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Приложение на инoвативни  
методи в процеса на обучението –  
предизвикателства и възможности

Маргарита Атанасова*, Антон Кръстев**

Резюме: Основната цел на настоящата 
статия*** е да се  очертаят както редица 
предизвикателства/бариери, които затруд-
няват успешното прилагане на иновативни 
методи за обучение, така и възможни насоки 
за тяхното преодоляване. Основен информа-
ционен източник са резултати от проведе-
но анкетно проучване сред преподаватели, 
в което те представят свои субективни 
оценки за приложението на иновативни ме-
тоди в процеса на обучение. Резултатите 
от изследването очертават редица предиз-
викателства/бариери в процеса на прило-
жение на иновативни методи за обучение, 
сред които се откроява водещата роля на 
времевия ресурс, който преподавателят 
трябва да инвестира както за подготовка 
на приложението на иновативни методи, 
така и за осъществяване на обратна връз-
ка. Проведеното анкетно проучване показ-
ва, че възможностите за преодоляване на 
предизвикателствата и трудностите се 
свързват с редица насоки за бъдещи дейст-
вия, сред които с най-висока подкрепа от 
респондентите се очертава осигуряване-
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то на достъп до: подходящи обучения (вкл. 
off-line) за усъвършенстване на уменията на 
преподавателите за приложение на инова-
тивни методи в процеса на обучение“; база 
данни с конкретни примери за прилагане на 
иновативни методи за обучение; подходящи 
ел. ресурси, които могат да се ползват при 
подготовката и приложението на иноватив-
ни методи за обучение в учебния процес.

Ключови думи: иновативни методи в 
обучението, висше образование.

JEL: M53.

Увод

Навлизането на разнообразни инова-
тивни методи в учебния процес (ви-

зуализации и социални медии, интерактивни 
учебници, ел. тестове за проверка на зна-
нията, колаборативно/колективно решаване 
на задачи/казуси, игровизация и др.) е част 
от съвременните промени във висшето об-
разование (Crichton, 2015; García-Peñalvo, F.J., 
& Como-Palacios, R., 2015; Пейчева, 2015; Пен-
чев, 2019; Стоенчева, 2017). 

Ефективното прилагане на тези мето-
ди влияе позитивно както върху мотиваци-
ята на студентите за учене, така и върху 
резултатите от учебния процес, което се 
отразява върху привлекателността на съот-
ветната учебна дисциплина/специалност и 
висшето училище като участник в образова-
телния пазар. Съвременните проблеми пред 
университетите вече ясно се очертават 
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през последните години. Намаляване на броя 
на студентите, нарастване на разходите и 
на таксите за обучение – това са ключови 
характеристики на средата, в която уни-
верситетите активират приложението на 
иновации в образователния процес (Peicheva, 
2016). В работната роля на преподаватели-
те се включва и прилагането на иновативни 
методи в процеса на обучение, което се съ-
провожда с нарастване на изискванията към 
знанията, уменията и представянето на пре-
подавателите в тази област. Настоящото 
изследване се осъществява от позициите на 
възприетата теза, че успешното прилагане 
на иновативни методи в обучението изисква 
да се познават задълбочено както предизви-
кателствата/трудностите, които срещат 
преподавателите в този процес, така и въз-
можностите и насоките за преодоляване на 
тези бариери. В този контекст основната 
цел на настоящото изследване е да се оч-
ертаят както редица предизвикателства/
бариери, които затрудняват успешното при-
лагане на иновативни методи за обучение, 
така и възможности и насоки за тяхното 
преодоляване. За постигане на тази цел се 
изпълняват редица изследователски задачи, 
които се групират в две основни направления: 
а) концептуални характеристики на изслед-
ването и основни параметри на анкетното 
проучване; б) предизвикателства и възмож-
ности за приложение на иновативни методи 
за обучение – позиции на преподавателите.

Концептуални характеристики 
на изследването и основни 
параметри на проведеното 
анкетно проучване

В специализираната литература се пред-
ставят разнообразни подходи за дефиниране, 
структуриране и класификация на иновации-
те в обучението и на  иновативни методи 
в процеса на обучение (García-Peñalvo, F.J., & 
Como-Palacios, R., 2015;  Searching Kapp, 2012; 
Kuh, 2008; Serdyukov, 2017; Scott, 2008; UNESCO, 

2013). В контекста на разнообразни класи-
фикации и систематизации на иновативни 
методи в процеса на обучението, които 
са предмет на настоящото изследване, се 
структурират в следните основни групи: 
използване на видео съдържание при препода-
ване; провеждане на изследване в конкретна 
работна среда/фирма/организация; използва-
не на ел. учебни ресурси със свободен достъп; 
използване на визуализация  при преподаване; 
използване на игровизация (игри в неигрови 
контекст); използване на социалните медии 
(платформи като Facebook, Twitter, LinkedIn, 
YouTube) за създаване и функциониране на 
онлайн общности за обучение; използване на 
подкаст (аудио- или видео файлове, достъп-
ни за автоматично сваляне (download) от 
интернет по определена тематика); прак-
тическо обучение, наситено с практически 
примери и казуси; използване на PDF учеб-
ник; използване на интерактивен учебник; 
менторство; използване на ел. тестове за 
самооценяване в процеса на обучението; ра-
бота по проекти; Колаборативно/колективно 
решаване на проблеми/задачи; използване на 
професионални тренинг платформи със сво-
боден достъп; оn-line конференции със сту-
денти; оn-line публикуване на презентации по 
съответната тема/лекция;  представяне на 
кратка информация за тематика и акценти 
на  лекцията за следващата седмица; диску-
сии и дебатиране; използване на ролеви игри 
(Kapp, 2012; Crichton, 2015; Йорданова, Биол-
чева, Стоименова, 2019). Заинтересовани 
страни при прилагане на иновативни методи 
в процеса на обучение за целите на насто-
ящото изследване се разглеждат в рамките 
на висшето училище и обхващат две основни 
групи: студенти, преподаватели, поради кое-
то не се включват аспекти, свързани с външ-
ната макро-среда и политики на национално и 
европейско ниво в областта на иновациите. 
(Политиките в областта на иновациите са 
ключов инструмент за развитието на наука-
та и образованието в ЕС, което е предмет 
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на детайлни анализи и оценки в специализира-
но издание от  май 2020 г. – Science, Research 
and Innovation Performance of the EU 2020, A fair, 
green and digital Europe, European Commission, 
B-1049 Brussels, Printed by the Publication Office 
of the European Union in Luxembourg. Manuscript 
completed in May 2020. First edition, Directorate-
General for Research and Innovation). От пози-
циите на широкия кръг заинтересовани от 
процеса на приложение на иновативни мето-
ди за обучение, в рамките на настоящото 
изследване фокусът е върху  преподаватели  
във висшето училище, без да се навлиза в ос-
таналите компоненти на сложната система 
от заинтересованите страни в тази област 
(институции на национално и местно ниво, 
работодатели, семейства, доставчици на 
обучение и др.).

Основен информационен източник на 
изследването са резултати от анкетно 
проучване, което е проведено on-line (чрез 
ел. поща) сред преподаватели в УНСС (Ан-
кетното проучване е проведено on-line през 
ноември 2020 г., като анкетният формуляр 
е изпратен на ел. адреси на преподаватели 
от всички факултети на УНСС.). Анкетното 
проучване се фокусира върху  нагласи и по-
требности на преподаватели  по отношение 
на прилагане на иновативни методи в учеб-
ния процес, като спецификите и различията 
на тези нагласи и потребности по възраст, 
пол, факултети, катедри и специалности 
остават извън целите на изследването. Ан-
кетният формуляр е попълнен от 57 препода-
ватели от УНСС – 63% от респондентите 
са жени, а мъжете заемат 37%. Данните за 
възрастовата структура на респондентите 
показва, че най-висок дял (40%) имат препода-
вателите, които са на възраст 41-50 години. 
Респондентите до 40 г. възраст заемат 23%, 
а групата на анкетираните преподаватели 
на 51 и повече години представлява 37% от 
респондентите. Анкетният формуляр включ-
ва въпроси, които изискват анкетираният 
преподавател да посочи своята субективна 
оценка за: полезността на иновативни мето-

ди в процеса на обучение,  за  значимостта 
на трудности/бариери и за насоки за усъвър-
шенстване на условията за успешно прило-
жение на иновативни методи в обучението. 
Анкетата включва 37 въпроса, структури-
рани в три основни групи. Първата група 
въпроси се фокусира върху нагласите (пози-
тивни/негативни) на преподавателите към 
иновативните методи в процеса на обуче-
ние. Тук се включват 19 въпроса, които изис-
кват анкетираният преподавател да посочи 
своята субективна оценка за полезността 
(много полезен, полезен, неутрално мнение, не 
е полезен)  на следните иновативни методи в 
процеса на обучение: ♦използване на видео съ-
държание в процеса на обучение; ♦провежда-
не на изследване в конкретна работна среда/
фирма/организация; ♦използване на ел. учебни 
ресурси със свободен достъп; ♦използване на 
визуализация в процеса на обучение; ♦използ-
ване на социалните медии (платформи като 
Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube) за създа-
ване и функциониране на онлайн общности за 
обучение; ♦използване на подкаст (аудио- или 
видео файлове, достъпни за автоматично 
сваляне (download) от интернет по опреде-
лена тематика); ♦практическо обучение, на-
ситено с практически примери и казуси; ♦из-
ползване на PDF учебник; ♦използване на ин-
терактивен учебник; ♦менторство в учебния 
процес; ♦използване на ел. тестове за само-
оценяване в процеса на обучението; ♦Работа 
по проекти в учебния процес; ♦колаборатив-
но/колективно решаване на проблеми/задачи; 
♦използване на професионални тренинг плат-
форми със свободен достъп; ♦оn-line конфе-
ренции със студенти; ♦оn-line публикуване на 
презентации по съответната тема/лекция;  
♦представяне на кратка информация за те-
матика и акценти на  лекцията за следваща-
та седмица (обърната класна стая); ♦използ-
ване на ролеви игри; ♦дискусии и дебатиране.

Втората част от анкетния въпрос-
ник е насочена към проучване на потен-
циални трудности/бариери за успешното 
прилагане на иновативни методи в процеса 
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на обучение. Тук се включват 12 въпроса, 
които изискват преподавателят да посочи 
своята субективна оценка за значимостта 
на трудности/бариери (много значима ба-
риера, значима бариера, неутрално мнение, 
не считам, че е бариера), които могат да 
имат негативно въздействие върху успеш-
ното приложение на иновативни методи в 
процеса на обучение. В третата част на  
анкетата се проучват субективни оценки 
на преподавателите за насоки за усъвър-
шенстване на условията за успешно прило-
жение на иновативни методи в обучението.

Резултатите от проведеното анкетно 
проучване (субективни оценки на преподава-
тели относно полезността на иновативни-
те методи в обучението) показват, че доми-
нират позитивни нагласи на анкетираните 
преподаватели към иновативните методи в 
обучението, като над 80% от респонденти-
те оценяват като полезни и много полезни 
преобладаващата част от представените 
иновативни методи. В контекста на целите 
на настоящата статия в следващата част 
се систематизират посочени от анкети-
раните преподаватели основни акценти за 
трудности/бариери пред приложението на 
иновативни методи за обучение и за насоки 
за бъдещо развитие в тази област.

Предизвикателства  
и възможности за приложение 
на иновативни методи  
за обучение – позиции  
на преподавателите

Определена част от анкетния въпросник 
е насочена към проучване на потенциални 
трудности/бариери  за успешното прилага-
не на иновативни методи в учебния процес. 
Тук се включват 12 въпроса, които изискват 
преподавателят да посочи своята субектив-
на оценка за  значимостта на трудности/
бариери (много значима бариера, значима 
бариера, неутрално мнение, не считам, че е 
бариера), които могат да имат негативно 

въздействие върху успешното приложение 
на иновативни методи в процеса на обуче-
ние, групирани в следните направления: ♦из-
исква се време за подготовка на приложение 
на съответните иновационни методи, което 
не се отчита в преподавателската нато-
вареност и кариерното развитие; ♦изисква 
се време за проверка на индивидуални/гру-
пови  задачи на студентите, свързани със 
съответните иновационни методи, което 
не се отчита в преподавателската нато-
вареност и кариерното развитие; ♦изисква 
се  време за комуникации и обратна връзка 
със студентите като част от съответни-
те иновационни методи, което не се отчи-
та в преподавателската натовареност и 
кариерното развитие; ♦изисква се време за 
подготовка на практически казуси (свързани 
с функционирането на бизнеса и публичната 
администрация) и проектни задачи, което не 
се отчита в преподавателската натоваре-
ност и кариерното развитие; ♦липса на дос-
тъп до подходящи обучения (вкл. електронни) 
за приложение на иновативни методи в учеб-
ния процес; ♦липса на информация за примери 
за успешно приложение на иновативни мето-
ди в процеса на обучение в нашия или други 
университети; ♦липса на подходящи умения 
за приложение на иновативни методи в учеб-
ния процес; ♦липса на достъп до експерт-
ни консултации при необходимост относно 
техническите/технологичните параметри 
на приложението на иновационни методи в 
учебния процес; ♦липса на достъп до база от 
предварително подготвени модели/templates, 
които могат да се използват като ресурс за 
разработване на специфични за съответна-
та учебна дисциплина иновативни методи в 
учебния процес; ♦проблеми с достъп до диги-
тални устройства с подходящи технически 
параметри, които се изискват за ползване на 
съответните приложения и програми; ♦про-
блеми с достъп до подходящи приложения и 
програми; ♦проблеми с достъп до устойчива 
интернет връзка. В края на втората част 
на анкетата е включен и сектор за предста-
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вяне на персонално мнение на респондента 
по този въпрос, свързан с потенциалните 
трудности пред прилагането на иновативни 
методи в обучението.

Резултатите от анкетното проучване 
очертават редица бариери, които затруд-
няват успешното приложение на инова-
тивни методи в обучението, сред които се 
открояват: времето, което преподавате-
лят инвестира за подготовка на иновативни 
методи (79% от анкетираните преподавате-
ли), времето за проверка и обратна връзка, 
достъп до дигитални устройства с подхо-
дящи технически параметри (74% от анке-
тираните преподаватели), което може да се 
проследи от фигура 1.

Резултатите показват, че над 70% от 
анкетираните преподаватели оценяват 
като много значими и значими следните 
бариери/трудности за успешно приложе-
ние на иновациите в обучението: време за 
подготовка на иновационни методи, което 
не се отчита в преподавателската на-
товареност и кариерното развитие (79% 
от анкетираните); достъп до дигитални 
устройства с подходящи технически пара-
метри, които се изискват за ползване на 
съответните приложения и програми (74% 
от анкетираните); подготовка на практи-
чески казуси (свързани с функционирането 
на бизнеса и публичната администрация) 
и проектни задачи, което не се отчита в 

Фигура 1. Основни бариери за успешно приложение на иновативни методи за обучение – % 
респонденти, които оценяват съответните бариери/трудности като много значими и значими
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преподавателската натовареност и кари-
ерното развитие (72% от анкетираните)

В  анкетата се предоставя възможност 
на респондентите да представят лични по-
зиции във връзка с потенциалните бари-
ери, които затрудняват успешното прило-
жение на иновациите в учебния процес. Във 
връзка с това, по-долу се систематизират 
добавени от респондентите текстове, кои-
то отразяват техни персонални позиции  по 
тази тема: „Дефицит на мотивация за при-
ложение на иновативни методи в обучение-
то“; „Недостатъчно финансово осигуряване 
за закупуване на специализиран софтуер и 
лицензи за провеждане на делови игри и дру-
ги интерактивни методи за обучение“; „Най-
тежката бариера пред иновативното обу-
чение е липсата на идеи за провеждане на 
такова обучение. Ако има идея, то тя води 
преподавателя по пътя и всичко нужно се 
намира. Ако има идея, няма никакво значение 
дали часовете труд по идеята ще влизат 
в норматива или не“; „Страх от промени и 
нежелание за постоянни промени“; „Липсва 
обучение и подготовка на преподавателите 
да използват и прилагат иновативни мето-
ди“; „Юзер френдли“ обучителни видеа за ра-
бота с новите платформи“.

Резултатите от проучването очерта-
ват редица бариери, които затрудняват 
успешното приложение на иновативни ме-
тоди в обучението – посочени като много 
значими и значими бариери от повече от по-
ловината респонденти: време за подготовка 
на иновационни методи, което не се отчи-
та в преподавателската натовареност и 
кариерното развитие; достъп до дигитални 
устройства с подходящи технически параме-
три, които се изискват за ползване на съот-
ветните приложения и програми; подготовка 
на практически казуси (свързани с функцио-
нирането на бизнеса и публичната админи-
страция) и проектни задачи, което не се от-
чита в преподавателската натовареност и 
кариерното развитие; достъп до подходящи 
приложения и програми; достъп до устойчива 

интернет връзка; проверка на индивидуални/
групови  задачи на студентите, свързани със 
съответните иновационни методи, което не 
се отчита в преподавателската натоваре-
ност и кариерното развитие; комуникации и 
обратна връзка със студентите като част 
от съответните иновационни методи, кое-
то не се отчита в преподавателската на-
товареност и кариерното развитие; достъп 
до експертни консултации при необходимост 
относно техническите/технологичните па-
раметри на приложението на иновационни 
методи в учебния процес; достъп до подхо-
дящи обучения (вкл. електронни) за приложе-
ние на иновативни методи в учебния процес; 
подходящи умения за приложение на инова-
тивни методи в учебния процес; достъп до 
предварително подготвени модели/templates, 
които могат да се използват като ресурс за 
разработване на специфични за съответна-
та учебна дисциплина иновативни методи в 
учебния процес.

В последната част на  анкетата се 
проучват субективни оценки на преподава-
телите за насоки за усъвършенстване на 
условията за успешно приложение на ино-
вативни методи в обучението: предос-
тавяне на достъп до ел. ресурси, достъп до 
обучения за усъвършенстване на уменията, 
наличие на подходяща компютърно-информа-
ционна инфраструктура и др. Тук се включ-
ват 6 въпроса, които изискват преподавате-
лят да посочи своята субективна преценка 
за значимостта/важността (много значимо, 
значимо, неутрално мнение, няма значение) 
на редица предпоставки/условия за успешно 
приложение на  разнообразни иновативни ме-
тоди в обучението, групирани в следните на-
правления: ♦извършената от преподавателя 
дейност по подготовка и прилагане на инова-
тивни методи да бъде част от оценяваните 
постижения на преподавателя в процеса на 
атестиране и на кариерно развитие; ♦извър-
шената от преподавателя дейност по подго-
товка и прилагане на иновативни методи  да  
бъде част от бъдеща специализирана систе-
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ма за стимулиране на иновациите в учебния 
процес; ♦осигуряване на достъп до подходя-
щи обучения (вкл. off-line) за усъвършенства-
не на уменията на преподавателите за при-
ложение на иновативни методи в процеса на 
обучение; ♦осигуряване на достъп до подхо-
дящи ел. ресурси (вкл. templates на иноватив-
ни обучителни методи), които могат да се 
ползват при подготовката и приложението 
на иновативни методи за обучение в учебния 
процес; ♦осигуряване на достъп до база данни 
с формулирани от представители на  бизне-
са и публичната администрация практически 
проблеми/казуси (икономически, управленски, 
правни и др.) като основа за разработване на 
курсови проекти/задачи, за дебати и обсъж-

дания в процеса на обучението; ♦осигуряване 
на  достъп до база данни с конкретни при-
мери за прилагане на конкретни  иновативни 
методи за обучение в учебния процес в нашия 
и други университети. В тази част на ан-
кетата се предоставя възможност на пре-
подавателите да представят лични позиции 
по предложените насоки за усъвършенстване 
на условията за успешно приложение на ино-
вации в обучението, във връзка с което един 
от респондентите посочва: „Ние, преподава-
телите, трябва да започнем да си говорим за 
начините, по които преподаваме. Нещо като 
методически семинари. Достъпността на 
нито една база данни с иновативни препо-
давателски практики не може да стимулира 

Фигура 2. Насоки за усъвършенстване на условията за успешно приложение на  иновативни методи 
за обучение – оценени като много значими и значими – % от респондентите
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иновативно преподаване, така както живият 
разговор по същество между самите нас“.

Резултатите показват, че анкетирани-
те преподаватели оценяват като много 
значими и значими следните насоки за усъ-
вършенстване на условията за приложение 
на иновативни методи: ♦осигуряване на 
достъп до подходящи обучения (вкл. off-line) 
за усъвършенстване на уменията на пре-
подавателите за приложение на иноватив-
ни методи в процеса на обучение“ (93% от 
респондентите); ♦осигуряване на  достъп 
до база данни с конкретни примери за при-
лагане на конкретни  иновативни методи за 
обучение в учебния процес в нашия и други 
университети (91% от респондентите); 
♦осигуряване на достъп до подходящи ел. 
ресурси (вкл. templates на иновативни обучи-
телни методи), които могат да се ползват 
при подготовката и приложението на инова-
тивни методи за обучение в учебния процес 
(89% от респондентите) – фигура 2.

Трябва да се отбележи, че над 85%  от 
респондентите посочват като много зна-
чими и значими дейностите по включване 
на  постиженията на преподавателите 
в областта на иновациите в обучението 
като ясен компонент от системите за 
атестиране и за кариерното развитие. 
Основните насоки за усъвършенстване на 
условията за успешно приложение на инова-
тивни методи в обучението се свързват с 
бъдещо развитие на достъп както до под-
ходящи обучения (вкл. и off-line) на препо-
давателите за изграждане на необходими-
те умения в тази област, така и до бази 
от ел. ресурси (казуси, примери, templates 
и др.), които да се ползват за създаване и 
приложение на иновации в обучението.

Заключение

Резултатите от проведеното изследва-
не показват, че в контекста на доминира-
щите позитивни нагласи на анкетираните 
преподаватели към иновативните методи в 
обучението се очертават и редица предизви-

кателства/бариери, които затрудняват ус-
пешното приложение на иновативни методи, 
и се очертават основни области за бъдещо 
усъвършенстване на условията за успешно 
приложение на иновативни методи в обуче-
нието. Над 80% от анкетираните препода-
ватели посочват, че е необходимо усъвър-
шенстване на условията за успешно прило-
жение на иновативни методи в обучението, 
като водещо място заемат: достъп както 
до подходящи обучения (вкл. off-line) за усъ-
вършенстване на уменията на преподавате-
лите (93% от анкетираните преподаватели), 
така и до база данни с  примери и ел. ресур-
си (вкл. templates) на иновации в обучението. 
Представените  резултати и изводи от про-
веденото проучване сред преподавателите 
могат да бъдат основа за търсене на нови 
възможности за усъвършенстване на усло-
вията за успешно приложение на иновативни 
методи в обучението, вкл. и  организирането 
на университетски форум  за системно про-
фесионално обсъждане на приложението на 
иновативни методи в обучението.
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