – стига да по-
желае това – той може да го направи мигновено, използвайки интернет – или 
по точно онази част от него, наречена www world wide web – световната 
информационна мрежа. 

Макар и относително отскоро в интернет, www определено е най-попу-
лярният и най-често използваният му елемент, защото позволява подаването, 
получаването и използването (а оттам и разбирането) на информацията чрез 
разнообразни комуникационни канали – текст, звук, образ и видео, които 
пораждат мултимедиен ефект (multimedia effect) – мощно средство за възпри-
емане на средата (McLuhan, 19�7, �2-94). Това е така, защото мултимедийният 
ефект е много сходен със сенсорния ефект (human sensorium effect), чрез който 
човек общува с окръжаващия го свят и на базата на сетивата си го усеща, 
възприема и интерпретира. Силата, енергията на въздействие на мултиме-
дийния ефект, е едно от основните средства, на които залага рекламата в 
съвременния свят. Казано по-ясно, създаването на мултимедийната реалност, 
тъй лесно осъществима чрез интернет, поражда създаването на е-средата 
(extended space) – комуникационно и информационно пространство с нео-
граничени възможности за използване, едновременно и като среда, и като 
средство за преподаване, и възприемане на обучението.

Тази среда позволява разширяване на обозримата реалност, създава 
възможност тя да излезе далеч извън рамките на собствените си измерения, 
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при това в мащаби, надхвърлящи всякакакви географски и темпорални пред-
стави. По този начин неподвижността, фиксираното състояние на местата за 
обучение в училища и висши учебни заведения – класни стаи, аудитории и 
семинарни зали – се превръща в безкрайно отворено пространство, в което 
обучаемите свободно се движат и срещат, и възприемат нова информация. 
Следователно е-средата означава безкрайно разширение на традиционната 
обучителна среда, т.е. неограниченост на възможностите за оптимизация на: 

• обучителното съдържание, като съвкупност от обучителни цели, ме-
тоди и дейности – мигновен достъп чрез интернет на безкрайна по обем и 
разнообразие база-данни

• отношенията между участниците в обучителния процес на базата на 
по-високата степен на удовлетовреност на интересите и потребностите от 
познание на обучаемите и далеч по-голямата способност на преподавателя 
да ги задоволи 

• физически характеристики на обучителния процес – достъпност (вир-
туална) до всякакъв вид обект на опознание

Казано с други думи разширената обучителна среда позволява съче-
таването на обучителни дейности и методи във всякакви форми. В нея 
технологиите са само средство, но не и крайна цел. Интернет-обучението 
(е-обучението) е начин на комуникация, при която обучаем и обучител обме-
нят помежду си обучително съдържание чрез средства и форми, при които 
обучаване и научаване са в пряка връзка, т.е. фунционират на базата на 
желанията за общуване и за учене. А основната причина за това се крие в 
същността на обучителните дейности, в този случай – далеч по-близки и по-
осезаеми за обучаемите от гледна точка на пряката полза, която те виждат в 
изпълнението им по отношение на възможностите за собственото си развитие 
и интереси, т.е във възможността на обучителна среда и обучителни дейности 
по-успешно да водят към формирането на комуникативната компетентност в 
обучението. 

Интерактивността на e-средата позволява обучителният процес да не 
преминава в скучни и еднообразни форми, обикновено засягащи предимно 
едни и същи нива на когнитивното поле: възпроизвеждане, разбиране, анализ 
и синтез. Чрез засилената си практическа насоченост и многобройните вари-
анти за приложимост (макар и виртуална), е-средата оказва мощно въздейст-
вие върху различните нива на усвояване на познанието, като съвкупност от 
знания, умения и положителни нагласи към обекта на обучение. 

Влиянието на е-средата не се ограничава само върху полетата на позна-
ние, тя успешно активира всички аспекти на комуникационния процес – го-
ворене, слушане, общуване и обратна връзка – тъй като съчетава в себе си 
силата на сенсорния ефект с енергията на мотивацията. По този начин тя 
пряко съдейства за постоянното положително активиране на комуникативна-
та компетентност, при това в съответствие с личния стил на участниците в 
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обучителния процес. Тази среда подпомага положителното отношение между 
обучаеми и обучител като намалява усещането за силова намеса, за нерав-
ноправност и принуда. Тя отстранява чувството, че някои те кара да учиш, 
да правиш и да възприемаш нещо само според собствените му представи, 
без да се съобразява с твоето право на избор. 

Тези допълнителни възможностите на е-средата за по-ефективното обу-
чение, разгледани на фона на ниската степен на използването на новите 
технологии и интернет за нуждите на образованието, налагат следователно 
въпроса защо тези технологии, заедно с обучителните дейности, които те поз-
воляват да бъдат разгърнати и да съдействат при овладяването на познанието, 
остават встрани от обучителната среда или по-скоро направо извън нейния 
обхват? Защо липсва тъждественост в отношението на обучаеми и обучители 
по отношение на новите технологии и на тяхната полезност за нуждите на 
обучението? 

ПРОБЛЕМИ НА ОБУЧИТЕЛНАТА ПРАКТИКА

Научаването, предаването и приемането на познанието, представлява 
сложен и всеобхватен процес, доста по-различен от простото преливане на 
обучително съдържание от преподавателя върху анонимната маса обучаеми. 
Познанието „се случва” – достига до и се асимилира в съзнанието на всеки 
отделен обучаем – по различен начин, в зависимост от най-различни причини 
и обстоятелства, а не се пренася чрез вълните на лекцията на преподавателя. 
Първата и основна задача на обучението е да води до положителна про-
мяна в представянето, и поради това е основно задължение и отговорност 
на всички негови елементи – преподавател, обучаеми, съдържание и среда. 
Това може да се случи само и единствено посредством обучителни методи 
и дейности, които са ефективни и съответстващи на нуждите на обучаемите, 
при това чрез умелото ръководство на преподавателя. Ако той успее да ги 
предложи, към него се проявява уважение и доверие. За да стане това обаче, 
той следва да държи не само посоката на собствените си идеи и интереси, 
но и тази – на нуждите и интересите на обучаемите. 

Какво обаче се случва на практика? Различни изследвания (Такева, Я. 
2008 и МОН, 2009), провеждани през последните три години показват, че в 
голямото си мнозинство преподавателите не използват при обучението съвре-
менните средства за алтернативен достъп и разпространение на информация, 
а нагласите им към използването на компютри и други помощни технически 
средства, са по-скоро негативни. Налага се изводът, че българското образова-
ние продължава да бъде подвластно на традиционните учебни средства и ме-
тоди и в този смисъл все още не дава равен шанс на съвременните обучител-
ни алтернативи. Като цяло обучителната среда не предполага съществуването 
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на споделени обучителни цели, нито на желани и поддържащи интереса на 
участниците в обучението дейности. Оттук следва разпад в отношенията на 
сътрудничество и взаимодействие при обучението, както между преподавател 
и обучаеми, така и между самите тях, тъй като степента на изкривяване в об-
меняните между тях послания не може да осигури разбиране и възприемане 
на информацията, а по-скоро поради прекалено големите разлики в нейното 
интерпретиране при източник и получател, се стига до силни изкривявания и 
оттам – до нейното отхвърляне поради липса на доверие в нейната осъщест-
вимост, изпълнимост и приложимост. 

Излиза, че нагласата – не друг, а преподавателят да притежава цялостния 
контрол при формирането и предаването на познанието към обучаемите – е 
вероятно най-голямата и пагубна грешка в образованието, преминавала от 
поколение в поколение. Нагласа, довела до заключението, превърнало се в 
стериотип, че всеки друг модел за учене, където съществуват възможности за 
нееднопосочност при преподаването и възприемането на познанието, излиза 
от рамките на формалното обучение, т.е. представлява нещо друго, а не об-
разование – и оттам – че неговото място не е в образователните институции. 
Наличието на такава нагласа отключва поредица от противоречия между всич-
ки елементи на обучителния процес – преподавател, обучаеми, съдържание и 
среда – и води до различни степени на конфликтност в отношенията между 
тях. Точно тук се формира и отглежда недоверието (постепенно преминаващо 
в цялостно отричане) към преподавателя. Защото е пределно ясно, че избрани-
те и налагани от него обучителни дейности (който вероятно по-добре отговарят 
на неговия индивидуален стил на предаване на познанието), са способни да 
удовлетворят само определен краен брой обучаеми – онези, на които те по 
някакъв начин съответстват. Докато за всички други, излизащи от този силно 
стеснен кръг, такова обучение си остава безмислено и скучно и следователно 
неефективно, неспособно да създава и поддържа комуникативна компетентност. 
Точно за това тези всички други ще търсят алтернативни начини за задоволяване 
на своите образователни нужди, чрез други средства и по други канали – най-
често извън територията на учебната институция. Следователно е необходимо 
да се намерят алтернативни модели на обучението, предполагащи нови начини 
на преподаване и на научаване, и оттам, и на нови отношения между учас-
тниците в обучителния процес, да се потърсят възможности, за оптимизиране 
на обучителната среда, като положителна атмосфера, обща енергия, колектив-
на нагласа, съдействаща за оптималното протичане на процеса. Иначе каза-
но – да се създадат необходимите условия за формирането на комуникативна 
компетентност при обучението във всички участници на обучителния процес. 
Съвременните системи за информация и комуникация, достъпните по интернет 
източници, предлагат достатъчно възможности за тази цел. 

В наши дни обучаемите попадат под въздействието на модерните тех-
нологии още от най-ранна детска възраст – те ги усвояват като форма на 
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общуване със заобикалящия ги свят по същия лек и естествен начин, по 
който се научават да говорят, например. Нещо повече, конкретните форми 
на взаимодействие със света чрез компютъра и интернет, отварят за тях ши-
роко вратите на познанието. Чрез новите информационни технологии външ-
ния свят буквално нахлува в дома и става постоянна и най-близка част от 
него – като родители и най-близки. Интерактивните характеристики на тези 
технологии пораждат при децата, подобно на всеки тип социално взаимо-
действие, доверие и желание за общуване с тях (Петев, Т. 2004, �7-70). Така 
хоризонтът на възприемане на детето се разширява до безкрай, и неговите 
граници на практика се поставят единствено от интересите и потребности на 
самото дете и тези, на неговото семейство. По този начин идеята за едно-
центрираността на познанието, за неговата еднопосочност – стълб и основен 
принцип на обучението в българското образование – се измества по посока 
на осъществимата възможност за многопосочно общуване, за търсене и на-
миране на многобройни и различни канали на информация – за да достигне, 
при това още в най-ранна детска възраст, ниво на пълна отстраненост, при 
това – завинаги от детското съзнание. Това е така, защото още от детство-
то си бъдещите обучаеми започват да възприемат възпитателната функция 
на общуването, било чрез играта със своите близки, било чрез компютъра 
и мултимедиите – при това в определена закодирана форма – но в ясен 
режим на многопосочност и диалогичност, където до много голяма степен 
техните интереси и желания са доминиращи. Всичко това дава възможност 
на децата да осъзнаят себе си като личност в рамките на въображаемото 
мултимедийно или игрово пространство, да започнат да схващат различията 
между себе си и другите при запазването на собственото си „аз”, позволява 
им да изграждат способности за собствена оценка, както и за търсенето на 
алтернативност. Така, наред с майчиния език, чрез интернет децата овладяват 
и езика на мултимедията, като по този начин в тях се формира и възпроиз-
вежда на различни нива и в различни ситуации качеството комуникативна 
компетентност, съществена част от детската способност за социализация и 
социална адаптация (Ангелов, Б. 2005, 78-90). А интернет-технологиите и ком-
пютърът, като средство за тяхното използване, стават естествена и неотменна 
част от начина, по който децата усвояват света, т.е. овладяват познанието и 
съответните му полета на знания, умения и нагласи. Което означава, че те 
самите имат положително очакване за обучение, свързано с новите инфор-
мационни и комуникационни технологии и очакват училището да посрещ-
не тези техни нужди и нагласи. Точно и само тогава те биха възприемали 
взискателността на преподавателя, като неотменим елемент на разширената 
обучителна среда, тъй като биха открили пряката връзка между функциите 
му да насърчава и да изисква, както и възможността чрез обучението и под 
неговата водеща роля да придобиват нови знания и умения, въз основа на 
своите положителни очаквания и нагласи. 
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Ако трябва да се обобщи, подобен род обучение позволява на обуча-
емите да изследват по-задълбочено и аналитично окръжаващия ги свят като 
улеснява достъпа им до източниците на информация, предлага нови – далеч 
по-практични и интересни средства за анализ и интерпретация на инфор-
мацията – и активизира обратната връзка, като средство за оценка, натура-
лизация и интернализация на обучителното съдържание (Stephenson, J. 2001, 
22-40). В такава обучителна среда новите роли на обучаеми и преподавател 
подпомагат активното научаване, защото изваждат обучаемите от обичайните 
им функции само на „слушащи” или само на говорещи („отговарящи”) и ги 
превръщат в постоянно „правещи”, „оценяващи” и „избиращи между раз-
лични възможности”, включително и тази, самите те да създават обучително 
съдържание. Това предпоставя желание за сътрудничество и съвместно пости-
гане на целите, създава самочувствие за по-висока степен на независимост, 
за гъвкавост и съответствие на обучителното съдържание, за неговата ориен-
тираност към нуждите на обучаемите (а не обратно), и оттам – за неговата 
полезност. Така се възпитава трайна потребност в обучаемите за учене, раз-
бирането, че обучението е пряка предпоставка за възходящо развитие. В този 
смисъл отношенията между преподавател и обучаеми стават все по-насочени 
към нуждите на обучаемите, основани на разширяващия се и улеснен достъп 
до източници на информация, на по-високата степен на сътрудничество и вза-
имно разбирателство и още мотивирани от непрестанно желание за развитие 
и усъвършенстване. Преподавателят е в състояние да изпълнява пълноценно 
ролята си на медиатор, т.е. да стимулира и активира любопитството, да съз-
дава и постоянно засилва чувството за съответствие на обучителното съдър-
жание към нуждите на обучаемите, да подкрепя и помага на обучаемите в 
усвояване на съдържанието, да подсказва аналогии, да прави обобщения и 
да формулира изводи. Заедно с това той изпълнява ролята си на координа-
тор – слуша и наблюдава представянето на обучаемите, намесва се, за да 
разяснява и улеснява възприемането, поддържа правилна ориентация в овла-
дяването на съдържанието, засилва мотивацията и усещането за напредък. 
Всичко това дооформя ролята му на опитен мениджър на процеса тъй като 
за всички е ясна ключовата му роля за успеха (Нarris A. 2002, �-11).

ИНТЕРНЕТ-БАЗИРАНИ ИНСТРУМЕНТИ ЗА КОМУНИКАЦИЯ
И ТЪРСЕНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ

Ще разгледаме възможностите на петнадесет такива средства, въпреки 
че техният брой е далеч по-голям и постоянно се разширява. За по-лесно-
то им прилагане, представянето им показва и това дали са предназначени 
за откриване на нова информация или служат като средство за по-бързо и 
ефективно общуване между участниците в обучителния процес.
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Чат-ът (chat room) е форма на писмена комуникация, осъществявана 
сихронно (в реално време) или асинхронно (в различно време) от двете стра-
ни, разменящи си съобщения посредством интернет. Произходът на термина 
е от английската дума chat, означаваща форма на неформален разговор. В 
качеството си на интернет-инструмент чат-ът представлява част от електронна 
страница (web site) или от онлайн услуга, осигуряваща възможност на потре-
бителите да се свързват помежду си. Повечето чат-ове не изискват някакъв 
специален софтуеърен продукт, тъй като са достъпни по интернет чрез всеки 
компютър и същевременно показват на използващите ги всички останали 
потребители на същата услуга. За да се свържат чрез чат-а комуникиращите 
просто пишат своето съобщение в специално създадения за целта текстови 
прозорец, а самото съобщение става видимо почти мигновено и за адресата. 
Използван за нуждите на обучението, този базиран в интернет комуникаци-
онен инструмент позволява предаването на инструкции от преподавател към 
обучаеми, обратна връзка от страна на всички участници в комуникацията, 
както и дори провеждането на онлайн-дискусии. За тази цел обаче е необхо-
димо предварително да се уточнят правилата на общуване, за да е ясно кой, 
кога и в рамките на какво време следва да се включи със своето съобщение. 
В противен случай чат-ът става некотролируем, тъй като всеки недобросъвес-
тен участник може да обсеби (монополизира) връзката за комуникация и по 
този начин да препятства нормалното общуване (Iwasaki & Oliver, 2003, �0-��). 
Същевременно чат-тът е удобна форма за консултации между обучаеми и 
преподавател и/ или между самите обучаеми.

Подобни функции може да изпълнява и системата за пряко свързване 
в интернет, наречена мигновено съобщаване (instant messaging), позволяваща 
синхронно общуване между двама или повече потребители. При наличието 
на подходящ софт-уеър инструментът осигурява възможност за аудио или 
дори видео връзка.

Електронната поща (electronic или по-просто e-mail) е метод за обмяна 
на съобщения по интернет или интранет (вътрешна мрежа на свързани по-
между си компютри). Това средство позволява изпращането, разпространени-
ето, получаването и съхранението на информационни съобщения, съдържащи 
текст или снимки. Компютърните ситеми от по-ново поколение позволяват 
дори обмяната на аудио и/или видео съобщения, но за тази цел са необходи-
ми по-мощни компютри (с по-голяма памет) и по-бърза и стабилна интернет 
връзка. Дори и тогава обаче времето за изпращане (и съответно за получа-
ване) на информацията е по-дълго. За целите на обучението електронната 
поща предлага незаменимо средство за пряка и обратна връзка между всички 
участници в процеса, начин за предаване на обучително съдържание (особе-
но на текстови материали). 

Електронният списък с потребителите (е-mailing list) представлява начин 
за специализирано използване на електронната поща, особено подходящ за 
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целите на обучението. Той позволява широко разпространение на дадена 
информация чрез интернет на базата на имената и електронните адреси на 
участниците в комуникацията. Чрез него преподавателят може постоянно да 
информира обучаемите за евентуални промени в обучителната среда, как-
то и да разпраща съответните инструкции. Веднъж създаден, списъкът дава 
възможност за изборност на адресатите, т.е. кой да получи или да не получи 
дадено съобщение. 

Друга разновидност на електронния списък с потребителите е списъкът 
за дискусии (discussion list), чрез който всеки участник в комуникацията може 
да предава съобщения. Средството позволява потребителят да комуники-
ра – изпраща и получава съобщения – по електронната поща едновременно 
с неограничен брой участници, което го превръща в отлично средство за 
дискусии. На практика подобни форуми се създават постоянно и са достъпни 
в интернет по най-разнообразни теми – политика, наука, спорт, мода, спе-
цифични интереси и т.н., което ги превръща в отлично средство за разширя-
ване на познанията по съответната тема. По този начин в глобалната мрежа 
съществуват огромен брой (стотици хиляди) дискусионни групи, обменящи 
информация по между си и дори поддържащи постоянно обновяваща се 
база-данни (Chatel, R. G. 2002, 31-51). 

Електронните форуми (е-forums) са средство за обмен на информация 
между неограничен брой потребители в интернет, които позволяват на оп-
ределеното за целта място в глобалната мрежа (електронен сайт) в реално 
време да се провеждат дискусии от всякакъв род и по всяка тема. Най-общо 
тези е-форуми са три вида: отворени, в които може да се включи всеки, част-
ни – с достъп, позволен само на предварително оторизирани за участие във 
форума потребители и модерирани – при които предварително определен 
модератор преглежда всяко пристигнало съобщение, преди да го публикува 
(позволи появата му на страницата на форума). Когато бъдат класифицирани 
по теми, електронните форуми могат посредством информационните търсачки 
да станат безценен източник на информация по ключова дума, тема, автор, 
име, описание на свойство и т.н. – нещо, което ги превръща в изключително 
полезно средство за търсене и намиране на данни – както за преподавате-
лите, така и за обучаемите. 

Електронните търсачки (web search engines) са способ за търсене на 
информация в глобалната мрежа. Те позволяват чрез изписването на клю-
чова дума мигновеното откриване на огромно по обем количество инфор-
мация, свързано с обекта на издирване. Откритата информация, наричана 
попадения – резултати от търсенето – (hits), обикновено се състои от елек-
тронни страници (вж. по-долу), база-данни, графични изображения, снимки 
или образи. Сред най-известните търсачки следва да бъдат отбелязани 
Google, Yahoo, Alta Vista, Magellan, Excite и т.н. Със сигурност най-голяма (по от-
ношение на възможностите за намиране на информация) сред тях е Google, 
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която чрез различните си услуги получава над 200 милиона заявки всеки 
ден. Възможностите на търсачката включват Google Книги, услуга, която ин-
дексира и предоставя за ползване на потребителите електронен каталог от 
книги и текстовете им (в цялостен и частичен вид), съдържащ огромен брой 
томове от всички времена; Google Изображения за намиране на изображения 
в глобалната мрежа, Google Земя – за информация и досег с всеки кът от 
планетата и др. В този смисъл използването на електронните търсачки при 
обучението предоставя знания и умения за търсене и намиране на неогра-
ничена по обем и теми информация, като по този начин е в състояние да 
удовлетвори всякакакви нужди и интереси и следователно може да бъде 
основно средство за положителна промяна в нагласите към ученето (Leuf, 
B. 2001. 3-15). 

Електронните страници (web page) представляват документи или други 
източници на информация, достъпни в интернет посредством електронните 
търсачки. Те се възпроизвеждат на екрана на компютъра и предлагат тексто-
ви, таблични и фото-изображения, като самите те могат да отвеждат до други 
такива страници, образ, видео или звук. Глобалната мрежа предлага милиони 
електронни страници, носещи информация от всякакъв вид и в този смисъл 
използването им следва да стане неотменна част от всеки вид обучение.

Блоговете (blogs) представляват електронните страници в интернет (части 
от глобалната мрежа), чието съдържание се обновява непрестанно, като се 
организира в хронологичен порядък, при който най-отпред се появява по-
следното публикувано съобщение. Те силно наподобяват електронни издания 
(вестници или списания), на чиито публикувани материали (съобщения) всеки 
може да отговори. За разлика от съобщенията, получавани по електронната 
поща, блогове-те не достигат сами до потребителите, а последните влизат в 
тях по свое желание. За нуждите на обучението могат да се използват като 
източник на допълнителна информация, както за преподаватели, така и за 
ученици и студенти (Ward, J. 2004, 3(1).

Уики (wiki) представлява електронна страница, която позволява създава-
нето и/или редактирането на неограничен брой текстове чрез електронна 
търсачка. По този начин потребителите получават възможността да създават, 
добавят или отстраняват редакционно съдържание по определена тема и в 
този смисъл чрез уики-платформата могат да намерят широко приложение за 
обучителните си нужди. Участието чрез нея най-често се изразява в две фор-
ми: първата, т.нар. документ (document mode), където всеки потребител може 
анонимно да редактира или просто да замества документи, създадени от 
други, като по този начин постоянно обогатява и доразвива първоначалното 
съдържание, превръщайки го в цялост, отразяваща мненията на всички учас-
тници и втората – подобна на дискусионен форум, при която първоначалното 
съдържание не се променя, но към (Leuf, 2001) него потребителите – вече 
неанонимно – прибавят собствените си коментари.
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Фейсбук (Facebook) е електронна страница на мрежа за социално общу-
ване с над 500 милиона активни потребители. Този огромен брой се дължи 
на обстоятелството, че всеки влязъл на страницата на мрежата може да до-
бавя към нея други потребители – хора и/или организации – и така да ги 
включи в глобалната система за общуване. На практика всеки, който влезе 
във Фейсбук и декларира, че е на възраст над 13 години, може да стане 
участник в системата, позволяваща обмен на информация, под формата на 
съобщения и снимки. Изследванията показват, че потребителите на мрежата в 
България са над милион и учениците представляват сериозен процент от тях. 
Като обучително средство платформата може да служи както за инструкции 
и комуникация, така и за търсене на информация.

Подобни възможности, само че за обмен на видео, предлага системата 
ю-тюб (YouTube), чрез която потребителите могат да обменят (качват и/или 
свалят чрез интернет и гледат) видео-материали. Тази система позволява сил-
но улеснена възможност за създаване на учебни клипове (било чрез изтегляне 
от електронни страници или след самостоятелно заснемане) и дори на филми 
и използването им като обучително средство. 

Туитър (Twitter) е друга система за социално общуване и поддържане 
на блог, която дава възможност на използващите я да изпращат и/или четат 
съобщения (tweets) на други потребители, като самото електронно съдържа-
ние – по принцип публично достъпно – може да бъде ограничено за достъп, 
определян от страна на автора. Съобщенията от тази система, появяващи си 
на електронната страница (или блога) на дадения потребител, могат да съдър-
жат до 140 знака, като е възможен дори безплатен абонамент за съобщенията 
(tweets) на даден потребител. Броят на знаците е с това количество, тъй като 
туит-съобщенията могат да се предават и по мрежата на мобилните телефо-
ни. Всички тези характеристики правят инструмента много гъвкав и подходящ 
за подаване на кратки инструкции и размяна на съобщения между всички 
участници в обучителния процес. 

Безплатнодостъпният софтуерен продукт скайп (Skype) представлява друг 
начин за комуникация по интернет, при това позволяваща обмена на по-голям 
обем от информация във фото, аудио и дори във видео формат. Придобил 
изключителна популярност заради възможностите си за безплатни разговори и 
видео-конферентна връзка без значение на физическото местонахождение на 
общуващите, скайп позволява също така размяната на всякакъв вид съобще-
ния. Сред особено ценните й по отношение на обучението характеристики 
е т.нар. skypecasting, която позволява записваните разговори и конферен-
циии да бъдат използвани като подкаст (podcasts, от английските термини 
iPod-портативен аудио-плеър и cast-излъчвам, разпространявам), т.е. да бъдат 
трансформирани в аудио и/или видео файлове, и качвани и пренасяни в ре-
ално време по интернет. За целите на обучението това средство позволява 
например на ученици или студенти, пропуснали даден час, безпроблемно да 
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го видят и/или чуят, било в реално време, било по-късно още повече, че 
самата форма на записа е много близка до широко използваните – основно 
за развлечение – МР3 плеъри (Erben & Sarieva, 2008. 13-35).

Системата МУДЛ (Moodle, Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment) 
или иначе казано модулно-ориентирано динамично и-обучение към момента си 
остава най-използваната и лесно достъпна софтуеърна платформа за и-обуче-
ние. В началото на 2010 година по нея се обучават над 35 милиона потреби-
тели, а чрез нея се предлагат по интернет над три милиона курса (Stanford, 
2009). МУДЛ разполага с многобройни възможности, които позволяват прилага-
нето в интернет-пространството на всички учебни методи и дейности, познати 
от традиционното обучение.

Системата за обучение Blackboard Learning (Blackboard Learning System) е 
друга широка разпространена софтуерна платформа, прилагана при различни 
форми на дистанционно и/или електронно обучение. Тя е в състояние да 
прибавя различни елементи от и-обучението към прякото face-to-face обуче-
ние, увеличаваща по този начин неговата гъвкавост и съобразеност с нуждите 
на обучаемите. 

Настоящият преглед на приложението на някои от възможностите на 
съвременните информационни и комуникационни технологии в обучението 
показва как хоризонтът пред овладяването на познанието се разширява. Няма 
част от образователния пейзаж, способен да се възпроизвежда без тяхното 
прилагане. Което ни кара да вярваме, че традиционните методи на препода-
ване и научаване, прилагани в България, отстъпват – макар бавно и мъчител-
но – за да отворят път към прилагането на разширената обучителна среда, 
едновременно форма на ефективна комуникация и мощно педагогическо 
средство, без оглед на възрастта, социалния профил и полето на развитие на 
обучаемите. 
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ПРОБЛЕМИ ПРИ ОБУЧЕНИЕТО 
ПО МАТЕМАТИКА НА СТУДЕНТИТЕ – 
ИКОНОМИСТИ С ИЗПОЛЗВАНЕ 
НА МЕЖДУДИСЦИПЛИННИТЕ ВРЪЗКИ

доц. д-р Стефан Стефанов
Стопанска академия „Д. A. Ценов”, Свищов

PROBLEMS OF TEACHING MATHEMATICS 
TO STUDENTS OF ECONOMICS AND 
THE USE OF INTERDISCIPLINARY LINKS

Stefan Stefanov

ABSTRACT: Problems of mathematics training are observed in the paper for students 
of economics in aspect of realization of competent approach in education with usage of 
interdisciplinary relations and skills. An analysis is done of relationships between the sections 
of the course of Mathematics and some special disciplines of Economics.

KEYWORDS: competent approach, interdisciplinary relations and skills, mathematics 
and some special disciplines of economics

Основно направление на системата на образованието е подготовката на 
специалисти с висока квалификация, а образованието е основен компонент 
на съвременното общество. Нови изисквания се предявяват към постигнатите 
резултати при реализиране на образователните програми за степените специ-
алист, бакалавър и магистър. За основни обективни оценки на подготвяния 
специалист-икономист служат професионалните и личностните компетенции. 
Под такива разбираме придобитите способности да прилагат знания, умения 
и личностни качества за успешна работа в определена насока на икономи-
ческата област. Понастоящем научно-изследователската работа на студентите 
се счита за важна компонента на образователната програма. Идеята е да се 
премине от предаване на готови знания към формиране на умения, навици 
и компетенции у обучаемите студенти. Целта е да се смени парадигмата на 
предаване на знания с нова парадигма за дееспособност на обучаемите.

Поставяме си задачата за показване и изтъкване на съвременните спосо-
би за организация на мисловната дейност на обучавания студент. На мястото 
на пасивните модели е необходимо да се прилагат съвременните технологии 
за образование, в чиято основа трябва да залегне концепцията за това, че 
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само действията, осъзнаването и решаването на проблемите, постигнатите ре-
зултати налагат на обучаемите да размислят и да формират търсенето на съ-
ответните знания. В тази насока е необходимо подготвянето и осъществяване 
на промени в съдържанието на учебните дисциплини, а също и в организаци-
ята на учебния процес. Проблемът е, че в методиката на обучение трябва да 
залегне концепцията за прилагане на компетентностния подход в обучението 
на студентите. По този начин ще се решава проблемът за повишаване ефек-
тивността на професионалната подготовка на специалистите-икономисти.

В икономическите висши училища курсът по математика има общоо-
бразователно значение, но често пъти служи за основа на професионалната 
подготовка. Математизацията на специалните икономически дисциплини се 
засилва понастоящем. Създаде се комплекс от математически и икономиче-
ски дисциплини, където се обединяват икономико-статистическите методи, 
иконометрията, изследването на операциите, икономическата кибернетика.

За широко приложение на методи от подобни дисциплини може да се 
цитират резултатите от проведено изследване в 500 фирми от САЩ, че 94,4% 
от фирмите прилагат методите на математико-статистическия анализ, 87,1% 
от тях прилагат имитационно моделиране, 74,2% от тях прилагат мрежово 
планиране, 74,2% – линейно програмиране (моделиране), 4�,8% – нелинейно 
програмиране (моделиране), 29,7% – динамично програмиране (моделиране), 
20,�% – методи на теория на игрите.

Това налага студентите от икономическите специалности да получат не-
обходимите умения за прилагане апарата на линейната алгебра за анализ на 
баланса на междуотрасловите връзки и други балансови модели, прилагане 
на понятието производна при изследване с производствени функции и т.н., 
извеждане на математически формули, изразяващи тренда на изменение на 
изучавано икономическо явление, построяване на графики, съответстващи на 
насоката на измененията на такива икономически явления и т.н.

Формирането на посочените умения се осъществява в резултат на сис-
тематично обучение за овладяване знания по решаване на значими задачи от 
икономическата област. Съществено нарасна ролята на свързаните със специ-
алността науки и дисциплини и използването им при решаването на научни, 
производствени и стопански задачи.

Междупредметните (междудисциплинните) връзки са основен дидактиче-
ски инструмент за решаване на проблема за управляемо интегриране на зна-
нията. Разнообразни са методите и средствата за реализация на междудисци-
плинните връзки. Като такива ще посочим: задачи, въпроси, учебни пособия, 
проблемни ситуации, проблеми на междудисциплинното съдържание и т.н. 
За активизиране на познавателната дейност на обучаемите студенти сериозни 
надежди се възлагат на самостоятелната работа на стика между математиката 
и специалните икономически дисциплини, т.е., на приложението на матема-
тиката в икономиката. Привличане в занятията на допълнителни материали 
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от такъв характер и даване на по-голяма практическа насоченост на някои 
раздели на математиката се налага за реализиране на междудисциплинните 
връзки между математиката и специалните икономически дисциплини.

Осъществяването на междудисциплинните връзки между математиката 
например с дисциплините: планиране, общата теория на икономиката, ме-
ниджмънт, маркетинг и т.н. ще оказва влияние на съдържанието и структурата 
на значимите теми от раздели като линейна алгебра, диференциално смятане, 
методи за оптимизация, елементи от теория на вероятностите и математи-
ческата статистика. Измежду най-използваните математически понятия са: 
детерминанти, матрици, матрични уравнения, симплекс-метод, производна, 
екстремум, частни производни, метод на най-малките квадрати, вероятност 
и т.н.

Ще посочим за три от темите, по които се водят занятия от курса по 
математика, четени пред студентите-икономисти в първи курс на икономи-
ческите висши училища, основните понятия и умения и съответно близките 
понятия и умения, използвани от специалните икономически дисциплини.

Например за темата „Системи линейни уравнения и неравенства с n 
неизвестни” основни понятия и умения са: системи линейни уравнения с n 
неизвестни, системи линейни неравенства с n неизвестни, матрици и елемен-
тарни (еквивалентни) преобразувания, ранг на матрица, метод на Крамер, ме-
тод на Гаус, метод на Гаус-Жордан. От тук близките понятия, факти и умения, 
използвани от специалните икономически дисциплини са: матрица на разхо-
дите, платежна матрица, уравнение на материалния баланс, коефициенти на 
преките разходи, баланс на междуотрасловите връзки и др.

За темата „Производна на функция на една независима променлива” 
основни понятия и умения са: производна, диференцируемост, диференциал, 
екстремум, най-малка и най-голяма стойност на функция. Докато близките 
понятия, факти и умения са: определен тип (вид) на нарастване на произво-
дителността на труда, себестойност на продукцията, скорост на изменение на 
разходите, динамика на промяна на търсенето и др;

За темата: „Методи за оптимизиране” основни понятия и умения са: за-
дача на линейното оптимиране, целева функция, система ограничителни усло-
вия, условия за неотрицателност на променливите, критерий за оптимизиране, 
симплекс-метод, метод на изкуствения базис, метод на потенциалите. Докато 
близките понятия, факти и умения са: планово-производствена задача, задача 
за оптимални дажби (смеси), задача за оптимално разкрояване на материали, 
транспортна задача и др.

Темите от раздела „Линейна алгебра” от курса по математика дават въз-
можност да се приложи универсален и надежден инструмент за решаване на 
различни теоретични и практически икономически задачи. Тези инструменти 
са основни за дисциплини като „Математическо оптимиране (моделиране)”, 
„Математически методи в икономиката” и се използват за анализ на иконо-
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мическите процеси. Например, методът на Гаус-Жордан е основен елемент 
от симплекс-метода. Понятията „детерминанта” и „матрица” са основни при 
решаване на система линейни уравнения с n неизвестни. Теоремата на Кро-
некер-Капели дава възможност да се определят не само случаите когато 
системата има едно или безброй много решения, но и когато няма решения, 
каквито ситуации се появяват не само при икономически задачи, но и в 
други области. С помощта на „детерминанти” се решават задачи по метода 
на Крамер, а посредством „обратна матрица” се решават системи уравнения 
по методите на Гаус и на Гаус-Жордан. Например, необходимо е да се на-
бляга на приложението на апарата от раздела „Линейна алгебра” при анализ 
на баланса на междуотрасловите връзки, съставян в някои от специалните 
икономически дисциплини.

При изучаване на темите „Уравнение на права” и „Уравнение на равнина” 
в раздела „Аналитична геометрия” от курса по „Математика” се акцентира 
за това, че едни и същи уравнения, например, с две неизвестни от първа 
степен, в двумерното и в тримерното пространство определят различни гео-
метрични обекти, като в първото определят прави, а във второто – равнини. 
При това една права (съответно равнина) може да има различни уравнения 
и използването на едно или друго от тях ще се използва според необходи-
мостта от постановката на задачата. 

Производните на функция на една и две (както и на повече) променливи 
се използват в геометрията за построяване на графики на функции и за тър-
сене на локални и абсолютни (най-голяма и най-малка стойност) екстремуми 
на функции, прилагани в математическия анализ при оптимизиране и при 
определяне вида на предполагаемата зависимост между две икономически 
величини и съответно за графичното представяне на тези зависимости.

За целта в учебната програма е необходимо да се предвидят необходи-
мите часове за усвояване на този важен за студентите-икономисти материал. 
Тези раздели напълно съдържат компонентите, които решават задачата за ре-
ализация на междудисциплинните връзки. Осъществяването на междудисци-
плинните връзки се извършва чрез въвеждане в лекционния материал на фун-
даменталната основа от икономико-математически методи и дисциплините с 
икономическо съдържание и прилагане на математическия апарат на практика 
в упражненията (семестриалните занятия). За целта в учебника по математика 
са подготвени решени и нерешени задачи, както и такива за самооценка на 
знанията, с конкретно икономическо съдържание.

Ще приведем един пример в двумерния вариант:
Производствена фирма произвежда два вида изделия А и Б, които са 

взаимно заменяеми. Всяко изделие А претърпява обработка в два от цеховете 
на фирмата, а всяко изделие Б – в три от цеховете. Разполагаемите производ-
ствени мощности и технологично необходимото време за обработка на едно 
изделие в цеховете й са дадени в следната таблица:
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Печалбата от едно изделие А е 18 лв., а от едно изделие Б е 20 лв.
Да се състави оптимална производствена програма при дадените усло-

вия, при която фирмата ще получи максимална печалба, след продажбата на 
цялото количество произведени изделия.

В случая критерий за оптималност на програмата се приема печалбата, 
тъй като се иска осигуряване на максимална печалба при съставяне на опти-
мална производствена програма на фирмата. Това означава, че оптималното 
решение трябва да осъществи максимизиране на печалбата, което показва 
решаване на задачата чрез свеждането й до намиране на максималната 
стойност на функцията на печалбата. Ясно е, че при продажбата на цялото 
количество произведени изделия, максималната стойност на печалбата, която 
фирмата може да получи при дадените условия е функция на това количество 

и на вида на произведените изделия. Тогава, ако с 1x  и 2x  (при повече из-

делия ще има съответен брой неизвестни) са означени количествата изделия 
съответно от вид А и от вид Б, които фирмата трябва да произведе, то в 
целевата функция коефициентите на тези неизвестни ще бъдат дадените раз-
мери на индивидуална печалба от видовете изделия. Производствените мощ-
ности на цеховете и разхода на време за обработката на едно изделие влияят 

на значенията на променливите 1x  и 2x . Затова в системата ограничителни

условия производствените мощности определят максималните граници на 
осъществяваното производство. Тогава те ще играят ролята на свободни чле-

нове ( )ib  в системата линейни неравенства от ограничителните условия, а 

като коефициенти  в тези неравенства ще участват разходите за обработ-

ка на едно изделие в нормочасове. В резултат на проведените разсъждения 
ще се получи следния математически модел на задачата:

Цехове за 
обработка

Производствени 
мощности в 
нормочасове

Нормочасове за обработка
на 1 изделие

А Б

№ 1 200 2 4

№ 2 180 3 2

№ 3 1�0 – 4
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≤+
≤+

x
xx
xx

  (2)

.2,1,0 =≥ jx j   (3)

Решаването на поставената задача при така съставения математически 
модел налага намирането на неотрицателно (условие (3)) решение на сис-
темата неравенства (2), при което целевата функция (1) приема максимална 
стойност. Могат да се приложат два начина за решаването на тази задача: 
графичен метод (понеже притежава две неизвестни) и симплекс-метода. Ще

приведем само оптималното решение, което се получава при  и
 

, т.е. в точката . Това показва, че при зададените условия, 

фирмата трябва да произведе 40 броя изделия от вид А и 30 броя изделия 
от вид Б, за да получи след продажбата на тези изделия, максимална печалба

в размер на 1320 лв., т.е.  лв.

Линейното оптимиране (моделиране) се прилага за решаване на различни 
задачи от икономическата област и по тази причина моделите на отделните 
задачи, дори и приведени към модела на общата задача на линейното опти-
миране, съответно имат различно конкретно съдържание.

Обучаването на студентите-икономисти в съставянето на математически 
модели на практически икономически задачи и методите за решаването им, 
повишаването на качеството на тяхната икономико-математическата подготов-
ка, ще помогне да се изтъкнат междудисциплинните връзки на математиката 
и специалните икономически дисциплини.
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POSLOVNO ODEVANJE

Miloš Ranđelović
Marko Janković

ABSRACT: This work represents one area of business etiquette, more accurately, way of 
dressing business man as one of the most important features in the business world. Define 
set of rules to build their own styling as a visual display of personal identity and also the 
seriousness of the company that it is part.

KEYWORDS: clothing, orderliness, suitability, refined, elegance, combination, fashion.

Odevanje predstavlja način oblačenja jedne osobe, bilo muškarca ili žene. 
Oblačenje može da bude od velikog uticaja na naše samopouzdanje. Pored toga 
može da utiče na ljude u našoj okolini i da na osnovu stila oblacenja budemo 
unapred prepoznati. Često puta nam se dešava da pri prvom susretu sa nekom 
osobom mi u podsvesti odreagujemo na njen izgled.

Od uvek su se dizajneri trudili da zadovolje potrebe ljidi u načinu odevanja. 
Biti unikatan, poseban, skrenuti na sebe pažnju je želja svakog pojedinca. Još od 
davnina je poznato da prijatan izgled čoveka utiče na to kako će biti prihvaćen 
od strane društva, jer odeća na neki način predstavlja sredstvo komunikacije koje 
utiče na ponašanje i odnos ljudi. Međutim, u poslovnom svetu garderoba se bira 
po izvesnim pravilima. Poslovnost zahteva i poseban odnos ka odeći. Spoljašni 
izgled jednog poslovnog čoveka je prvi korak ka uspehu.

Jedan veoma važan, ali takodje i veoma prost zahtev u vezi sa odećom 
je urednost. Namerno zavezana ili krivo nameštena kravata, prljave cipele ili 
neispeglana košulja govore o nespretnom i užurbanom spremanju, nemarnosti u 
odnosu ka okruženju, klijentu, partneru.

Poslovni ljudi su dosta konzervativni po pitanju odeće i pridržavaju se 
posebnih pravila, koja su u velikoj meri pod uticajem mode. Ipak ni preterivanje 
nije poželjno, jer biti previše moderno obučen – znači – izdvajati se. Lepa, 
harmonična, i sa merom, moderna odeća ulepšava i usavršava izgled čoveka, čini 
ga privlačnijim.

„Dobar ukus” u pogledu odevanja znači sklad boja, jednostavnost, neupadljivost, 
odmerenost i umerenost, bez obzira da li se radi o izboru obuće, odeće, nakita 
ili drugih ukrasnih detalja za svaku priliku, doba dana i okruženje.
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ŠTA SE MOžE SMATRATI PROFESIONALNOM ODEćOM?

Pod profesionalnom odećom može se smatrati uniforma koja može biti 
obavezna u nekim delatnostima, institucijama ili fabrikama. Međutim, ako nije 
obavezna uniforma, bez obzira na posao koji se obavlja, najprikladniji je klasični 
tip odevanja.

Na osnovu dosadašnjih karakteristika, a samim tim i logičnih, izdvojićemo dva 
standarda poslovnog odevanja:

– standardi ženske poslovne doteranosti; 
– standardi muške poslovne doteranosti.

STANDARDI žENSKE POSLOVNE DOTERANOSTI

Nema žene koja bar jednog jutra nije konstatovala ispred svog ormara „nemam 
šta da obučem”! Za one čiji posao ne nalaže uniformisanost na radnom mestu 
ili su tek na početku karijere u svetu poslovnih komunikacija ili se jednostavno 
svake sezone iznova sreću sa problemima u rešavanju svog poslovnog izgleda, u 
narednom delu teksta videćemo i neka standardna pravila u tom pogledu. 

Poslovna elegancija pored nekih opštih pravila u komunikaciji čini i vizuelna 
komunikacija gde Vi, pored toga što predstavljate sebe, reprezentujete i svoju 
kompaniju i kod poslovnih partnera i klijenata ostavljate prvi utisak o ozbiljnosti 
vaših poslodavaca.

Poznato je da već duže postoji praksa da velike svetske kompanije imaju svoj 
kodeks oblačenja koji je obavezujuć i u pisanoj formi prezentovan zaposlenima. 
Uspešna poslovna žena ukoliko ne radi u firmi koja propisuje određena pravila u 
načinu odevanja, treba da gradi svoj imidž i uspostavi svoj lični kodeks. 

Za poslovne ljude uopšte najvažnije je da sebi obezbede pristojan izgled koji 
će im biti od velike važnosti da u poslovnom svetu steknu dobru poziciju, ugled 
i uspeh, a on se ogleda u garderobi, frizuri i negovanosti. 

Odevna kombinacija garderobe jedne poslovne žene svakako treba predstavljati 
komplet sastavljen od sakoa i suknje, odnosno pantalona. Ovaj komplet kao 
osnovu poslovne elegancije usvojilo je veliki broj žena i već duže vreme se 
koristi u praksi, a ujedno se pokazalo kao i najzahvalnije rešenje. Da bi izgledala 
besprekorno elegantno dovoljno je koristiti još nekoliko modnih detalja kao što su 
košulja, ogrlica ili ešarpa. No naravno, u zavisnosti od sezone i vremena, menjaće 
se forma, izbor materijala i dužina. 

Dužina suknje uvek treba da bude umerena. Ne preporuču je se da ona 
bude kraća od 5 cm iznad kolena, a svakako može biti i duža.

Da bi u osnovi rešili vaš problem odevanja potrebno je imati bar dva dobra 
sakoa, nekoliko pari suknja i pantalona i bar jednu haljinu. Međutim, nezaobilazne 
su i košulje, topovi i bluze izrađene od fine trikotaže. Za poslovnu ženu postoji 
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pravilo da ma koliko moda diktirala, farmerke i uopšte džins (jeans) se ne može 
smatrati delom poslovne elegancije.

Pravilo je da su gornji deo (sakoi) i donji (suknje i pantalone) uvek izradjeni 
od istog materijala i boje, ali odstupanja su dozvoljena. Tkanine uglavnom treba 
da se biraju u zavisnosti od boje tena i boje kose. Najprikladnije boje su teget ili 
tamno plava, teget belo, sve nijanse sive boje, crna i u kombinaciji crna sa belom 
ili bež bojom. Kombinacija crno-belo ujedno je i njpopularnija kombinacija koja 
donosi određenu dozu strogoće i može delovati i suvise hladno pa je dobra i 
kombinacija sa grafički rešenim detaljima ili dezenima kao što su pruge ili karoi. 

Kao prikladna garderoba poslovnih žena mogu biti i haljine i to u kombinaciji 
sa sakoima ili mantilima. Mantil bi trebalo da prekriva suknju ili haljinu. Haljina i 
žaket poželjno je da budu u istoj nijansi.

Posebno tzreba voditi računa oko izbora obuće. Na radnom mestu najbitnije 
da obuća bude udobna, čista i elegantna. Preporučuju se potpetice srednje visine 
ili niske koje će biti udobne tokom čitavog dana. Cipele sa visokim petama više se 
preporučuju večernjim izlascima. Sportska varijanta obuće uglavnom je određena 
kodeksom firme i ona se više slaže u kombinaciji sa kostimima i pantalonama. 
U toplim vremenskim danima mogu se nositi sandale, ali sa zatvorenim prstima i 
uopste ne previše otvorene.

Uz cipele posebno treba voditi računa o izboru čarapa, tako da se i tu 
treba podržavati proverenih kombinacija kao što su čarape u boji kože ili nijansi 
koja odgovara boji cipela. Obavezno treba izbegavati upadljive dezene, ili čarape 
sa velikim procentom likre gde noga izgleda kao od plastike ili pune pamučne 
hulahopke, ma koliko nepovoljni vremenski uslovi bili. Često se postavlja pitanje 
da li u toplim danima treba ići bez čarapa na posao, a odgovor je svakako ne. 

Tašnu treba uskladiti prema izboru cipela i to po boji ili nekom određenom 
modnom detalju. Poželjno je biti izrađena od čiste kože, međutim, u poslednje 
vreme sve je više modernih tašna od veštačke kože pa čak i platna. Tašna uvek 
treba da bude uredna, a nikako prenategnuta.

Rukavice se mogu koristiti u raznim prilikama. Veoma je bitno da se ukapaju 
po boji sa cipelama i tašnom. Postoji jedno pravilo koje je bitno za poslovne 
ljude; žena kada se rukuje sa muškarcem ne skida rukavicu, dok muškarac 
prilikom rukovanja sa ženom obavezno skida rukavicu. 

Naravno, nakit kao veoma bitan modni detalj treba da se koristi uvek sa 
merom i ukusom. Nije prporučljivo preterano nanošenje prstenja, narukvica, 
lančića i minđuša, jednostavno, ne uklapa se u poslovni ambijent. Bižuteriju 
maksimalno izbegavati, po gotovu ako je manje kvalitetna. Za pristojan izgled 
pored nakita možete koristiti ukrasne marame i ešarpe.

Poseban detalj ženske garderobe predstavljaju i šeširi. Njih uglavnom treba 
nositi u određenim vremenskim prolikama, letnjim , zimskim ili nekim svečanostima. 
Ranije je vladalo mišljenje da žena nikada ne skida šešir ma u kakvoj prilici se 
nalazila, ali danas se smatra da poslovna žena treba da ostavi lice otvorenim 
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radi bolje i uspešnije komunikacije. Šeširi se više preporučuju za prijeme, koktele, 
restorane. Da napomenemo, po bontonu šešir ne treba nositi u bioskopima, 
koncertnim dvoranama i pozorišnim salama.

Šminka treba da bude umerena i usklađena sa bojom očiju, kose ili garderobe. 
Maksimalno izbegavati jake i tamne tonove, deluju previse napadno i ne uklapaju 
se u poslovni ambijent. Koristiti uglavnom blage parfeme, što više diskretnije.

Kosa čini žensko lice privlačnim, posebno frizura. Poslovnim ženama se 
savetuje srednja dužina kose. Ne preporučuje se korišćenje kozmetike upadljivih 
boja. Prema istraživanjima 55% govori da lice učestvuje u ukupnom formiranju 
utisaka o ličnosti, pa prema tome žena treba obratiti posebnu pažnju na frizuru.

Posebno možemo istaći jednu primedbu Koko Šanel koju svaka poslovna 
žena treba imati u vidu kada je reč o poslovnom odevanju: „Ako je žena loše 
obučena primetićete odeću, ali ako je besprekorno obučena – primetićete ženu”.

STANDARDI MUŠKE POSLONE DOTERANOSTI

Kada je u pitanju poslovni muškarac uvek treba imati u vidu, da je način 
odevanja individualna stvar, treba da odgovara pojedincu i njegovom fizičkom 
izgledu. Poslovnom muškarcu preporučuje se da odelo i kravata budu prisutni u 
svakoj poslovnoj prilici. Naravno, dozviljeno je i kombinovati pantalone sa sakoom 
ili kratkim mantilom. Boje uglavnom trebaju biti mirne kao što su teget, braon, 
siva i sl. Odelo i košulja uvek trebaju biti besprekorno čisiti i ispeglani. 

Posebna pažnja se obraća na kravatu, jer ona najviše govori o ukusu čoveka a 
ujeno i predstavlja obavezni deo garderobe poslovnog muškarca. Boja i dezeni na 
kravati trebaju biti usaglašeni sa ostalom odećom. Ona ističe ozbiljnost i naglašava 
poslovnost osobe koja je nosi. Pravilo nalaže da se kravata nikada ne skida pred 
drugima.

Košulja treba da bude nežne boje sa diskretnim linijama ili kockama. 
Dozvoljeno je nositi košulje sa kratkim rukavima u toplim vremenskim uslovima i 
tada je posebno važno da vam sako stoji uvek pri ruci i poželjno je ga je obući 
pre nego što stranka udje u kancelariju. U određenim prilikama kada muškarac 
skida sako potrebno je odobrenje prisutnih, a naročito žena. Košulja uvek treba 
biti uredno zakopčana ili sa kravatom, a za večernje izlaske dozvoljene su i leptir 
mašne.

Preporučljivo je kombinovati karo sako sa pantalonama, pri tome voditi 
računa o izboru boja. Za razliku od poslovnih žena, muškarcima je dozvoljeno 
nositi džins. Obavezno birati klasicne modele farmerica, bez previše džepova, 
tamnijih boja i sa što manje šarenila.

Pri izboru obuće i čarapa, poželjno je koristiti tamnije boje. Kao i kod 
žena, cipela uvek mora biti kvalitetna, elegantna i besprekorno čista. Čarape su 
deo garderobe koji treba biti usaglašen sa ostalom garderobom i to najčešće sa 
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cipelama i pantalonama. Ukoliko ne ispoštujemo ovo pravilo, možemo pokvariti 
harmonični izgled. U letnjem periodu se mogu nositi sandale, s tim da ne budu 
previše otvorene. Papuče se nikako ne preporučuju, cipele sa debelim đonom 
ili patike. Tkođe, od poslovnog muškarca se očekuje usklađenost tašne, kaiša, 
novčanika. Dosta računa treba voditi o urednosti tašne koja ne treba da sadrži 
nepotrebne papire sa drugih sastanaka, jer dosta nepovaljno može uticati predugo 
pretraživanje i listanje papira, ne priliči poslovnom čoveku i narušava njegov 
ugled. 

Izbor frizure zavisi od ukusa samog čoveka, ali i tu postoje određena pravila. 
Na prvom mestu kosa mora uvek biti čista, uredna i potšišana. Moderne i 
ekstravagantne frizure ne uklapaju se u ambijent poslovnog muškarca. Lice treba 
uvek biti negovano i sveže izbrijano. Oni koji ne brijaju bradu ili brkove, uvek treba 
voditi računa o dužini i urednosti. Preduge i zapuštene brade nisu preporučljive 
u poslovnom svetu. Podrazumeva se naravno i svakodnevno održavanje lične 
higijene. Diskretni mirisi parfema i dezodoranasa svakako ce upotpuniti utisak o 
izgledu poslovnog muškarca.

Na osnovu ovih primera možemo zaključiti da za poslovne ljude, bilo 
muškarce ili žene, odeća ne predstavlja samo način oblačenja, već predstavlja 
samu ličnost koja poslovno komunicira. Odeća je poput vizit karte i psihološki 
utiče na suprotnu stranu i često predodređuje njegov odnos. Zbog toga je veoma 
važno posebnu pažnju posvetiti izboru garderobe prilikom prvog odlaženja na 
razgovor ili novog zaposlenja. Upravo taj prvi utisak je veoma važan i ne postoji 
druga prilika da se ostavi dobar prvi utisak. Vreme koje potrošite na vaš izgled, 
nije izgubljeno vreme i ono može biti od velike koristi za vašu poslovnost, 
budućnost i uspeh.
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