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Abstract: In the last decade, the use of interactive methods has been widely used in the 

higher education system. They form a global resource of facts, opinions and conclusions in 

the learning environment that involves many individuals. The application of interactive 

methods leads to the creation of an interactive educational space that requires partnership 

relationships, creates a dialogue type of communication and helps to overcome phenomena 

such as the incomprehensibility of the learning idea or the mechanical memorization of the 

material, the ambiguity in its essence, and subsequently its poor practical application .The 

purpose of the present study is to study the opinion of the students of the Medical college 

Stara Zagora, about the influence of the interactive methods and tools used in the practical 

and practical lessons and the degree of acquisition of new knowledge and skills to be 

successfully applied in clinical practice. Material and Methods: The study was conducted 

among 70 students by specialists "Rehabilitation therapist" and "Medical Laboratory 

assistant", in 2016/17 at Medical college Stara Zagora. Data from the anonymous survey was 

processed by mathematical and graphical methods. Results and Discussion: Students express 

their preference for the different interactive methods and tools used in their training during the 

practical and practical sessions that support the learning content and facilitate the transition 

from theory to practice. Conclusion: The application of the interactive methods in the 

students' practical and practical classes has the important property to create conditions of 

motivation and activity. Visualizing the learning content makes students more proactive on 

the learning tasks. They are actors in the class and everyone can find their active role. They 

are actors in the class and everyone can find their active role. Moreover, the application of 



 
FACULTY of EDUCATION, TRAKIA UNIVERSITY - STARA ZAGORA, BULGARIA 
 

SECTION № 5: INNOVATIONS IN EDUCATION FOR SMART GROWTH  
442 

these methods makes it possible to acquire knowledge in a model that meets their style and 

understanding 

Keywords: training, theory, practice, interactive methods, motivation, educational and 

practical occupation. 

 
Въведение: 

Ерата на технологиите изцяло преобразува начина на живот и начина на 

комуникация. Това води до създаване на нова визия за живота и света, води до 

създаване на ново поколение студенти, зависещо от тези технологии. Разнообразието от 

високо технологични съвременни информационни и комуникационни технологии 

изцяло промени света на образованието като формира интелектуално общество 

базирано на компютърните знания, интелекта и професионализма на всеки индивид. 

Внедряването на интерактивните пособия в обучението на студентите, подобряват 

академичните постижения, тяхната мотивация, ангажираност и усвояване на научното 

съдържание. През последните години все по-широко разпространение намират 

иновативните технически средства, които усъвършенстват и оптимизират 

интерактивния процес на обучение.   

Днес висшето образованието има за цел да представи най-съвременната 

информация без да подценява значението на утвърдени научни достижения от 

миналото, но същевременно това да не става за сметка на прекомерно увеличаване на 

учебното съдържание. Използването на съвременни технически и научни достижения 

спомага за атрактивно предоставяне на информацията. Представянето на учебния 

материал като интерактивна система от ярки образи,  изпълнени с изчерпателна и 

структурирана информация улеснява възприемането на учебната информация. 

Интерактивността като термин се появява за пръв път в социалната психология и 

се свързва с взаимодействието между два или повече индивида и възникващите у тях в 

следствие на това взаимодействие промени в поведението и нагласите  В обучението 

интерактивността „се отнася до взаимодействието между обучаващ и обучаван“ 

Гюрова (2006) [2]  

В резултат на това взаимодействие е възможно повлияване, обогатяване, промяна 

на първоначалното мнение и позиция по определен въпрос на обучавания. 

Интерактивните методи и техники се различават в зависимост от целите, за които 

се прилагат и времето, което отнемат. Една и съща дейност или действие може да се 
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определи или като метод или като техника. Когато се говори за метод се има предвид 

начин на действие или дейност за постигане на определена цел. Техниката от своя 

страна може да бъде част от метод. 

За целите на медицинската подготовка на специалистите по здравни грижи най-

приложими са следните интерактивните методи и техники описани от Ив.Иванов (2005) 

[3] 

Ситуационни методи – метод на конкретна ситуация, казус, симулация, игра, 

ролева игра. 

Дискусионни – анкета, беседа, мозъчна атака, дискусия, обсъждане, дебати 

Опитни (емпирични) методи – метод на проектите  

Всеки интерактивен метод може да бъде по-ефективен, ако бъде представен чрез 

подходящи технически, дигитални средства и технологии. Медицински колеж 

разполага със съвременни информационни и комуникационни средства за обучение – 

мултимедии, специализирана апаратура съобразена със спецификата на всяка 

специалност, съвременни мулажи и макети, микроскопска камера и др. 

Резултати от проведено проучване свързано с дидактическите средства в 

обучението на медицинските специалисти убедително потвърждава, че студентите 

предпочитат изцяло визуалното представяне свързано с активни действия от тяхна 

страна. В търсенето на баланса между традиционните и иновационни средства в 

обучението, значителна преднина заемат компютърните дидактически средства. [8] 

В проучване за мултимедийната презентация като форма за подготовка на 

самостоятелна работа на студентите, А. Андонова отбелязва, че се откриват редица 

предимства пред останалите форми, които студентите са изработвали. Като най-важни 

предимства се очертават възможността студентите да проявят творчество и да 

представят своя труд по най-впечатляващ начин. [1] 

В изследване, направено от С. Кючукова се отбелязва, че изявата чрез съвременна 

презентаторска техника стимулира интереса на студентите и им дава възможност да 

защитят мнението си и да отговарят на въпроси. [4] 

В своя статия за интерактивността в обучението К.Митева отбелязва, че 

интерактивните обучителни технологии са методически подход, при който студентите 

активно участват в процеса на професионалното си формиране. [5] 

Целта на настоящата разработка е да се проучи мнението на студентите от 

Медицински колеж Стара Загора за влиянието на използваните интерактивни методи и 
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средства в учебно-практическите занятия и степента на придобиване на нови знания и 

умения, които успешно да се прилагат в клиничната практика.  

Материал и методи: Проучването е направено сред 70 студенти от спец. 

„Рехабилитатор“ и „Медицински лаборант“, през 2016/17 г. в МК Ст.Загора.  Данните 

от анонимното анкетно проучване са обработени с математически и графични методи. 

Резултати и обсъждане:  

Студентите посочват в отговорите си своите предпочитания за различните 

интерактивни методи и средства прилагани при обучението им по време на учебно-

практическо занятие и дават своята преценка до колко тези методи са необходими в 

усвояването на преподавания учебнен материал и скъсяват разстоянието теория-

практика.  

В зависимост от спецификата на провежданите практически занятия при двете 

специалности „Рехабилитатор“ и „Медицински лаборант“ има известна разлика в 

отговорите на обучаващите се. 

При студентите от спец. „Рехабилитатор“ 92% от прилаганите в МК интерактивни 

методи се пада на мултимедията а за студентите от спец.‘Медицински лаборант“ 89%. 

Мултимедийната презентация представлява най-предпочитано учебно-техническо 

средство използвано в учебно-практическите занятия и за представяне на лекциония 

материал. Големият процент, който дават студентите на приложението на 

мултимедията произтича от това, че това техническо средство е най-разпространеното 

и се използва за презентиране на всички лекции и голяма част от упражненията. Всяка 

лекционна зала и зала за упражнение както и лаборатория в МК разполагат с 

мултимедии, които обслужват както преподаватели така и студенти.  

Всяка специалност е добре оборудвана със специализирана апратура, която се 

използва пълноценно в учебно-практическите занятия. За използването на тази  

апаратура, обучаващите дават съответно 84% при рехабилитатори и 70% при 

лаборанти. Съвременните макети и мулажи също дават възможност за онагледяване на 

учебния процес, поради това обучаващите се им дават съответно 72% и 55%. 

Студентите от спец. „Медицински лаборант“ дават не малко предимство на 

микроскопската камера 44%, която е присъща за тяхната специалност, поради 

специфичността на работата на лаборанта. Тук рехабилитатори са посочили 0%, тъй 

като в тяхното обучение това технично средство не е приложимо. С най-малък процент 
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– 20% за рехабилитатори и 15% за лаборанти е употребата на копирна машина. 

 

Фиг.1.  Кои учебно-технически средства и материали се използват в обучението 

Всички тези технически обучителни средства създават възможност за по-

ефективна интерактивна среда по време на практическото обучение, учебното 

съдържание става по-достъпно и по-лесно за усвояване, а от тук се засилва интереса и 

активността на студентите.  

От това произтича и следващият въпрос „ Как повлияват новите интерактивни 

методи на подготовката ви?“, 67% отговарят, че е по-достъпно усвояването на учебния 

материал, за 23% - няма значение и само 10%  изказват предпочитание към 

традиционните методи на преподаване. 

 

Фиг.2. Влиянието на новите интерактивни методи върху подготовката на студентите 
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По отношение на това как преценяват използването на интерактивни методи в 

учебно-практическите занятия, за 60% от студентите материалът е по-добре онагледен, 

за 25% по-интересно поднесен, 10% ги кара по-добре да осмислят и да разсъждават 

повече върху учебния материал и зададените въпрос. Само за 5% нямат мнение.  

На въпроса трябва ли новите технологии да се въвеждат в обучението на 

специалистите по здравни грижи, студентите са категорични, като 75% твърдо 

подкрепят въвеждането и използването на съвременни технологии в обучението на 

студенти, за 20% те не са необходимо средство за преподаване, а 5% не могат да 

преценят. 

 

 
Фиг.3. Трябва ли новите интерактивни методи да се въвеждат в обучението на 

професионалистите по здравни грижи 

 

Голяма част от студентите – 85% от рехабилитатори и 89% от лаборанти, се 

обединяват около мнението, че интерактивните методи са полезни за тяхната 

подготовка като бъдещи медицински специалисти, тъй като те предоставят за по-кратко 

време повече информация, по-достъпно и разбираемо. За рехабилитатор , медицински 

лаборант съответно 5% няма значение върху подготовката им, а 10% мислят, че това 

влияние е само отчасти. 



12th INTERNATIONAL BALKAN EDUCATION AND SCIENCE CONGRESS - 2017 

SECTION № 5: INNOVATIONS IN EDUCATION FOR SMART GROWTH  
447 

 
Фиг.4. Полезни ли са методите на интерактивно обучение за подготовката на бъдещите 

медицински специалисти 

Във въпроса влияят ли интерактивните методи върху мотивацията за учене, прави 

впечатление, че според 62% от студентите интерактивните методи са мотивиращ 

фактор, защото чрез тях материалът е поднесен по-достъпно, той е по-лесно усвоим и 

това ги мотивира да учат и разсъждават. За 31% от студентите прилагането на 

интерактивни технологии в обучението понякога е мотиращ. Само за малка част от 

студентите – 7% приложението на тези методи няма мотивиращ елемент.  

За 90% от анкетираните използването на почти неограничените възможности на 

съвременните  информационни ресурси и продукти създава условия за подобряване 

качеството си на обучение и чрез това да се изградят като добри и медицински 

специалисти, получили максимални знания и умения в хода на своето обучение в МК.  

 
Фиг.5. Подобряват ли качеството на обучение интерактивните методи 
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Заключение 

На базата на анкетното проучване да се формулират следните изводи: 

1. Медицински колеж – Стара Загора разполага със съвременни технически 

средства за обучение на студентите които широко се прилагат чрез интерактивните 

методи за обучение. 

2. Според анкетираните най-широко се използва мултимедийната презентация, 

специализираната апаратура, използването на макети и мулажи. 

3. Използването на модерни интерактивни методи в обучителния процес в двете 

специалности на МК „Рехабилитатор“ и „Медицински лаборант“ според мнението на 

студентите водят до стимулиране на техния интерес, предизвикват демонстрация на 

творческо и колективно мислене, като мотивират и повишават активността на 

студентите както по време на практическо обучение така и в подготовката им.  

4. Чрез използването на съвременните интерактивни технологии за обучение, се 

стимулира образователния процес, усъвършенства се общуването „преподавател-

студент“ и „студент-студент“, в резултат на което  се повишава качеството на 

обучението (равнището на познанията и равнището на продуктивната дейност), а това 

води до изграждане на социалнозначими личностни качества, необходими в 

медицинската професия и за придобиване на необходимите знания и практически 

умения.   

5. Всички анкетирани добре се ориентират в съвременните технически средства и 

технологии, което улеснява прилагането на интерактивните съвременни технологии, 

поради което и поднесения учебен материал става по-достъпен и по-лесно възприеман 

и запомнящ се начин за научаване на учебното съдържание, което предоставя 

възможност за свобода на студентите да мислят, да разсъждават и свободно да 

дискутират наученото. 

Съвременните информационни и комуникационни технологии предлагат широк 

набор от възможности и интерактивност в процеса на обучение. Те напълно 

съответстват на възприятията, мисленето и стила на учене на новото поколение 

студенти. Това са основателни аргументи и мотивационна основа за пренастройване на 

образователната среда и интегриране на новите технологии в нея. [6] 

Интерактивните методи на обучение отговарят напълно на съвременните 

предизвикателства към образованието, изискващо насоченост към студента, с неговите 

характерни особености и способности. Чрез използването на съвременните технологии, 
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които са напълно познати на младите хора в процеса на обучение студента, се създава 

интерактивна среда, която предоставя по-голяма активност и мотивация за получаване 

на по-пълноценни знания и прилагането в практиката умения.  По този начин се 

стимулират интересът им към образователния процес, а от тук и създаването на 

качествени професионалисти по здравни грижи. 
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