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УВОД 
 

Нарастналите обществени потребности за реформа в здравно-

образователната система в РБългария поставят пред нас изискването тя да 

се развива и обогатява в посока на съвременните световни и европейски 

образователни тенденции.   

 Промените водят до нови методи за обучение, по специално до нов 

андрагогически подход, при който студентите намират или създават 

ресурси, които споделят с колегите си и които могат да се използват за 

разширяване на съдържанието на курса. Тази нова дидактика, родена от 

технологиите, изисква активно участие и принос към учебния процес, 

както на преподавателите, така и на самите студенти.  

 Електронното обучение е отговор на проблема за осъвременяване на 

университетското образование в духа на образователните, технологични и 

икономически тенденции на глобалното информационно общество. 

Въвеждането на ЕО не може да бъде сведено само до използване на 

информационни и комуникационни технологии в сегашната образователна 

система и в никакъв случай не означава привеждане в електронен вид на 

съществуващото учебно съдържание. 

 Отнесено към образованието по здравни грижи, внимателно 

проектираното ЕО може да допринесе за качеството на образованието като 

допълнение към традиционното образование в направление „Здравни 

грижи”. Обучението по тези специалности има своите специфики, които 

влияят върху проектирането на електронни форми. 

 Поради отсъствието на единна концепция и определение за ЕО, за 

целите на настоящия дисертационен труд е въведено следното работно 

определение: „Електронно обучение се разработва според принципите за 

проектиране на обучение /ID/, следва стандарти и се предлага в система за 

управление на учебно съдържание.” 

 Електронното обучение е в своя зародиш в образованието по здравни 

грижи в България. Проучванията в нашата страна по проблемите, които то 

повдига са частични и недостатъчно, което е основание за разработването 

на настоящия дисертационен труд. 
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ЦЕЛ,  ЗАДАЧИ,  МЕТОДИКА 

 

Цел на изследването 

Да се изследват дидактическите характеристики на студентите и 

нагласите на преподавателите към електронните форми на обучение, като 

фактори при планирането и реализирането на ЕО за предоставяне на 

съвременно и качествено образование по здравни грижи. 

 

Задачи  

1. Да се анализират следните характеристики на целевата група 

обучаеми за ефективно учене в електронна среда: 

a. Отношение към електронните форми и методи за обучение и 

готовност за учене в електронна среда; 

b. Достъп до компютър и мрежа; 

c. Опит в използване на ИКТ; 

d. Разбиране за ЕО; 

e. Компютърна грамотност; 

f. Визуална грамотност; 

g. Стил на учене; 

2. Да се изследват използваемостта на ИКТ от преподавателите в 

учебния процес и нагласите за преподаване в електронна среда; 

3. Да се направят обосновани предложения по отношение на 

планирането и реализирането на ЕО за изграждане на компетентни 

бъдещи специалисти по здравни грижи в Медицински университет –

Пловдив. 

 

План на проучването  

Провеждат се паралелни изследвания сред две групи субекти – 

академичния състав в ролята им на експерти по съдържание, 

преподаватели и автори на електронни уроци и целевата група обучаеми – 

студентите в специалностите от направление „Здравни грижи“. Планът на 

проучването е представен на Фигура 1.  

Периодът на изследването е 10 години – от 2006 г. до 2016 г., което 

позволява анализираните процеси да се проследят в динамика. 
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Фигура 1. План на проучването 

Методи 

Анкетен метод 

За събиране на първични данни за изпълнение на поставените задачи е 

използван метода на пряката групова анонимна анкета. На отделните етапи 

от плана на дисертационния труд се използват различни въпросници, 

изготвени за целите на проучванието. 

Стилът на учене е определен по метода на Дейвид Колб чрез 

адаптиран и валидиран за българската общност инструмент от А. 

Пожарлиев
1
.  

Визуалната грамотност е определена чрез адаптиран по Kiper et al.
2
 и 

валидиран за нашата целева група оценителен инструмент (α=0.891).  

Компютърната грамотност на студентите е определена чрез специално 

създаден за целите на настоящото проучване и валидиран дидактически 

тест (α=0,823). 

                                                 

 
1
 Пожарлиев А. Апробиране на методиката на Дейвид Колб за оценка на 

индивидуалния стил на учене. Психологични изследвания. 2002: p. 7-28. 
2
 Kiper A, Arslan S, Kiyici M, Akgun OE. Visual Literacy Scale: The Study Of 

Validity And Reliability. The Online Journal of New Horizons in Education. 2012 

April: p. 73-83. 

Срезово проучване: 
нагласи и мотивация 

за преподаване в  

е-среда. 

Студенти 
Етапи,  

уч. год. 
Преподаватели 

Срезови проучвания: 
отношение към ЕО; 

готовност за учене в е-среда. 

Срезово проучване: 
дидактически 

характеристики. 

2006/7 

2011/12 

Срезово проучване: 
използване на ИКТ; 

въвеждане на ЕО. 

Срезово проучване: 
използване на ИКТ; 

готовност за 

използване на СЕО. 
2013/14 

2015/16 

n=47 

n=47 

n=117 

n=275 

n=26 

n=21 

n=93 
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Статистически методи 

Данните се подложени на математико-статистически анализи по следните 

методи: 

 χ
2
-квадрат на Пиърсън за разпределение на категорийни величини; 

 Корелационен анализ по Пиърсън за метрирани величини; 

 Корелационен анализ по Спирман за рангови величини; 

 Непараметрични методи на Ман-Уитни и Крускал-Уолис. 

Използвани са при изследване на ранговите величини, дефинирани с 

петстепенни Ликертови скали и при изследване на метрирани 

величини, които нямат нормално разпределение /компютърна 

грамотност – бал и оценка/; 

 Т-тест на Стюдънт за изследване на метрирана величина с нормално 

разпределение /визуална грамотност/; 

 Еднофакторен дисперсионен анализ ANOVA за изследване на 

метрирана величина с нормално разпределение /визуална 

грамотност/; 

 Т-тест за една извадка за сравнение на средни аритметични 

стойности с конкретна стойност; 

 Данните са представени чрез относителни честоти и чрез средна 

аритметична  стойност и стандартно отклонение. Приетото равнище на 

значимост е α=0,05. За статистическата обработка, алтернативен и 

дескриптивен анализ на данните е използван продуктът SPSS v.17.0. При 

валидирането на дидактическия тест е използвана програмата за 

психометрични анализи jMetrik. За графично представяне на резултатите е 

използван MSExcel.   
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РЕЗУЛТАТИ  И ОБСЪЖДАНЕ  

Отношения и нагласи на студентите към ИКТ и ЕО в дългосрочен 

аспект 

Разпределение на участниците в отделните етапи 

 През 2006/7 г. са анкетирани 47 студенти от първи курс, специалности 

„Медицинска сестра” и „Акушерка”. Преди попълването на анкетата на 

студентите е демонстриран електронен курс в платформата за ЕО Moodle, 

за да придобият реалистична представа за учене в електронна среда и да 

бъдат максимално обективни в оценките си. 

 През 2011/12 и 2013/14 в проучването участват съответно 47 и 117 

студенти от първи курс от различни специалности от направление 

„Здравни грижи“. Участниците в тази анкета вече имат опит с ЕО, защото 

тя се провежда след стартирането на сайта за ЕО в Медицински колеж и 

студентите са преминали обучение в електронен курс, което е 

предпоставка за  обективна и критична оценка. 

 През 2015/16 г. е изследвано мнението на 275 студенти от всичките 10 

специалности, като сред тях има такива, които нямат регистрация в 

платформата за ЕО и в момента на попълване на анкетата не участват в 

електронен курс.    

 Общо са анкетирани 486 първокурсници. Според плана на 

дисертационния труд не са събирани данни за разпределение на 

участниците по възраст, пол и специалност.  

Изследвани величини 

 Проследяваме динамиката в годините на шест качествени променливи 

– две измерени на ординална скала (Таблица 1) и четири измерени на 

номинална скала (Таблица 2). 

Таблица 1. Качествени рангови променливи в срезовите проучавания на 

отношението на студентите към ИКТ и ЕО. 

Измерва Въпрос /променлива/ Скала 

Субективната 

полза за 

студентите от 

компютърните 

технологии в час 

„В случаите, когато 

преподавателите използват 

технологии, /напр. 

компютърни презентации/ на 

лекциите и упражненията, 

това помага ли Ви да 

разберете и осмислите по-

добре материала?“ 

1 - „Категорично не“,  

2 – „Не ми помага 

особено“,  

3 – „Нямам мнение“,  

4 – „Помага ми“, 

5 – „Помага ми 

изключително много“ 
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Мнението на 

студентите за 

мястото на ЕО в 

преддипломната 

им подготовка 

„Има ли място, според Вас, 

ЕО в базовото обучение в 

направление „Здравни 

грижи?“ 
3
 

0 – „Нямам мнение“ 

1 - „Никакво“,  

2 – „Малко“,  

3 – „Средно“,  

4 – „Голямо“ 

 

Таблица 2. Качествени номинални променливи в срезовите проучавания на 

отношението на студентите към ИКТ и ЕО. 

Измерва 

отношението на 

студентите 

към: 

Въпрос/променлива/ Категории 

- електронните 

форми за 

обучение 

„Ако имате учебното 

съдържание 

публикувано в 

интернет, а в час 

преподавателят само 

маркира плана, 

пояснява и обсъждате 

темата, това ще Ви 

улесни ли в ученето?“ 

 „Едва ли ще намеря достатъчно 

време да я прочета внимателно.“  

 „Предпочитам да я чуя и  сам/а да 

си водя записки“ 

 „Предпочитам да я чуя, но ще е 

добре и да я имам.“ 

 „Да, защото ще мога спокойно да я 

уча в удобно за мен време“ 

„Не мога да работя с компютър 

достатъчно добре, за да се справя” 

 „Нямам мнение“ 

- начина на 

провеждане на 

тестовото 

изпитване. 

„Кой вариант на 

тестово изпитване 

предпочитате?“ 
4
  

 „Електронен тест“ 

 „Класически хартиен тест“ 

„Нямам предпочитания“ 

- възможността 

за електронна 

комуникация за 

консултации 

„Ако имате начин за 

електронна 

комуникация с 

преподавателя за 

отговори на въпроси 

по материала, бихте 

ли се възползвали?“ 

„Не, едва ли ще си направя труда.“ 

 „Не, не знам дали ще успявам да 

формулирам въпросите си добре.“  

„Да, защото няма да се притеснявам 

от лична среща“ 

„Да, защото ще получа отговора в 

писмен вид“  

 „Нямам мнение“ 

„Друго“ 

- електронните 

задания 

„Как бихте 

предпочели да 

предавате курсовите 

„Лично на преподавателя, защото 

винаги имам какво още да кажа“  

„Лично на преподавателя, защото 

                                                 

 
3
 Този въпрос не е задаван през 2015 г. - отношението към ЕО в срезовото проучване през тази година е 

измервано с други величини. 
4
 Този въпрос не е задаван през 2006 г., понеже се счита, че студентите нямат достатъчен опит за 

изграждане на реална преценка. През 2015 г. се добавя допълнителна категория „Нямам предпочитания“. 
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си работи и проекти?“ мога да се извиня за неспазване на 

крайния срок“ 

„По електронен път, предпочитам 

да не се срещам с преподавателя“  

„По електронен път, това ще ми 

спести време“ 

„Нямам мнение“  

 Съществува статистически значима разлика в отговорите на 

студентите на първия въпрос през трите години (Р=0,007). 

Допълнителният анализ показва, че разпределението на отговорите по 

категории през 2006/7 г. е статистически значимо различно от останалите 

етапи, а отговорите на студентите през 2011/12 г.,  2013/14 и 2015/16 г. не 

се различават сигнификантно (Р=0,334), което ни дава основание да 

обединим резултатите при представянето им на Фигура 2. 

 
Фигура 2. Мнение на студентите за ползата от компютърните 

технологии по време на учебен час по години 

Субективната полза за студентите от преподаването на материала чрез 

компютърни технологии днес е по-голяма в сравнение с преди 10 години. 

През последните години обаче не се наблюдава тенденция ползата да 

нараства. Впечатлението е, че има практики, когато мултимедийното 

подпомагане на учебния процес по време на час не е направено с цел да 

подпомогне възприемането от студентите, а да помогне на преподавателя 

да „съобщи“ материала. Тогава използването на ИКТ не е ефективно. 

0

20

40
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Категорично 

не 

Не ми помага 

особено 

Нямам мнение Помага ми Помага ми 

изключително 

много 

%

 

В случаите, когато преподавателите използват технологии, 

например компютърни презентации на лекции и упражнения, 

това помага ли Ви да разберете и осмислите по-добре 

материала? 

2006/7 г. 2011/12 г. 2013/14 г. 2015/16 г. 
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Успокоително е, че това не е масово и в общия случай студените са 

доволни от внедряването  на технологии в присъствените часове.  

 Вторият въпрос от анкетата изследва отношението на учещите към 

електронната форма на обучение. Резултатите показват статистически 

несъществени отклонения (χ
2
=10,339; Р=0,324

5
) в мненията на студентите 

през четирите етапа, поради което ги обединихме за анализ (Фигура 3.). 

Студентите в специалностите от направление „Здравни грижи“ 

демонстрират устойчив през годините възглед по един изключително 

важен въпрос – доколко биха се възползвали от електронни курсове по 

изучавани от тях дисциплини. Отговорът на този въпрос в голяма степен 

определя дали средствата и усилията, вложени в разработване  на 

електронно учебно съдържание, могат да бъдат оправдани. Този отговор е 

категорично положителен – 43,48% имат необходимата мотивация да учат 

самостоятелно в удобно за тях време и място, а за 38,92% електронният 

курс е удобно и полезно допълнение към традиционното обучение.  

 
Фигура 3. Отношение на студентите към електронните форми на 

обучение 

Студентите, които декларират, че нямат необходимата компютърна 

грамотност, за да учат в електронна среда са малко – 1,24% от всички 

                                                 

 
5
 В хи-квадрат разпределението на Пирсън не са включени категориите  „Не мога да работя с компютър 

достатъчно добре”, „Нямам мнение” и „Друго”. 

Едва ли ще 

намеря 

достатъчно 

време да я 

прочета 

внимателно 

3,31% 
Предпочитам да 

я чуя и  сам/а да 

си водя записки 

11,18% Предпочитам да 

я чуя, но ще е 

добре и да я 

имам 

38,92% 

Да, защото ще 

мога спокойно да 

я уча в удобно за 

мен време 

43,48% 

Не мога да 

работя с 

компютър 

достатъчно 

добре, за да се 

справя 

1,24% 

Нямам мнение 

1,86% 
Друго 

1,24% 

Ако имате учебното съдържание публикувано в интернет/ 

организирано като е-курс в сайта за електронно обучение, а в час 

преподавателят само маркира плана, пояснява и обсъждате темата, 

това ще Ви улесни ли в ученето? 
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участници в проучването. Въпреки това, категорията към този въпрос „Не 

мога да работя с компютър достатъчно добре, за да се справя“ заслужава 

специално внимание и е анализирана отделно. Резултатът показва, че 

промяната ѝ от първото до последното проучване е статистически значима 

(Р=0,006). Дялът на студентите, посочили този признак намалява 

прогресивно. За десет години студентите, които не се чувстват уверени в 

уменията си за работа с компютър, намаляват приблизително 17 пъти. 

Със стартирането на сайта за ЕО през 2011г. е въведено и електронно 

тестово изпитване. С третия въпрос се интересуваме как студентите 

приемат този съвременен начин на проверка на знания. Представените 

данни на Фигура 4 са от втория, третия и четвъртия етап (2011/12 г., 

2013/14 г.  и 2015/16 г.). На първия етап този въпрос не е задаван, тъй като 

се счита, че студените нямат опит с компютърно базираните тестове – 

тогава споделят, че за тях това е непозната форма на оценяване. На 

последния етап е добавена допълнителна категория „Нямам 

предпочитания”. Открива се сигнификантна разлика в мнението на 

студентите през трите години (χ
2
=82,033; Р<0,0001). Статистически 

значима разлика съществува и в отговорите на студентите от последния 

етап, в зависимост от това дали имат опит с електронни форми на обучение 

(χ
2
=11,199; P=0,004).  

 
Фигура 4.  Предпочитания на студентите към начина на тестово 

изпитване 

Докато през 2011/12 г. предпочитан е бил хартиеният вариант на тест, 

то през 2013/14 г. изборът между електронен или класически тест вече не е 

2011/12 г.  2013/14 г.  

2015/16 г. 

с опит в 

ЕО 

2015/16 г. 

без опит в 

ЕО 

Електронен тест 17,39 58,18 28,76 5,00

Класически хартиен тест 82,61 41,82 45,06 67,50

Нямам предпочитания 0,00 0,00 26,18 27,50
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така категоричен, предпочитанията се уравновесяват, като по-предпочитан 

е електронния вариант. През 2015/16 г. прави впечатление, че студентите, 

които не са учили електронно категорично предпочитат класическия 

вариант, мнение, което рязко се променя от досега с електронните форми 

на обучение. Можем да направим извода, че опитът е силен предиктор за 

предпочитания към форма на тестово изпитване.  

 Тези, които нямат изразени предпочитания, коментират, че не е важно 

как се провежда изпитването, а е важно как се преподава и дали си учил.  

Аргументите в полза на електронния тест от гледна точка на 

студентите са обективното и своевременно оценяване, възможностите за 

корекция и пестенето на консумативи. Хартиеният тест е предпочитан най-

вече поради изградените от училище навици. 

 Инерцията в мисленето и трудното възприемане на новостите, дори и 

от млади хора от „интернет поколението” не са единствена причина 

електронното оценяване да не се харесва на изпитваните. Опитите за 

преписване са практически нулеви. Времето за начало и край е машинно 

отчитано. Преподавателят може да даде втори шанс на определени 

студенти за повишаване на оценката при хартиения тест, но в софтуерната 

среда това е изключено. 

Проучено е отношението на студентите към електронните форми на 

комуникация в учебния процес за консултации по съдържанието и за 

оценяване под формата на курсови работи и проекти.   

Мнението на студентите за електронната комуникация с 

преподавателя в определено време за отговори на въпроси по материала е 

устойчиво през четирите етапа на изследването (χ
2
=5,783; Р=0,761

6
). Много 

по-голям е относителният дял на тези, които биха се възползвали от 

общуване с преподавателите по електронен път, защото за тях това 

означава, че ще получат отговор, към който могат да се обърнат отново в 

процеса на учене – 49,06%, както и по-ниско ниво на стрес – 24,12%.  

Мнението на обучаемите за начина на предаване на заданията също е 

статистически стабилно в периода на проучванията (χ
2
=2,976; Р=0,812).  

Съществени разлики се установяват в предпочитанията за форма на 

общуване за оценяване на студентския труд в сравнение с комуникацията 

за консултации. Относителният дял (48,98%) на студентите, които 

                                                 

 
6
 В хи-квадрат разпределението на Пирсън не са включени категории „Нямам мнение” и „Друго”. 
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предпочитат комуникационните технологии за предаване на материали за 

оценяване не е много по-голям от тези, които предпочитат лична среща 

(42,13%). Основна причина за избор на електронно предаване на проекти е 

пестенето на време (42,89%). 

Резултатите от изследването на мнението на студентите през първото, 

второто и третото срезово проучване за мястото на ЕО в преддипломното 

им обучение показват статистически значими колебания (Р=0,005). 

Разликата в мненията е съществена както между първия и втория етап 

(Р=0,001), така и между втория и третия етап (Р=0,036). Относителните 

дялове на отговорите по години са представени на  Фигура 5. 

  

 
Фигура 5. Мнения на студентите за мястото на ЕО в обучението по 

здравни грижи през 2006/7, 2011/12 и 2013/14 г. 

Мнението на анкетираните през 2006 г. изразява по-скоро техния 

ентусиазъм и желание да учат в електронна среда, отколкото правдива 

оценка на явление, с което те все още не са се сблъскали. Отговорите са 

оптимистични, но не са мотивирани от пряк опит и осмисляне.   

 През 2011/12 г. стартира сайтът за ЕО с първия пилотен курс по 

информатика. Почти всички анкетирани споделят, че нямат никакъв 

предишен опит с ЕО. Мнението на студентите за мястото на ЕО в 

университетското образование по здравни грижи е сдържано, основано на 

частичен и едностранчив опит. Други фактори, които може би също 

повлияват оценката на студентите са достъп до компютър и надеждна 

интернет свързаност.  

2006/7 г. 2011/12 г.  2013/14 г.  

Без мнение 8,51 12,77 13,68

Никакво 2,13 6,38 4,27

Малко 8,51 17,02 7,69

Средно 29,79 48,94 39,32

Голямо 51,06 14,89 35,04
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Има ли, според Вас, място електронното обучение в базовото 

обучение в направление "Здравни грижи"? 
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 За последен път задаваме този въпрос през 2013/14 уч. г. В сайта има 

създадени няколко курса, а и немалко студенти вече споделят, че за тях ЕО 

не е непознат феномен. Можем да очакваме информирано, обосновано и 

обективно мнение. Повечето от отговорите (74,36%) са почти поравно 

разпределени в двете категории „средно” и „голямо” и показват 

формирането на един реалистичен и непредубеден възглед за мястото на 

ЕО във висшето образование по здравни грижи. 

 

Проучване на дидактическите характеристики на  студентите 

първокурсници през 2015/16 уч. г. 

Разпределение на изследваните студенти по специалност, възраст и 

пол 

В срезовото проучване от 2015/16 уч. г. участват общо 275 студенти 

от първи курс от десет специалности. Шестдесет (21,82%) от анкетираните 

са мъже, 215 (78,18%) са жени, неравномерно разпределени по пол в 

специалностите (Р<0,0001) (Таблица 3). 

Таблица 3. Разпределение на студентите по пол и специалност 

 Жени Мъже Общо 

Специалност Брой % от вс. Брой % от вс. Брой % 

Медицинска сестра 70 25,45 5 1,82 75 27,27 

Акушерка 21 7,64 - - 21 7,64 

Рехабилитатор 16 5,82 20 7,27 36 13,09 

Рентгенов лаборант 7 2,55 6 2,18 13 4,73 

Инспектор по 

обществено здраве 
20 7,27 3 1,09 23 8,36 

Медицински лаборант 19 6,91 6 2,18 25 9,09 

Зъботехник 10 3,64 10 3,64 20 7,27 

Медицинска козметика 18 6,55 0 0 18 6,55 

Помощник фармацевт 22 8,00 7 2,55 29 10,55 

Инструктор по хранене 

и безопасност на 

храните 

12 4,36 3 1,09 15 5,45 

Общо: 215 78,18 60 21,82 275 100,00 
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Възрастта си са споделили 261 студенти, 14 не са отговорили. 

Възрастовият обхват на изследвания контингент е 18 – 50 години, като 

49,04% са на възраст до 19 г., а 88,12%  – до 30 г.  

Няма статистически значима разлика във възрастовото разпределение 

на студентите по пол  (Р=0,074) и в отделните специалности  (Р=0,403).  

Можем да предположим, че възрастта ще оказва влияние върху 

изследваните характеристики независимо от пола и специалността на 

респондентите, но влиянията на факторите пол и специалност могат да 

бъдат обвързвани. 

Достъп до компютър и мрежа 

Отговорът на първия важен въпрос при планирането на ЕО, дали 

обучаемите разполагат с необходимия ресурс и имат ли достъп до 

интернет, за да се възползват от електронните форми на обучение, е 

категорично да. Нашите студенти са отлично обезпечени с техника – едва 

0,36% (1 студент) няма компютър и само 1,83% нямат интернет на 

устройството, което биха използвали за учене във времето си за 

самостоятелна подготовка.  

Полът и възрастта оказват статистически значимо влияние на избора 

на устройство за достъп до интернет. Жените използват по-малко от 

мъжете стационарни компютри и повече лаптоп или смартфон (P=0,007), а 

с увеличаване на възрастта предпочитанията се движат в посока смартфон 

– лаптоп – настолен компютър (P=0,032) (Таблица 4). 

Таблица 4. Предпочитания за устройство за достъп до интернет 

 Пол 
Възраст, год. 

Жени Мъже 

Брой Процент Брой Процент        

Настолен компютър 19 8,96 14 24,14 25,35±8,69 

Лаптоп 110 51,89 26 44,83 22,45±6,37 

Смартфон 83 39,15 18 31,03 21,21±4,21 

Общо: 212 100,00 58 100,00  

Опит в използването на технологии в ежедневието и за учене 

Ползването на компютър в помощ на подготовката за лекции, 

упражнения и изпити проследяваме в шест направления.  

Честотата на използване по всичките шест цели е по-голяма от 3 

/понякога/, което показва активно експлоатиране на модерните технологии 
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в учебния процес от страна на студентите. Анализирани са променливите, 

свързани с честотата на използване на компютър с учебна цел и влиянието 

на пола, специалността и възрастта на студентите върху тях. Възрастта на 

студентите не оказва статистически значимо влияние върху навиците на 

студентите да учат с помощта на компютър, както и специалността им. 

Забелязва се, че жените демонстрират статистически значимо по-голяма 

активност в четири от изследваните шест цели (Таблица 5).  

Таблица 5. Сравнение на средните оценки на честота на ползване на ИКТ 

за учебни цели между мъже и жени 

 
n 

Общо, 

      

Жени, 

      

Мъже, 

      

Р 

Търсене на информация в 

интернет 
273 4,71±0,61 4,76±0,58 4,55±0,70 0,008 

Сваляне на лекции, записки 

и др. от даден адрес 
273 4,34±0,94 4,43±090 4,02±1,03 0,002 

Създаване на файлове 

/домашни, презентации и 

др./ 

274 4,02±1,11 4,14±1,03 3,62±1,28 0,003 

Административна 

информация, напр. графици, 

резултати от изпити 

272 3,77±1,13 3,88±1,07 3,34±1,26 0,003 

Ползване на онлайн 

ресурси, напр. клипове, 

сайтове за учене, 

интерактивни атласи  

271 3,64±1,16 3,62±1,15 3,72±1,21 0,495 

Влизане в сайта за 

електронно обучение на 

Мед. колеж 

272 3,51±1,36 3,57±1,32 3,29±1,48 0,220 

Търсенето на информация в мрежата, свързана с обучението и 

свалянето на предоставени от преподавателите лекции и записки са най-

честите поводи за ползването на компютъра с намерение за учене. 

Последно по честота се нарежда достъпването на онлайн ресурси за учене 

като видео, МООС, сайтове за учене, интерактивни среди и т.н. Виждаме, 

че за съжаление нашите студенти много по-често използват пасивни 

текстови ресурси, отколкото интерактивни такива, проектирани за учене в 

електронна среда. Друг факт, на който трябва да се обърне внимание, е че 

при наличието на инсталирани и поддържани платформи за ЕО в 

университета, честотата на влизане в сайта за ЕО е по-малка, отколкото 

теглене на файлове с учебно съдържание от даден адрес. Очевидно 
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предлагането на текстови файлове е по-разпространено от електронното 

учебно съдържание, предлагано в система, осигуряваща пълната 

функционалност за поддържане на учебен процес и което, структурирано 

правилно, предоставя активно и конструктивно учене. При съществуваща 

потребност учебен материал да се предоставя в мрежата, възможностите на 

специализираната платформа не се използват пълноценно.  

 При демонстрираната от студентите активност в използването на ИКТ 

за целите на обучението, имаме основание да вярваме, че бъдещите 

специалисти по здравни грижи ще учат ефективно при наличие на 

качествени електронни учебни ресурси. 

Разбиране на студентите за същността на ЕО и мястото му в 

университетското образование по здравни грижи 

ЕО има бъдеще, ако е внимателно планирано и в съгласие с 

потребностите на студентите. Предоставихме на анкетираните студенти 11 

твърдения за ЕО като форма на обучение и връзката му с изучаваната от 

тях специалност. Те трябваше да се съгласят или не, като използват 

петстепенна Ликертова скала от 1 – „категорично несъгласен“ до 5 – 

„категорично съгласен“. Отговорите на респондентите са представени със 

средни стойности на съгласие по индикатори в Таблица 6.  

Таблица 6. Съгласие на студентите с твърденията за същността на ЕО 

№ Твърдение n       

1 Електронното обучение не е нищо повече от 

публикуване на лекции/ теория в интернет. 
272 2,85±1,27 

2 Електронното обучение трябва да е интерактивно /не 

само да предоставя съдържание, но да има и дейности – 

тестове, задания, упражнения и др/. 

271 3,97±1,27 

3 За да е ефективно ученето в електронна среда, много 

важно е електронният курс да е интересен, удобен за 

работа и с лесна навигация. 

270 4,40±1,17 

4 Има предмети по моята специалност, които могат да 

бъдат изучавани дистанционно /без да присъстваме в 

час/ в електронен формат. 

270 3,48±1,51 

5 Има теми от някои предмети, които могат да бъдат 

изучавани дистанционно в електронен формат. 
269 3,59±1,46 
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 С първото твърдение изследваме какво впечатление създава ЕО у 

студентите според опита им до момента. Средната стойност на тази 

величина   1=2,89 посочва несъгласие, но то не е категорично. Прави 

впечатление високият относителен дял (30,88%) студенти, които не могат 

да преценят каква е същността на ЕО. Обяснимо, предишният опит влияе 

на формирането на мнението на младите хора за ЕО (Р=0,044). Тези от тях, 

които са ползвали електронни учебни ресурси преди изразяват несъгласие 

–   1с опит=2,78±1,27, докато студентите, които нямат никакъв опит са по-

склонни да преценят ЕО като само публикуване на теория в мрежата – 

  1без опит=3,23±1,17. 

Въпреки недостатъчния или недобрия опит до момента на 

изследването, радостно е да установим, че студентите ни имат много 

правилна визия за интерактивния характер на ЕО. Степента на съгласие с 

второто твърдение е висока –   2=3,97. Предишният опит и тук оказва 

статистически значимо влияние на оценката на респондентите (Р=0,042), 

като студентите, които са ползвали ЕО изразяват съгласие в по-голяма 

степен –   2с опит=4,02±1,29,   2без опит=3,75±1,06. Интересно е да забележим, 

че жените, които са по-активни в ползването на компютър за учене, както 

вече установихме, имат по-добра представа за същността на ЕО от мъжете 

–   2жени=4,06±1,26,   2мъже=3,68±1,27 (Р=0,016). Честотата на работа с 

компютър ежедневно (rs=0,262, р<0,0001) и с учебна цел (rs=0,278, 

6 Смесеното обучение /електронно и присъствено/  е най-

подходящо за моята специалност. 
268 3,53±1,39 

7 Електронното обучение е само допълнение към 

традиционните лекции, упражнения и учебна/клинична 

практика. 

271 3,58±1,27 

8 Доколко може да се използват електронни форми, 

зависи от самия предмет. 
269 4,10±1,51 

9 Предпочитам да уча в електронна среда, защото така 

организирам времето си по-добре. 
270 2,76±1,30 

10 Електронните форми на обучение по специалността ми 

могат да ми помогнат да изградя умения за учене след 

бакалавърската степен. 

271 3,39±1,21 

11 Електронното обучение е неприложимо в моята 

специалност. 
271 2,20±1,32 
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р<0,0001) корелира положително със съгласието с твърдението. 

Увереността, придобита от навика да се ползва компютър води до по-

категорично съгласие за форма на обучение, в която студентът е активен 

участник. И тъй като опитът определя и формира мнението, 

интерактивността трябва да бъде водещ принцип при планирането и 

създаването на ЕО за специалистите по здравни грижи. 

 Още по-висок е консенсуса при третото твърдение –   3=4,40. 

Отговорилите, които са категорично съгласни, че ефективният е-курс 

трябва да бъде интересен, с приятелски интерфейс са 70,00%. Като всички 

млади хора и нашите студенти са добре запознати с компютърната 

техника, но технологиите не са в обсега на техните интереси – те са 

избрали хуманната професия на специалиста по здравни грижи. 

Изискването за лесен, интуитивен интерфейс трябва да се има предвид при 

евентуален бъдещ избор на обща за  университета СЕО.  

 Четвъртото и петото твърдение са провокативни, като се има предвид, 

че дистанционното обучение по здравни грижи законово не е позволено. 

Студентите изразяват съгласие, макар и не в голяма степен и с двете 

твърдения –   4=3,48,   5=3,59. Сега присъствието на всички лекции, 

упражнения и практика е задължително, но резултатите недвусмислено 

показват, че скоро управляващите ще бъдат подложени на натиск да 

променят съществуващите регулации.   

 Следващите три твърдения – 6, 7 и 8 изследват отношението на 

студентите към мястото и ролята на ЕО в рамките на действащите учебни 

планове. Откриваме сигнификантна разлика (Р<0,0001) в мненията на 

мъжете и жените за това дали смесената форма на обучение е подходяща 

за специалността, в която се обучават –   6жени=3,70±1,35,   6мъже=2,95±1,40. 

Докато за мъжете е трудно да преценят, жените изразяват съгласие и 

отново демонстрират по-голяма откритост към новостите и желание за 

приемане. Специалността също влияе статистически значимо (Р=0,008) 

върху мнението на първокурсниците по този въпрос. Рехабилитаторите 

проявяват най-голямо недоверие към ЕО –   6рех.=2,67±1,20, а бъдещите 

инспектори по обществено здраве са в най-голяма степен склонни да 

приемат смесена форма на обучение –   6ИОЗ=4,00±1,25.  

 Студентите са съгласни, че ЕО е само допълнение към традиционното 

обучение –   7=3,58. И при двете твърдения най-голям е относителният дял 
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на отговорилите с „категорично съгласен/на“ – 36,94% за шестото и 

30,63% за седмото твърдение. 

 Категорично е съгласието, че степента на използване на електронни 

форми и методи е в пряка зависимост от изучавания предмет –   8=4,10. По 

този въпрос студентите са единодушни, независимо от пол, възраст, 

специалност или предишен опит.  

 Едно от най-големите предимства на ЕО и по-специално на 

дистанционната му разновидност е, че осигурява възможност на 

потребителя да учи когато и където му е удобно. Попитахме нашите 

първокурсници дали ЕО, предлагано в университета им помага да 

организират времето си по-добре. Отговорът е отрицателен –   9=2,76 и не 

зависи от пол, възраст, специалност и предишен опит, но с нарастване на 

честота на ползване на компютър за учене, съгласието става по-ясно 

(rs=0,227, Р<0,0001). Повече от една четвърт (26,67%) не могат да 

преценят. Общо 44,07% изразяват несъгласие с твърдение 9. Причина за 

такава реакция можем да търсим в задължителния характер на 

присъственото обучение, което не позволява максимално да се използват 

предимствата на ЕО по отношение да удобство и достъпност.  

ЕО дава изключителната възможност за надграждане на 

професионалните компетенции през целия живот без откъсване от 

работата и средата на живот. Твърдение 10 определя отношението на 

студентите към ЕО като начин за изграждане на умения за учене през 

целия живот.  Те се съгласяват с твърдението в умерена степен –   10=3,39. 

Най-често даваният отговор тук е „не мога да преценя“ – 31,00%, явно 

идеята за учене през целия живот все още е далече от първокурсниците. 

Близо половината (44,65%) от изследваните студенти имат правилна и 

реална представа за необходимостта от постоянно усъвършенстване в 

своето професионално бъдеще и неизбежната роля на ЕО в този процес. 

Интензивността на ползването на компютър има положително 

статистически значимо влияние върху формирането на мнение.

 Отговорите на студентите не са зависими от пол, възраст или 

предишен опит, но съществува статистически значима връзка (Р=0,010) 

между изучаваната специалност и мнението по този въпрос. И тук, като 

при отношението към смесената форма на обучение, забелязваме, че 

студентите рехабилитатори демонстрират най-ниска степен на съгласие – 

  10рех.=2,78±1,15, а бъдещите инспектори по обществено здраве проявяват 
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най-голямо разбиране към ползата на ЕО за личното усъвършенстване – 

  10ИОЗ=4,05±1,03. Степента на разбиране и приемане на ЕО е различна при 

отделните специалности, като най-ниска е при бъдещите рехабилитатори – 

една силно ориентирана към практиката професия и най-висока – при 

студентите от специалност ИОЗ, при които обема на усвояваните 

психомоторни умения не така голям. 

 Нагласата на студентите като цяло към приложимостта на ЕО в 

избраната специалност е положителна. Степента на съгласие с 

твърдението, че ЕО е неприложимо в тяхната специалност е много ниска - 

  11=2,20. Несъгласие изразяват 61,82%, а близо една пета - 20,66% не могат 

да вземат решение. Мнението не зависи от специалността, възрастта и 

натрупания опит, но двата пола проявяват статистически значимо различно 

отношение (Р=0,001) –   11жени=2,08±1,31,   11мъже=2,63±1,29, като жените са 

по-отворени за въвеждането на ЕО, а тенденцията при мъжете е да не 

могат да преценят (Фигура 6). Отчетената разлика може да се дължи на 

личностни характеристики на мъжете, които избират попрището на 

здравния работник, но такива зависимости не се изследват в настоящия 

дисертационен труд. 

 
Фигура 6. Съгласие на студентите с твърдението "Електронното 

обучение не е приложимо в моята специалност" през 2015/16 г. 

Компютърна грамотност на изследваните студенти 

Целта на теста е да измери нивото на знания и умения на студентите в 

следите области:  

- операционна система и организация на информацията; 

- работа с текстов редактор и електронна таблица; 

- безопасна работа в мрежа. 
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За конкретни работни среди се приемат Windows 7, MSWord 10 и 

MSExcel 10. Тестът е критериален – измерва степента на достижение на 

образователни цели по измерваните области на знание, поставени в 

учебните програми по информатика и информационни технологии в 

средното образование.  

Дидактическият тест е направен от 270 студенти. Компютърната 

грамотност се оценява като добра:   =3,94±0,89. Разпределението на 

получените оценки е дадено в Таблица 7  и представено на Фигура 7. 

Таблица 7. Оценка на комп. 

грамотност 

 

Оценка 

Често

та % 

2 15 5,56 

3 64 23,70 

4 117 43,33 

5 69 25,56 

6 5 1,85 

Общо: 270 100,00 

Липсва-

щи: 
5  

Общо: 275  
 

Фигура 7. Оценка на комп. грамотност 

 Анализът на резултатите показва, че компютърната грамотност на 

студентите не се влияе статистически от пол, възраст и от специалност. 

Добрата компютърна грамотност води до по-реално разбиране на 

интерактивния характер на ЕО и ориентацията му към студента за лесна и 

удобна работа с цел ефективно учене, а слабата компютърна грамотност 

води до отричане на ЕО. 

  Аудиторията е еднородна по отношение ниво на владеене на работа с 

компютър. То е достатъчно добро, за да се справят успешно с електронни 

форми на обучение, включени в образованието им като бъдещи 

специалисти по здравни грижи. Средният успех не е висок, но да не 

забравяме, че таргетните специалности не са свързани с изучаване на 

съвременни ИТ технологии, освен доколкото е необходимо за справяне с 

професионалните задължения. Уменията на първокурсниците за работа с 

компютър трябва да бъдат надграждани като гаранция за успешна кариера 

от една страна и като фактор за приемане на ЕО от друга.  
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Визуална грамотност на целевата група 

Визуалната грамотност определяме чрез адаптиран специално за тази 

цел въпросник с 33 индикатора. Въпосникът е валидиран по метода „Тест – 

ретест”  с произволна доброволно избрана група от 48 студенти от 

специалности „Рехабилитатор”, „Помощник фармацевт” и „Медицинска 

сестра”, полученият коефициент на вътрешна съгласуваност е α=0,891. 

Студентите отговарят чрез пет-степенна Ликертова скала на съгласие. 

Сборът от получените точки n определя степента на визуална грамотност, 

като -66≤n≤66.  Отрицателен сбор или нула показват незадоволителна 

визуална грамотност. При положителен сбор можем да считаме, че 

оценяваният е визуално грамотен, като колкото по-голямо е полученото 

число, толкова степента на визуална грамотност е по-голяма.  

Определянето на визуалната грамотност на изследваните през 

2015/16 уч. г. първокурсници даде следните резултати: x  =26,75±17,82, 

Ме=27,00 при n=273 (Фигура 8). 

  
Фигура 8. Честотно разпределение на оценката на визуалната 

грамотност 

Визуалната грамотност на нашите студенти може да бъде преценена 

по-скоро като средна, отколкото като добра. Визуално неграмотните 

студенти (с резултат ≤ 0) са 17 (6,23%). 

 Не се открива статистически значима зависимост от пола на 

изследваните лица (Р=0,270). Липсва корелация между възрастта на 

студентите и визуалната им грамотност (R=-0,018, Р=0,768). Отделните 

специалности демонстрират статистически значими разлики в средно 

аритметичните  стойности на оценката на визуалната грамотност 

(Р<0,0001), представени в Таблица 8. 
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Таблица 8 Средни стойности на оценката на визуалната грамотност по 

специалности 

Най-висока визуална грамотност демонстрират студентите от 

специалност „Рентгенов лаборант“, което е обяснимо, тъй като обучението 

им включва работа с образи. Следват ИОЗ и ПФ, които също имат 

визуална грамотност над средната. Най-слаба визуална грамотност 

показват студентите, чието обучение е в голяма степен ориентирано към 

психо-моторния домейн умения - специалност „Рехабилитатор“ и 

„Зъботехник“. Визуалната грамотност на студентите варира в широки 

граници, като голяма част от тях  (63,74%) са под средното ниво от 33 

точки. Направените анализи показват, че степента на визуална грамотност 

е фактор, определящ честотата на използване на компютър и води до по-

ясно разбиране за естеството на ЕО, от там и до положителна нагласа.  

Визуалната грамотност на студентите е в широк диапазон, като при 

повечето от тях е под средното ниво. Това може да се окаже пречка за 

ефективно учене в електронна среда. Можем да въздействаме върху 

визуалната грамотност като повишаваме компютърната грамотност с 

включване на работа с изображения, таблици, графики, форматиране на 

текст. Удобна възможност за това са часовете по информатика или 

предлагане на съответна свободно избираема дисциплина. 

Специалност n       

Рентгенов лаборант 13 38,85±17,78 

Инспектор по обществено здраве 23 35,43±17,82 

Помощник фармацевт 28 33,21±15,09 

Инструктор по хранене и безопасност 

на храните 
15 29,80±20,98 

Медицинска козметика 18 27,56±15,38 

Медицински лаборант 25 26,48±16,13 

Медицинска сестра 75 25,80±16,50 

Акушерка 20 24,40±10,42 

Зъботехник 20 21,05±18,70 

Рехабилитатор 36 16,81±20,59 
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Стил на учене 

 Честотните разпределения на стиловете на учене в таргетната извадка 

са дадени в Таблица 9.  

Таблица 9. Стилове на учене на студентите 

Стил на учене n % Валиден % 

Валидни Дивергентен 69 25,09 32,09 

  Асимилативен 58 21,09 26,98 

  Акомодативен 58 21,09 26,98 

  Конвергентен  30 10,91 13,95 

  Общо 215 78,18 100,00 

Липсващи Липсва отговор 3 1,09   

  Неопределен стил 33 12,00   

  Грешно попълнен 24 8,73   

  Общо 60 21,82   

Общо 275 100,00   

 Преобладава дивергентният стил, следван от асимилативен и 

акомодативен. Резултатите от проведените анализи показват, че начина, по 

който студентите учат не е в пряка зависимост от пола, от възрастта им  и 

от избраната от тях специалност в направление „Здравни грижи”.  

 Познаването на стила може да ни насочи какви дейности и учебни 

пътеки да планираме и как да поднесем теоретичното съдържание, за да 

създадем ангажиращо, мотивиращо и приятно учене за по-голямата част от 

аудиторията, но ЕО трябва да посреща нуждите на всички участници и 

затова е добре да използваме разнообразие от обучителни стратегии и да 

дадем на студентите възможност за избор. Един начин е да изберем 

стандарт за учебните единици, който позволява създаване на различни 

организации на учебното съдържание, като водещи са учебните пътеки, 

съответни на доминиращите стилове на студентите ни. Стандартът, който 

удовлетворява това условие е SCORM
7
. Този стандарт позволява 

създаването на различни варианти /организации/ на подреждане на 

асетите, като потребителят прави избор измежду създадените организации  

в началото на урока. 

  

                                                 

 
7
 Advanced Distributed Learning. SCORM 2005 4

th
 Ed. http://www.adlnet.gov/scorm/scorm-2004-4th/ 
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Ретроспекция на използваемостта на ИКТ и отношение към ЕО на 

академичния състав 

През 2006 г. са анкетирани 26 преподаватели на основен трудов 

договор в Медицински колеж в специалности „Медицинска сестра” и 

„Акушерка”. В анкетното проучване през 2011 г. участват 21 колеги на 

основен трудов договор в Медицински колеж от всички специалности.  

Анализирана е динамиката на променливи, изследвани и през двете 

години. Степента на реално използване на технологии се променя 

статистически значимо за интервала от пет години между двете 

проучвания (Р=0,011). През 2006 г. отговорите на този въпрос са 

разнородни – 7 преподаватели (27,23%, n=26) никога не са използвали 

технологии, 13 (50,00%, n=26) правят това епизодично, а само 6 (22,77%, 

n=26) – редовно. През 2011 г. всички анкетирани (100%) посочват, че 

прилагат ИКТ в някаква степен в работата си, независимо от особеностите 

на преподаваната дисциплина. В този петгодишен период са създадени 

благоприятни условия за внедряване на съвременни иновативни 

образователни методи.  

Въпреки това, преподавателите посочват причини за отказ да се 

работи със съвременни технологии. Няма статистически значима разлика 

през 2006 г. и 2011 г. в посочването на причините свързани с време 

(Р=0,111), липса на техника на работното място (Р=0,534), нежелание да се 

работи с компютър (Р=0,369) или недоверие към тези модерни методи и 

средства (Р=0,111). Независимо че от 2006 г. до 2011 г. работната среда в 

колежа е променена по отношение на технологии, недостигът на 

оборудване остава водеща причина за неизползване на компютри. 

Статистически значима разлика има в посочването на недостатъчна 

компетентност за подготовка на учебния материал в електронен вид като 

причина да не се използват компютри в учебния процес (P=0,021). През 

2006 този индикатор е посочен от 12 анкетирани (46,15%, n=26), а през 

2011 – от 3 преподаватели (14,29%, n=21). Недостатъчните знания за 

работа с модерни технологии за обучение са сериозна пречка, но 

положителното е, че броят на преподавателите, които посочват, че не се 

чувстват подготвени за създаване на електронни учебни ресурси 

значително намалява при второто проучване. Принос за това имат 

провежданите в интервала между двете анкети обучителни курсове по ИТ 

за преподавателите от колежа. Фигура 9 отразява реалната ситуация през 
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2011 г. на използването на компютърни технологии в преподването. 

Всички анкетирани посочват, че използват някакъв софтуер или 

технология, с предпочитания към PowerPoint и Word.  

 
Фигура 9. Използвани технологии от преподавателите през 2011 г. 

Най-популярни ползи от ИКТ са „Нагледно представяне на 

преподавания материал“, „Възможност за предоставяне на допълнителна 

информация“ и „Организиране, защото има многократна използваемост“ 

посочени от 85,71% от анкетираните, следвани от „Съкращаване на 

времето за преподаване и отделяне на повече време за обсъждане“ и 

„Текущо оценяване“ посочени от съответно 71,43% и 57,14%. Почти 

половината участници (47,62%) смятат, че ИКТ „улеснява комуникацията 

със студентите за консултации“, а 38,10% – че са в подкрепа на 

„Отговаряне на индивидуалните образователни потребности на 

студентите“. Най-ниско оценен е показателя „Финално оценяване“ – 

14,29% (Фигура 12). 

Проучването през 2011 г. има за цел да се  получи обратна връзка от 

проведеното обучение за работа в системата за управление на електронно 

учебно съдържание Moodle след стартирането на сайта за ЕО в 

Медицински колеж. Всички участвали в курса (n=19) декларират, че 

курсът им е помогнал да си изяснят понятията „технологично 

подпомагано”, „електронно” и „дистанционно обучение”, както и 

предназначението и функционалността на Moodle. Това е особено важно за 

правилната и критична преценка на преподавателите за бъдещето и 
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мястото на ЕО, предвид спецификата на обучението по специалностите от 

направление „Здравни грижи“. 

 През годината на анкетното проучване 15 преподаватели (79,95%, 

n=19) декларират, че ще направят свой е-курс. Намеренията на 

преподавателите да създадат е-курс не зависи от трудовия им стаж в 

Медицински университет (Р=0,366). Четирима от анкетираните (21,05%, 

n=19) за момента отказват да работят в  Moodle. Основната причина е, че 

не се чувстват достатъчно подготвени.  

Преподавателите, чиито отношения и нагласи са изследвани през 2006 

и 2011 година виждат място на ЕО в дисциплините, преподавани в 

специалностите от направление „Здравни грижи“. Резултатите от 

анализите показват, че няма статистически значима разлика в мненията на 

преподавателите през 2006 и през 2011 (Р=0,634). Отговорите са обобщени 

и представени на Фигура 10. Докато проучванията сред студентите през 

съответните години показват крайности във вижданията за ЕО, от 

ентусиазъм през 2006/7 г. до песимизъм през 2011/12 г., тук се вижда 

ясното, критично и обективно отношение към възможностите, които 

съвременните обучителни технологии предоставят, отнесени към 

контекста на медицинското образование. През 2011 г. не се открива 

статистически значима зависимост на мнението от трудовия стаж 

(Р=0,750). В коментарите си колегите отреждат по-голяма част обучение в 

електронен вид за свободно избираемите и факултативните дисциплини, 

по-малка за медико-биологичните и специалните науки и много малка част 

ЕО в практическото обучение.  

 
Фигура 10. Приложимост на ЕО в Медицински колеж според 

преподаватели – обобщени данни от 2006 и 2011 г. 
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Преподавателите използват съвременни информационни технологии и 

това не зависи от преподавания предмет и от преподавателския им стаж. 

Следователно съществува необходимост от средства и начини за 

споделяне и достъпност на учебни материали, електронна комуникация със 

студентите, е-оценяване. Въвеждането на е-обучение в Медицински колеж 

и проведеният курс за работа в системата Moodle са в съответствие с 

потребностите на преподавателите на този етап. Съществуват и 

затруднения: недостигаща техника, недостатъчно обучение, липса на 

нормативна уредба за прилагането на ЕО в медицински специалности. 

Резултатите от двете проучвания показват статистически значимо 

увеличаване на  интензивността на използване на технологии и ясно и 

реалистично разбиране за целта и мястото на ЕО в преддипломното 

обучение по здравни грижи. През 2011 г. съществува благоприятен 

психоемоционален климат за въвеждане на ЕО, но активността на 

преподавателския състав в тази насока в следващите години е слаба.   

Използване на технологии, нагласа и мотивация за преподаване в 

електронна среда 

 В анкетното проучване през 2016 г. участват 93 преподаватели с 

трудов стаж от 1 до 40 години,   тр. стаж=19,49±9,60. Възрастта си са 

посочили 87 колеги – от 29 до 76 години,   възраст=49,72±9,26. От 

анкетираните 21 (22,58%) са мъже, 72 (77,42%) са жени, равномерно 

разпределени по възраст  (Р=0,892) и трудов стаж (Р=0,856). Честотното 

разпределение по длъжност е представено на Фигура 11. 

 
Фигура 11. Разпределение по длъжност на преподавателите, анкетирани 

през 2016 г. 

 Анализът на резулатите показва, че за преподавателите, както и за 

студентите, най-честата причина да ползват компютъра е да търсят 
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информация в интернет. Всички правят това редовно, като изследваните 

факториални признаци не оказват статистически значимо влияние. 

Следващата предпочитана от преподавателите дейност, също извършвана 

редовно, е да ползват електронната си поща. Това е желано средство за 

комуникация независимо от пола, длъжността, възрастта и трудовия стаж. 

Преподавателите общуват чрез имейли статистически значимо по-често от 

студентите (Р<0,0001).   

 Електронни текстове и презентации се правят редовно от колегите без 

влияние на факториалните признаци. Създаването на таблици, графики или 

изчисления е често извършвана дейност. По тези две цели на използване на 

компютъра има сигнификантна разлика със честотите при студентите, като 

при последните са значително по-ниски. Това се обяснява с естеството на 

труда на педагога, с научната и публикационната активност на 

преподавателския състав и с голямата административна ангажираност.  

 Едва на пето място е общуването в социалната мрежа, докато при 

студентите това е втората по честота цел на употреба на компютър. 

Включването във виртуални общности при преподавателите е често и не 

зависи от техния пол, възраст, длъжност или трудов стаж. Създаването на 

снимки или клипове, както и използването на облачни услуги се прави 

понякога, като стойностите на тези променливи не са сигнификантно 

различни от наблюдаваните при студентите. Най-ниска е честотата на 

използване на компютъра за игри и забавление, статистически значимо по-

ниска от тази при студентите, като тук не се наблюдават разлики по 

признак „пол” или други факториални признаци.  

 Необходимо е да се отбележи, че няма преподавател, който е 

отговорил с „никога“ на всички въпроси, свързани с честотата на 

използване на компютър. Отделни коментари посочват, че компютъра се 

използва още за онлайн пазаруване и комуникация по Skype или Viber. 

Технологиите често „присъстват“ на лекции и упражнения и понякога 

на клинична/учебна практика, като разликите в честотите между трите 

променливи са статистически значими (Р<0,0001) (Таблица 10). Можем да 

разглеждаме тази разлика като практически израз на разбирането за 

различна степен на използване на ИКТ в зависимост от естеството на 

преподавания материал, мнение, категорично изразено и от студентите.  
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Таблица 10. Средни оценки на честотата  на използване на ИКТ в 

преподавателската работа през 2016 

 n       

Лекции 54 4,30±1,08 

Упражнения и семинари 85 3,95±1,10 

Клинична/ учебна практика 50 2,90±1,34 

  По отношение на ползите от ИКТ се забелязва, че няма значителна 

динамика в сравнение с проучването от 2011 г. (Фигура 12)
8
. Оценяването, 

текущо или финално, са двете най-непопулярни причини за използване 

компютри и комуникации. Това показва, че съвременните методи за 

оценяване на постиженията чрез технологии за съжаление не се 

разпознават и приемат. Изследваните факториални признаци не влияят на 

избора на индикаторите, но се открива статистически значима разлика в 

мненията между колегите, които използват система за ЕО и тези, които 

нямат електронен курс: 

 – текущо оценяване:    СЕО_да=0,50±0,29,   СЕО_не=0,18±0,39, Р=0,003; 

 – финално оценяване:   СЕО_да=0,29±0,46,   СЕО_не=0,06±0,25, Р=0,005.  

Вижда се, че работата със система за управление на учебно съдържание 

значително положително повлиява възгледите по този въпрос. Като цяло 

прави впечатление, че очакваните ползи през 2016 г. са оценени по-ниско в 

сравнение с 2011 г. Забелязва се, че причините, които улесняват предимно 

работата на преподавателя се оценяват по-високо от тези, които 

предполагат използването на ИКТ за ориентиране на учебния процес към 

студента. Основната полза, която анкетираните извличат, е онагледяване 

на материала, като през 2016 този показател е посочен от почти всички 

(93,55%). Две трети оценяват помощта на технологиите за отделяне на 

повече време за дискусии и активно включване на обучаемите, а само една 

трета са на мнение, че индивидуалните образователни потребности на 

студентите могат да бъдат подпомогнати чрез ИКТ. Дялът на колегите, за 

които ИКТ улеснява комуникацията със студентите се запазва почти 

същия. 

                                                 

 
8
 “Свързване на теорията с практиката” е индикатор оценяван само през 2016 г. 
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Фигура 12. Причини за използване на ИКТ от преподавателите през 

2011 г. и 2016 г. 

 На Фигура 13 са представени използваните от преподавателите 

технологии и електронни ресурси. Водещо място, както и през 2011 г., 

имат презентациите, следвани от други пасивни ресурси – текстове, 

изображения и др. Въпреки, че представения в анкетата списък на начини 

на въвеждане на ИКТ в обучението е кратък и представя най-честите 

употреби, не са посочени други образователни ИКТ, различни от 

предложените.  

 Изводът е, че за изминалите пет години няма напредък в признаването 

и приемането на съвременни технологични методи за преподаване. 

Влиянието на факториалните признаци е епизодично, което показва, че 
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академичният състав е сравнително хомогенен по отношение на 

разбирания, приемане и използване на ИКТ. Експлоатирането на 

технологиите обаче продължава да бъде еднообразно, оскъдно и предимно 

инструктивистко. Следствие от тази липса на развитие е запазването на 

нивото от 2011 г. на субективна полза от ИКТ за студентите. 

 
Фигура 13. Използвани технологии и електронни ресурси от 

преподавателите през 2016 г. 

 Въпреки декларираното през 2011 г. от преподавателите желание да 

създават електронни курсове, използваемостта през 2016 г. на пуснатите в 

експлоатация СЕО Moodle и SharePoint е слаба – 27,91% ползват 

платформа за ЕО, 72,09% – не използват. Не се открива статистически 

значимо влияние на факториалните признаци върху използването на 

виртуална учебна среда.  

Изследвани са възможни пречки за създаването на електронни 

курсове. Показателите, подредени по честота на посочване, са дадени на 

Фигура 14. 

Анализирано е влиянието на факторите пол, възраст, длъжност, 

трудов стаж и използване на СЕО върху избора на всеки от показателите. 

Установи се, че няма статистически значими разлики. Академичният 

състав, ангажиран с обучението на бъдещите професионалисти по здравни 

грижи е забележително единодушен по всяка една от причините за слабата 

активност за създаване на ЕО. Използването на Moodle/ SharePoint не 

редуцира трудностите за създаване на е-курсове.  

0 20 40 60 80 100

компютърни симулации 

електронни тестове 

електронна комуникация 

уеб страници 

таблици и графики 

изображения и клипове 

текстови файлове 

презентации 

% 
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Фигура 14. Пречки за създаване на електронен курс през 2016 г. 

0 20 40

Не предоставям никакви материали, 
диктувам на студентите. 

Не мога да работя с компютър 
достатъчно добре, за да поддържам 

електронен курс. 

Предпочитам да публикувам печатни 
учебни помагала, които студентите 

да си купуват. 

Не вярвам, че ЕО може да допринесе 
за повишаване на качеството на 

обучението. 

Не мисля, че трябва да променям 
начина, по който преподавам. 

Липсва признание, финансово или 
административно, от университета 

за създаване на ЕО. 

Притеснява ме защитата на 
авторските права в електронния 

курс. 

Нямам компютър и интернет на 
работното място. 

Имам нужда от обучение за работа с 
платформа за ЕО. 

Имам нужда от помощ за създаване 
на интерактивно електронно учебно 

съдържание. 

Голямата ми учебна натовареност не 
ми позволява да отделям 

необходимото време за създаване и 
поддържане на електронен курс. 

% 
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Проблемите се едни и същи както за тези преподаватели, които 

ползват платформите, така и за тези, които все още нямат курсове там. 

Обяснение на този резултат е, че не се експлоатират напълно 

възможностите на внедрените системи. Използват се предимно за 

публикуване на лекционен материал във формат на презентация или 

текстов файл, а не за създаване на интерактивен курс, в който студентите 

са ангажирани да работят. 

Двете водещи пречки пред въвеждането на ЕО, посочени от 38,46% от 

анкетираните, са липсата на време поради професионални ангажименти и 

необходимостта от помощ в разработването на интерактивни учебни 

материали. Проектирането и разработването на качествено ЕО е трудоемък 

процес, който изисква компетенции различни от тези в научната област на 

експерта по съдържание (преподавателя) и които не се свеждат до основна 

компютърна грамотност. Пътят към преодоляването на двете най-сериозни 

пречки – липса на време и умения, е сформирането на екипи за 

разработване на ЕО, каквато е и практиката в напредналите страни.  

Прави впечатление, че през 2011 г., когато анкетата е проведена 

непосредствено след практическото обучение за работа с СЕО Moodle, 

причината недостиг на време за отказ от създаване на ЕО не е посочена от 

нито един участник, а пет години по-късно това е водеща причина. Това 

показва, че обученията имат не само задача да надграждат уменията на 

преподавателите, те имат и силна мотивираща функция.  

Следващите по честота срещани трудности са необходимостта от 

обучение за работа с СЕО и липсата на компютър и интернет на работното 

място, посочени от повече от една трета от анкетираните. Проведените до 

момента обучения за работа със системите са недостатъчни и 

организирането на практически курсове може да повиши увереността на 

преподавателите, а по този начин и активността им в СЕО.  

Липсата на техника и лошата мрежова инфраструктура продължават 

да бъдат сериозен проблем. Въпреки че относителният дял на посочилите 

този индикатор през 2016 г. (30,77%) е по-малък от този през 2011 г. 

(38,30%), не се открива статистически значима разлика между стойностите 

(Р=0,125). Според мнението на преподавателите обучителната среда не е 

технологично подобрена през последните пет години.  

Близо една пета от колегите (20,88%) се притесняват относно 

защитата на авторските права при публикуване в СЕО. Този проблем може 
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да се разглежда в два аспекта: необходимост да сме изключително 

стриктни при цитирането на използваните от нас източници за 

разработването на учебното съдържание и знания и умения как да защитим 

авторството на създадените от нас материали. Проблемът е решим чрез 

организиране на семинари по тези теми.   

 Немалка част от преподавателите (16,48%) не се ангажират с ЕО 

поради липса на признание от университета. Свидетели сме, че през 

последните години създаването на електронни учебни помагала и ресурси 

получи признание в Правилника за управлението и дейността на МУ – 

Пловдив като академична натовареност и в атестационната процедура като 

равнопоставеност с печатни издания, но изглежда според академичния 

състав това не е достатъчно. Тази променлива корелира статистически 

значимо положително с отказа от създаване на ЕО поради голяма 

натовареност (rs=0,318, Р=0,002), което означава, че преподавателите 

вероятно биха намерили време да вместят разработване на ЕО в 

натоварения си график, ако имат уверението, че трудът им ще бъде 

признат и възнаграден. 

За да изследваме разбирането и нагласата на академичния състав за 

ЕО, предоставихме 12 твърдения с петстепенна скала на съгласие от 1 – 

„категорично несъгласен“ до 5 – „категорично съгласен”, като отговорите 

са представени със средни стойности в Таблица 11.  

Таблица 11. Средни стойности на съгласието на преподавателите с 

твърденията за ЕО. 

№ Твърдение n      , Мо 

1 Електронното обучение не е нищо повече от 

публикуване на лекции/ теория в интернет. 
86 2,23±1,30 1, 2 

2 За да е ефективно ученето в електронна среда, 

важно е електронният курс да включва дейности 

за студентите и да е удобен за работа. 

89 4,38±0,91 5 

3 Дисциплината, която преподавам може да бъде 

изучавана дистанционно в електронен формат. 
88 2,10±1,47 1 

4 Има теми от дисциплината, която преподавам, 

които могат да бъдат изучавани  дистанционно 

в електронен формат. 

88 3,13±1,58 4 
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 Резултатите от анализа на реакцията към първите две твърдения 

показват, че академичният състав демонстрира отлично разбиране за 

същността на ЕО с ясно изразено несъгласие с приравняване на ЕО към 

пасивно публикуване на ресурси и подчертано съгласие с интерактивния 

характер на тази форма. Правилният възглед на преподавателите за 

естеството на ЕО не зависи от изследваните факториални признаци, нито 

от това дали са потребители на СЕО. Открива се статистически значима 

разлика между преподаватели и студенти в степента на съгласие с първото 

твърдение (Р<0,0001). Докато студентите трудно могат да преценят ЕО ли 

е да намериш лекцията си в интернет, то преподавателите добре осъзнават, 

че ЕО не се изчерпва с това.   

 Провокирахме преподавателите с две твърдения за допускане на 

дистанционна форма в обучението по здравни грижи. Болшинството 

колеги смятат, че преподаваната от тях дисциплина не може да се предлага 

дистанционно, но трябва да се отбележи, че 22,73% от тях изразяват 

5 Смесеното обучение /електронно и 

присъствено/  е най-подходящо за 

специалността/тите, в които преподавам. 

88 3,52±1,37 5 

6 Електронното обучение е само допълнение към 

традиционните лекции, упражнения и 

учебна/клинична практика. 

90 3,87±1,01 4 

7 МУ насърчава и създава условия за 

въвеждането на ЕО. 
87 3,43±1,19 4 

8 ЕО изисква педагогически роли и компетенции 

различни от тези при присъственото. 
89 3,74±1,02 4 

9 Имам желание да създавам ЕО, но срещам 

трудности. 
88 3,07±1,30 4 

10 Участието в екип за създаване на ЕО допринася 

за професионалното развитие на преподавателя. 
89 4,17±0,91 5 

11 Необходимо е в МУ да функционира център за 

технологична помощ за създаване на ЕО. 
88 4,25±0,95 5 

12 ЕО е неприложимо в  специалността/тите, в 

които преподавам. 
86 2,30±1,36 1, 2 
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съгласие, от тях 13,64% – категорично съгласие. Преподаването в СЕО 

оказва статистически значимо влияние върху формирането на мнение по 

тези въпроси. Познаването на възможностите на виртуалните обучителни 

среди дава увереност на преподавателите, че ще разполагат с необходимия 

инструментариум да проведат качествено задочно обучение, а студентите 

ще имат функционалната подкрепа на средата, за да се справят сами при 

добре конструиран курс. Гледната точка на студентите е доста по-

различна. Те имат по-добра нагласа и готовност да учат самостоятелно в 

електронна среда, отколкото са склонни да допуснат това преподавателите.  

 Повечето преподаватели са позитивно настроени към смесената 

форма като най-подходяща за специалностите, свързани със здравните 

грижи – преобладава категоричното съгласие, изразено от близо една трета 

колеги (31,82%), следвано от друга една трета, които са по-скоро съгласни 

(29,55%). Всеки четвърти обаче е по-скоро несъгласен (25,00%), а 

категорично несъгласните са  7,95%.  

Академичният състав се обединява около становището, че ЕО е едно 

допълнение към традиционното обучение – съгласие са изразили 78,89%, а 

несъгласните са 16,67%, но анализът на променливата показва 

статистически значими разлики във възгледите според длъжността 

(Р=0,008). Най-висока степен на съгласие изразяват преподавателите 

(  6преподаватели=4,78±0,44), а най-ниска – асистентите (  6асистенти=3,46±1,20). 

Те могат да бъдат обяснени с различното естество на материала, 

преподаван от колеги с различни длъжности, респективно изгражданите 

знания и умения – от теоретична подготовка до двигателни сръчности. В 

този аспект логично е колегите да виждат мястото на ЕО, като допълнение 

или като самостоятелна модалност на образователния процес, според 

целевите компетенции в дисциплината. Друга установена зависимост 

(Р=0,003) е, че преподавателите, които не вярват в образователния принос 

на електронните форми (  7
′
=4,83±0,41) са по-склонни  от останалите 

колеги (  7
″
=3,80±1,00) да приемат ЕО само като допълнение.  

 Усилията, които управлението на университета полага за насърчаване 

на съвременни технологични форми на обучение и въвеждане на ЕО не 

остават незабелязани. Степента на съгласие с осмото твърдение е 

положителна, но прави впечатление високият относителен дял 

респонденти, които не могат да преценят (21,84%).  
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 Анализът показва статистически значима диференциация в мненията 

според длъжността (Р=0,011). На Фигура 15 е представена степента на 

съгласие с твърдението според заеманата позиция.   

 
Фигура 15. Степен на съгласие на преподавателите с твърдението, че  

МУ насърчава и създава условия за развитие на ЕО. 

Колегите с неакадемични длъжности, повечето от тях на основен 

трудов договор в Медицински колеж, в по-малка степен отчитат 

активността на университета за внедряване на съвременни форми на 

обучение, отколкото съставът с академични длъжности, базиран предимно 

във Факултета по обществено здраве и Медицински факултет. Независимо 

от причините, това разделение е индикация към управлението на МУ 

мерките и усилията за модернизиране на учебния процес да бъдат 

насочени еднакво към всички, да бъдат видими и достъпни за всеки 

преподавател. 

 В е-среда преподавателят отстъпва от позицията на „ретранслатор” на 

информация и поема нови роли и отговорности. Степента на съгласие на 

академичният състав в специалностите от направление „Здравни грижи” с 

осмото твърдение се интерпретира като по-скоро съгласен/на, което е и 

най-честия отговор, даден от 41,57% от анкетираните. Това е единственото 

твърдение без посочен отговор категорично несъгласен/на, въпреки 

наличието на преподаватели, които не смятат, че трябва да променят 

начина на работа със студенти.  

Показателно за нагласите на преподавателите е честотното 

разпределение на отговорите към деветото твърдение, посочено на Фигура 

16. Несъгласие с твърдението може да има по две противоположни 

причини – нежелание за ЕО и безпроблемно създаване на ЕО. 

  

1 2 3 4 5

Преподавател 

Ст. преподавател 

Асистент 

Професор 

Доцент 

Гл. асистент 

 несъгласен/на                                                          съгласен/на 
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Фигура 16. Мотивация на преподавателите да създават ЕО. 

Допълнителен анализ показва, че сред изразилите несъгласие 38,64% 

има три категории: 

 - ползват СЕО и не посочват пречки 4,55%. Това са хората, които 

са въвели и успешно използват ЕО в своята работа, преодолявайки 

трудностите. 

 - не ползват СЕО и не посочват пречки 5,68%. Тези 

преподаватели не желаят иновации, но причините за това не са 

институционални или свързани със самооценката на изпълнението на 

професионалните задължения. Нежеланието им е породено от вътрешната 

им нагласа.  

 - посочват пречки, независимо дали публикуват в СЕО или не 

28,41%. Тази група не се чувства комфортно с електронните форми, при 

тях трудностите водят до нежелание за работа с иновативни методи.  

 Изразилите желание да се занимават с ЕО, въпреки срещаните 

трудности са мнозинство. Това е твърдението с най-висок процент 

отговори „Нямам мнение”. Ако тези колегите, посочили този отговор имат 

адекватна помощ от университета, те ще вземат правилното решение. 

Откритите статистически значими разлики в степента на съгласие 

според посочването на пречки за разработване на електронни курсове 

допълнително осветляват ситуацията (Таблица 12). 

Таблица 12. Връзки между желание за създаване на ЕО и срещани 

трудности 

 Съгласие с твърдението 

 „Имам желание да създавам 

ЕО, но срещам трудности”, 

      

Р 

Не вярвам, че ЕО може да 

допринесе за повишаване на 
Да: 2,00±1,27 Не: 3,15±1,27 0,041 

Категорично 

несъгласен/на 

15,91% 

По-скоро 

несъгласен/на 

22,73% Нямам мнение 

15,91% 

По-скоро 

съгласен/на 

34,09% 

Категорично 

съгласен/на 

12,50% 

Имам желание да създавам ЕО, но срещам трудности 
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качеството на обучението. 

Предпочитам да публикувам 

печатни учебни помагала, които 

студентите да си купуват. 

Да: 1,75±0,96 Не: 3,13±1,28 0,043 

Имам нужда от обучение за 

работа с платформа за ЕО. 
Да: 3,76±0,99 Не: 2,73±1,30 0,0001 

Имам нужда от помощ за 

създаване на интерактивно 

учебно съдържание.  

Да: 3,69±0,99 Не: 2,66±1,32 0,0001 

Притеснява ме защитата на 

авторските права в електронния 

курс.  

Да: 3,63±1,21 Не: 2,91±1,28 0,031 

Може да заключим, че недоверието в иновативните методи за 

обучение като предпоставка за качество и комерсиалният мотив в 

преподаването водят до отричане на явлението ЕО. Обратно, 

притеснението и чувството за неподготвеност не влияят отрицателно на 

мотивацията, напротив, колегите, които посочват тези аргументи 

демонстрират по-висока степен на съгласие от средната за извадката. 

Колегите, които заявяват желание за обучение, проявяват желание и за 

разработване на електронни форми, следователно можем да очакваме, че 

осигуряването на възможности за надграждане на уменията, свързани с ЕО 

ще помогнат за постигане на конкретни резултати. Откриват се 

статистически значими положителни корелации между твърдението и 

съгласието, че участието в екип за ЕО допринася за професионалното 

развитие на преподавателя (rs=0,336, Р=0,001) и мнението, че в МУ трябва 

да функционира технологичен център за ЕО  (rs=0,234, р=0,029). Това е 

сигнал, че колегите виждат решение на проблемите в екипната работа и в 

подкрепата на университета, реализирана на практика чрез действащ 

университетски център за ЕО. Този извод се подчертава от изричното 

съгласие на академичния състав, че екипната работа усъвършенства 

професионалните умения (10-то твърдение) и че на университета е 

необходим технологичен център за ЕО (11-то твърдение), като между 

двете променливи съществува умерена положителна статистически 

значима корелация (rs=0,573, Р<0,0001).  

 През 2016 г. академичният състав в специалностите от направление 

„Здравни грижи” не се съгласява с твърдението, че ЕО е неприложимо в 
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тези специалности. На Фигура 17 са представени отговорите на 

преподавателите.  

 
Фигура 17.  Мнение на преподавателите през 2016 г. за приложимостта 

на ЕО 

Впечатляващо е, че при по-малко от половината преподаватели 

изразили желание да развиват ЕО, повече от две трети (64,52%) смятат, че 

ЕО има своето място в базовото обучение на здравни специалисти. 

Установена е статистически значима разлика (Р=0,015) в мненията на 

преподавателите, които не вярват, че ЕО може да допринесе за качеството 

на обучението (  12
′
=3,67±1,37) и тези, които не са посочили тази пречка 

(  12
″
=2,20±1,31).  

 На преподавателите беше предоставена възможност за свободен 

коментар. В голяма част от коментарите е изразена загриженост, че ЕО 

нарушава прекия контакт студент-преподавател,  който е важен при 

формирането на професионалните компетенции. Изразена е позиция, че 

индиректната интерактивна връзка обучител-обучаем, осъществявана чрез 

технологични средства, не може да замени директната връзка със студента, 

необходима поради специфичността на изучаваните специални предмети. 

Липсват обаче коментари за отражението на ЕО върху връзката студент – 

пациент/клиент. Застъпено е становището, че традиционното и ЕО трябва 

да се осъществяват паралелно. Преподавателите смятат, че възможностите 

на технологиите в образованието и в частност на ЕО не се експлоатират 

достатъчно в МУ Пловдив. Друга част от коментарите се отнасят до 

липсата на компютри и интернет на работните места, както и липсата на 

интерактивни средства, в частност на интерактивни дъски.  

Категорично 

несъгласен/на 

34,88% 

По-скоро 

несъгласен/на 

34,88% 

Нямам 

мнение 

5,83% 

По-скоро 

съгласен/на 

13,95% 

Категорично 

съгласен/на 

10,46% 

ЕО е неприложимо в специалността/тите, в които 

преподавам 
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МОДЕЛ ЗА ПРОЕКТИРАНЕ НА ЕЛЕКТРОННО ОБУЧЕНИЕ ПО 

ЗДРАВНИ ГРИЖИ 

 

 Въз основа на направените анализи могат да бъдат очертани 

препоръки за планиране и реализиране на ЕО в следните три насоки: 

1. Интегриране на ЕО в учебните планове и програми 

Подготовката на специалисти по здравни грижи има специфики, които 

се отразяват  в планирането и разработването на електронни форми на 

обучение. Eлектронните форми са приложими на всеки етап от 

образованието по здравни грижи – от базовите теоретични знания до 

реалната среда на практикуване на професията. Като най-удачна се 

очертава смесената форма с различни нива на „смесеност“ в зависимост от 

изгражданите компетенции и теоретичната/ практическата насоченост на 

дисциплините. ЕО се приема като допълнение към установените традиции 

в обучението на здравните специалисти повече от преподавателите и в по-

малка степен от студентите, които изразяват по-голяма готовност да учат 

сами в електронна среда. Според мнението на преподаватели и студенти 

дистанционната форма е допустима в различни степени в учебните 

програми на дисциплините и в учебния план на специалността, но не и 

като дистанционно обучение за придобиване на образователно-

квалификационна степен и професионална квалификация по специалност 

от направление „Здравни грижи”. В настоящия дисертационен труд, като 

следствия от направените проучвания, са очертани начините на въвеждане 

на ЕО в образованието по здравни грижи и те включват неприсъствено 

учене. Доколко обаче то е реално възможно и допустимо е въпрос на 

допълнителни дискусии, политически решения и правно-нормативна 

уредба.  

Интегрирането на ЕО в учебния процес може да се осъществи на 

няколко нива:  

 Допълнителни ресурси към присъствения час. Създаване на учебни 

материали, при които интерактивността е реализирана на ниво учебно 

съдържание чрез хипервръзки, макроси, интегриране на дейности – 

текстове, клипове, анимирани презентации, тестове с оценка и обратна 

връзка, упражнения, задания. Използват се преди или след часа по 

преценка на преподавателя и не изискват техническо оборудване по време 

на часа.  
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 Електронен урок, който обхваща логически завършена учебна 

единица от учебната програма, т.е тема. Определени асети се използват по 

време на часа – урочни цели, асети реализиращи стратегии за мотивация, 

за запомняне, за изграждане на логически връзки, презентация, 

обобщаване на наученото, кратък тест. Минимални технически изисквания 

за това са компютър, мултимедиен прожектор, екран и интернет връзка в 

учебната зала. Допълнително техническо оборудване, като интерактивна 

дъска и индивидуални средства за отговор /кликери/ допринасят за 

включването на студентите и създаването на съдържание от самите тях, 

което е в съгласие с андрагогическия процес. Е-урокът се изгражда в СЕО 

или се импортира като стандартизирана учебна единица, напр. SCORM 

пакет. Създаването в СЕО позволява на преподавателя да направи дадени 

елементи видими за студентите преди часа за запознаване с материала и 

предварителна подготовка. Стандартизирането позволява преносимост 

между платформите и съхранение в хранилища за учебни единици. Така 

реализирани, е-уроците могат да се използват за самостоятелно постигане 

на урочните цели /дистанционно учене/.  

 Електронна дисциплина – всички теми от учебната програма 

реализирани като е-уроци. Така проектирана дисциплината може да бъде 

изучавана дистанционно, като се поддържа оптимален обем и качество на 

съдържанието за постигане на учебните цели при спазване на определения 

по учебен план хорариум за предмета, без студентите да се претоварват. В 

този случай е необходим алгоритъм за преизчисляване на академичната 

натовареност на преподавателите, ангажирани с разработване и 

провеждане на дистанционно обучение. 

2. Подкрепа за преподавателите 

 Академичният състав е движещата сила в модернизирането на 

образователния процес, за да отговорим на изискванията на Болонския 

процес като осъществяваме обучение с европейско качество и за да 

откликнем на потребностите на младите хора – нашите студенти. ЕО се 

посреща от преподавателите с критично разбиране, позитивизъм и слаба 

активност. Основните проблеми, очертани от направените анализи са 

липса на време, техника и умения. За решаването им биха помогнали 

следните мерки: 
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 Осигуряване на компютър и интернет на всяко работно място на 

преподавателския състав. Удобният достъп до техника е задължително 

условие за реализиране на ЕО; 

 Изграждане на общ за университета център за ЕО с основни 

функции: 

o Инсталиране, поддържане и администриране на СЕО на 

собствени сървъри; 

o Организиране на обучения за преподавателите, теоретични и 

практически,  за създаване на интерактивно електронно 

учебно съдържание, работа в СЕО и други теми разглеждащи 

спецификата на ЕО в здравен и медицински аспект, защита на 

авторски права, роли и отговорности на преподавателя в 

електронната образователна среда; 

o Оказване на експертна помощ в екипна работа с 

преподаватели за разработване е-уроци; 

o Изработване на алгоритми и процедури за оценка на 

качеството на ЕО и проследяване на ефективността, изразена 

в успеваемост и удовлетвореност на студентите; 

o Промоциране на ЕО чрез разпространение на добри практики, 

включително собствени; 

o Разработване на проектни предложения, съвместно с други 

звена и центрове, за кандидатстване за финансиране по 

различни национални и международни програми. 

 Предлагане на мотивиращи стимули за преподавателите: 

o Завишаване на заложените в извънаудиторната заетост 20 

часа за подготовка на електронни учебни ресурси; 

o Признаване като натовареност създаването и поддържането 

на интерактивен електронен курс; 

o Материално стимулиране за качествен електронен курс след 

обективна оценка по предварително изработени критерии, 

включително оценка от студентите. 

o Оценяване на електронната компонента като част от 

Системата за управление на качеството на обучението в МУ. 

3. Създаване на електронни учебни единици 

Изследваната целева група обучаеми демонстрират дидактически 

характеристики, които не се влияят от демографските показатели. Можем 
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да разглеждаме студентите от първи курс през учебната 2015/2016 г. като 

демографски хомогенна група. При проектиране на ЕО за нашата целева 

група водещ е андрагогическия процес, следователно дизайна на ЕО да е 

проблемно-ориентиран и да включва елементи, подчертаващи връзката с 

практиката. На студентите да се дава възможност за:  

 споделяне на опит – формален в процеса на обучение и неформален,  

 да създават и предоставят съдържание,  

 да участват в обсъждания и групова работа,  

 да договарят критериите за оценяване и до участват в оценяването. 

Предвиждането на електронна комуникация за консултации ще се 

приеме добре от студентите, а комуникацията за оценяване на проект е 

добре да осъществява по два канала – електронно и присъствено. 

Студентите са достатъчно компютърно грамотни, за да се справят с 

електронни форми, включени в образованието им като бъдещи 

специалисти по здравни грижи. Установеното ниво на компютърна 

грамотност указва, че СЕО трябва да са с лесен интуитивен интерфейс, да 

не затруднява студентите и да им позволи да се съсредоточат върху 

постигане на поставените цели.   

Средните и ниските оценки и широките граници на нивото на 

визуална грамотност са основание много внимателно да преценяме вида и 

обема на визуалните материали, които да се използват при разработката на 

електронните уроци – различни за отделните специалности. Могат да се 

добавят аудиозаписи. Да се предвижда възможност за печат. Визуалните 

материали да бъдат съпроводени с богат обяснителен текст. Заданията, 

свързани с изработване на визуални елементи от студентите да бъдат 

внимателно планирани, добре обяснени, с насоки за изработването и ясни 

критерии за оценяване.  

При стиловете на учене преобладава дивергентния следван от 

асимилативния и акомодативния стил. Електронното учебно съдържание е 

добре да бъде богато на дейности, подходящи за тези стилове на усвояване 

на материала. Студентът да има възможност за избор на последователност 

на работа с елементите на урока, да създава индивидуална учебна пътека. 

Подходящ стандарт е SCORM, който позволява  реализиране на повече от 

една организации на асетите за удовлетворяване на различни стилове на 

учене.  

  



49 

 

 

ИЗВОДИ 

 

1. Студентите използват активно ИКТ в помощ на подготовката си за 

лекции, упражнения и изпити. Те имат удобен достъп до компютър и 

интернет и имат изградени навици да учат с помощта на съвременните 

технологии. 

2. Демонстрираните от студентите дидактически характеристики 

гарантират ефективно учене при проектиране на подходящо за тази група 

ЕО. 

3. Нагласите на студентите към електронните форми и методи за 

обучение са позитивни и те имат готовност за учене в електронна среда. 

Възрастта им не оказва влияние върху отношението им към ЕО. Оценяват 

ЕО като подходяща форма на обучение в неговата смесена модалност като 

допълнение към присъствената форма. Образователен процес, 

осъществяван във виртуална среда, с използване на съвременни 

технологии се харесва на студентите, а това има пряко отношение към 

мотивацията им за учене. Не бива да се отхвърля възможността за 

разработване на дистанционни учебни единици – студентите демонстрират 

съгласие за това. 

4. Обучаемите имат реалистична и правилна представа за естеството 

на ЕО, въпреки предимно инструктивисткия характер на електронните 

методи, на които са подложени. Жените имат по-добро разбиране и 

проявяват по-голяма склонност към приемане на ЕО, въпреки широко 

разпространеното в обществото мнение, че мъжете са по-технологично 

ориентирани от жените. С оглед планиране на ЕО е достатъчно да знаем, 

че в предимно дамските специалности от направление „Здравни грижи“, то 

ще бъде добре прието и разбрано. 

5. Академичният състав в специалностите от направление „Здравни 

грижи“ използва масово ИКТ в работата си, но според спецификата на 

преподаваното учебно съдържание и изгражданите компетенции. 

Демографските /пол, възраст/ и професионалните /длъжност, трудов стаж/ 

фактори не оказват съществено влияние на честотата на използваемост, с 

което се опровергава широкозастъпеното схващане, че с възрастта се 

увеличава неразбирането, респективно неизползването на технологии.  

6. Водеща причина за използване на ИКТ е за осигуряване на 

нагледност, а доминираща технология е компютърната презентация. 
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Предлаганото електронно учебно съдържание е предимно 

инструктивисткото и неангажиращо студентите. 

7. При съществуваща потребност от споделяне на учебно съдържание 

в интернет, поддържаните в университета СЕО не се използват 

пълноценно. Един от всеки трима преподаватели използва платформа за 

ЕО. Работата в СЕО допринася за по-добро приемане на електронните 

форми на оценяване и по-голяма толерантност към дистанционното 

обучение.  

8. Колегите са единодушни относно причините, поради които не 

създават електронни курсове, като водещи са голямата натовареност и 

нуждата от помощ за създаване на интерактивно учебно съдържание. 

9. Преподавателите демонстрират вярна и точна представа за 

естеството на ЕО. То се приема като допълнение на конвенционалния 

учебен процес, а нагласата към дистанционната форма е по-скоро 

негативна, мнение, различно от това на студентите. 

10. Около две трети от колегите са на мнение, че ЕО е приложимо в 

специалностите от направление „Здравни грижи”, но по-малко от 

половината от тях изразяват желание да създават ЕО. 

11. Преподавателите се обединяват около становището, че 

разработването на качествено ЕО се прави в екип и че на МУ Пловдив е 

необходим център за технологична помощ за създаване на ЕО. 
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ПРИНОСИ 

 

 

1. За първи път в България е изготвен теоретичен модел за 

проектиране на ЕО по здравни грижи. Направени са обосновани 

предложения по отношение на планирането и реализирането на ЕО 

за изграждане на компетентни бъдещи специалисти по здравни 

грижи в Медицински университет – Пловдив.  

2. Предложено е определение за електронно обучение. 

3. Проведени са дългосрочни широкообхватни проучвания на 

нагласите на студентите към използване на ЕО.  

4. Изследвани и анализирани са дидактическите характеристики на 

студенти първокурсници от направление „Здравни грижи“ с цел 

въвеждане на ЕО.  

5. В хода на изследването е апробирана и валидирана методика за 

измерване на визуална грамотност на студенти. 

6. Очертани са основните проблеми и трудности пред въвеждането на 

качествено интерактивно, ориентирано към студента, ЕО чрез 

проучване на отношенията и нагласите на академичния състав. 

7. Предложени са мерки за подкрепа и мотивация на академичния 

състав на МУ – Пловдив за прилагане на ЕО.  

8. Разработеният теоретичен модел за внедряване на ЕО може да се 

приложи в други медицински университети и при обучение по 

други медицински специалности.   
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УЧАСТИЯ НА НАУЧНИ ФОРУМИ И ПУБЛИКАЦИИ, СВЪРЗАНИ С 

ТЕМАТА 
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