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Abstract. The report analyzes the results of an empirical study conducted in 2019 with 562 teachers from 
different types of schools, settlements in Bulgaria and stages of education. Their views and attitude to the appli-
cation of innovative methods in school activities – curricular, extracurricular and others were monitored. Based 
on the collected data, a profile of the modern teacher as a school innovator was outlined. The report include in-
formation about: what forms, methods and tools teachers use in their practice; what innovative methods they 
know, how often apply them and what motivated them; whether the innovative methods help in the student’s 
learning process; the extent to which innovative teaching methods increase the quality of learning content. A 
special focus in the study was placed on the role of teacher’s education and proffesional qualification for the ap-
plication of innovative methods, as well as school management for the introduction of innovations and support 
to teachers in this process .
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динамичните промени в развитието на съвременните общества и изисванията на новите педагогиче-
ски парадигми налагат прилагане на нови форми и методи на образование с цел изграждане и формира-
не на поколение от творчески личности, които имат ново отношение към ученето и прилагането на зна-
нията. управлението и организацията на учебния процес и на цялостния училищен живот следва да сти-
мулират в максимална степен тяхното развитие. педагогическите иновации дават възможност да се “раз-
чупи” рамката на традиционните дейности в училище и да се разнообразят и прилалаг иновативни тех-
нологии. по този начин се предоставят нови възможности за повишаване на ефективността и качество-
то на образованието. 

предизвикателство за учителя е да улови вниманието и да предизвика интересът на ученицитe към 
учебния процес, да стимулира самостоятелната им познавателна дейност и да остави трайно впечатле-
ние у тях. нетрадиционните форми на обучение, които често се приемат за алтернативни, стимулират по-
требностите на учениците от себепознание и изява.

промените за съвременното общество са резултат от бързия процес на технологизация и глобализа-
ция през ХХ век. и преходът от модерно към свръхмодерно и глобално общество през сегашния ХХI век. 
динамично развиващият се начин на живот днес с появата на качествено нови концепции и технологии 
изисква промени за бързо и ефективно адаптиране към новите условия. тези промени се реализират в 
динамична среда чрез нови парадигми, подходи и концепции, които осигуряват конкурентоспособност 
в различните сфери на човешкото развитие. В условията на динамичните промени в обществото образо-
вателната система, която се отличава с известна инертност и консервативност, е в ситуация на необходи-
мост от динамична промяна и разчупване на някои стереотипи. преодоляването на кризисните ситуации 
в процеса на нейното развитие са продължителни, предизвикателни и понякога трудно предсказуеми. те 
са тясно свързани и със съвременни световни тенденции: превръщане на образованието като глобален 
проблем, концепцията за учене през целия живот, новите технологии на обучение и възпитание. Бързото 
развитие на информационните и комуникационни технологии налала по-широкото и все по-необходимо 
използване на аудио-визуално, технологично базирано обучение с мултимедийни и интерактивни техно-
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логии. поради това настъпват промени в педагогическата теория и учебно-възпитателната практика, кои-
то са в посока на преодоляване на някои недостатъци на традиционното обучение, като например “пре-
димно репродуктивния му характер, основаващ се главно на паметта и преобладаването на фактологич-
ния материал” [1].

необходимите промени за повишаване на качеството на учебно-възпитателния процес в училище 
са свързани с разработването и приложението на стратегии, технологии, система от методи и техники за 
обучение и възпитание в съвременните условия на управление и организация на училищния живот и въз-
питание на подрастващите. В историята на педагогиката има богат опит и разнообразие от теории, на-
правления, учения и школи, които намират приложение в съвременното училище и са благодатни за учи-
телите-творци, реформатори и новатори. нововъведенията в училищното образование са отговорност и 
част от политиките на управление на образованието и на ръководните органи на училището, на учители-
те и учениците. “Ролята на учителите на ХХI век става все по-сложна, трудна и изисква нов тип педагоги-
чески и психологически умения не само за възпитание и обучение, но и за общуване, посредничество, уп-
равление на конфликти, консултиране и съветване на децата” [2]. тяхната роля се променя с прехода към 
съвременната образователна парадигма. 

За разлика от класическата образователна парадигма, основаваща се на свръхцентрализирано упра-
вление и твърде регулирано и регламентирано участие на учителя, новата образователна парадигма се 
отличава “с хуманно-личностна насоченост, с балансирано разпределение на педагогическата власт на 
различни равнища” [1]. това дава възможност на учителите свободно да работят за: демократично и ху-
манно обучение на своите ученици като се съобразяват с тяхната индивидуалност; да подпомагат тяхната 
социализация, самостоятелност и творчество; да поощряват комуникативността и адаптивността им при 
различни, а понякога и сложни социални процеси. дейностите на учителя придобиват ново значение, за-
щото ученето и новото отношение към знанието в информацинното общество се превръща в цел на об-
разователната система. той не само преподава, което е традиционната му функция, но и организира, под-
крепя, подпомага, стимулира ученето на своите ученици. “обръщането на фокуса от обучението към уче-
нето, означава, че е важно не какво учителите трябва да покрият (като учебен материал) и какви предмет-
ни области да обхванат, а какви умения следва да усвоят учениците.” [3]. Формирането на тази нова кул-
тура на учене постепенно променя и съотношението на формално, неформално и информално учене в 
обучително-възпитателния процес, което позволява да се прилагат техники на обучение от неформално-
то и информално във формалното.

настъпващите промени с развитието на обществото и технологиите пораждат както нови възможнос-
ти за подрастващите, така също предизвикателства по отношение на качеството на училищното образо-
вание. В съвременното общество на знанието то се структурира около темите за практически умения и 
действия в живота, а не около традиционните дисциплини, защото “знанието е неизбродно, а освен то-
ва на човека му трябва по-различно знание – за живота, за проблемите, знание, което включва емоцио-
налната страна и нагласите му – с една дума знанието, което не може да се придобие по стария начин на 
поднасяне на факти” [3]. 

постоянното усъвършенстване на училищното образование зависи от разнообразни фактори, но во-
дещи в този процес са участващите в него хора и взаимодействието помежду им. В обучителния процес 
то се реализира чрез интеракция между учениците, учителите, учебното съдържание, съвременните тех-
нологии и други. тя се случва само тогава, когато взаимодействието води до: “стимулиране на познава-
телните процеси; създаване на емоционална нагласа; установяване на активна позиция; удовлетворява-
не на потребностите от общуване, самоизява и нови впечатления; развиване на общочовешки умения – 
интелектуални, организационни; разгръщане на интелектуалния потенциал и чувството за самоценност.” 
[4]. действията и сътрудничеството на учителите са водещи в интерактивния процес, в който “комуника-
тивната компетентност на учителя е необходимо условие за реализиране целите на педагогическата ко-
муникация” с учениците. [5] интеракцията създава нови роли за учителя и учениците в образователния 
процес. днес е необходимо учителите да изграждат ценности в учениците си като развиват връзката меж-
ду взаимоотношенията, знанията и уменията им. именно нетрадиционните и иновативните методи и тех-
ники на обучение предполагат “необходимите нови начини на изграждане на образователното отноше-
ние” и необходимата ангажираност, при която се осъществява “пълно включване на цялостната личност 
и на ученика и на учителя” [4]. прилагането на иновации в образованието “означава да вършим най-до-
брото за всички ученици. учителите, уроците и учебните програми трябва да бъдат гъвкави. трябва да 
накараме нашите ученици да мислят и да задават въпроси. трябва да разтърсим тяхното любопитство и 
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да намерим начини да ги запазим заинтересовани.” [6]. по този начин ще бъдат подкрепени да развият 
умения, необходими за справяне с житейски ситуации и ще ги подготвят за бъдещата им професионал-
на кариера. 

образователните иновации се свързват с подобрения на знанията, уменията, компетентностите, по-
ведението на участващите в образователния процес. тези подобрения може да бъдат насочени към на-
маляване на усилията и увеличаване на скоростта за получаване на резултати, повишаване на качество-
то на обучението, задоволяване на новите нужди и изисквания на съвременните ученици и други. ино-
вацията може да доведе до подобрения, но също така е промяната, която е в същността на иновативните 
практики в образованието. Влиянието на всяка промяна може да бъде разглеждано спрямо различните 
усещания и чувства, които тя предизвиква у човека. За използването на дадено нововъведение е необхо-
димо човек да премине през определени преживявания и да придобие определени умения. по този на-
чин той претърпява развитие и успява да превърне нововъведението в полезен инструмент за своята ра-
бота. Всяка промяна обаче предизвиква в човека чувство на безпокойство. то разкрива отношението на 
учителите към промяната (нововъведенията). начинът, по който я възприемат ще определи бъдещото й 
приложение в тяхната практика. човек проявява безпокойство към самия себе си и неувереност по отно-
шение на работата, която предстои да извърши и резултатите, които ще постигне. поради това неоспори-
ма е необходимостта от насърчаване и подкрепа на учителите в различни етапи на тяхната практика и в 
процеса на повишаване на тяхната квалификация. 

настъпващите промени в развитието на образованието днес изискват активност от училищните орга-
низации за “продължаващо професионално развитие” на своите кадри (учители, ръководство и админи-
страция), което включва “всички дейности, с които учителите са ангажирани в продължение на тяхната 
кариера и които са предназначени да обновяват тяхната работа.” [7]. професионалното развитие на учи-
телите е необходимо не само за да отговарят на стандартите за трудово представяне, но и за да усъвър-
шенстват своята дейност спрямо промените в педагогическата наука и практиката. 

качественото протичане на всеки процес изисква оценка на различни етапи от неговото развитие. из-
мерването на актуалното състояние в даден момент от това развитие винаги е обект на интерес за уче-
ни, артисти, управници, обществото като цяло. Водещ стимул за осъществяване на настоящото изследва-
не е да се установи дали учителите прилагат в своята практика дейности, които се смятат за иновативни, 
а също така да се разбере кои според тях са иновативните методи на преподаване, какви са техните на-
гласи, знания, желание за работа с иновативни методи, нуждата им от информация и допълнителна ква-
лификация.

В настоящия доклад се представят резултати от емпирично проучване в научен проект “актуално със-
тояние и тенденции за приложение на иновативни методи в училищните дейности” във връзка с изпъл-
нение на научно-изследователска дейност по национална програма „млади учени и постдокторанти“ 
през 2019 г. Целта на изследването е да се установи отношението на учителите от общообразователните 
училища към прилагането на иновативни методи на обучение в образователно-възпитателния процес. В 
изследването участват преподаватели от различни етапи на образованието и по различни учебни дисци-
плини, които ръководят класни и извънкласни дейности от училища в малки, средни и големи населени 
места на територията на България.

С помощта на създаден за целите на изследването въпросник се събира необходимата информа-
ция, която отразява мнението и нагласата на учителите към прилагането на иновативни методи в тяхната 
практика. анкетата, чрез която се проучва мнението им, се състои от въпроси, които проучват практиката 
на използване на иновативни методи, мотивацията за приложението им в учебния процес, оценката на 
възможностите на иновативните методи, степента на информираност за този тип методи, демографски 
характеристики. чрез тези пет групи въпроси се проследяват вижданията на учителите за възможности-
те на иновативните методи за разнообразяване и усъвършенстване на образователния процес в учили-
ще и за предизвикатествата, които срещат анкетираните учители при прилагането им в своята практика.

В проучването участват 562 активно работещи учители (87% жени и 13% мъже) в училища от малки, 
средни и големи населени места от всички области на България. те са на възраст от 22 до 68 години като 
средната им възраст е 46 години. почти всички (97%) работят в държавни/ общински училища. Броят ан-
кетирани учители спрямо населеното място, в което работят, е равномерно разпределен, като процент-
ното съотношение е 32% от големи, 30% от средни и 29% от малки населени мяста. Само 8% са от столица-
та, което означава, че резултатите представят актуалната картина с акцент за общообразователните учи-
лища извън София. 
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Въпросите за използването на иновативни методи от учителите имат за цел да очертаят актуалните 
тенденции при приложението на нетрадиционни подходи и иновативни методи в съвременното учили-
ще. почти всички анкетирани учители (97%) споделят, че прилагат такива методи в своята практика. от тях 
92% обучават ученици в класни дейности, 58% са ангажирани и с извънкласни дейности, а 18% практи-
куват и в извънучилищни дейности. очевиден е големият интерес към нетрадиционния начин на обуче-
ние сред българските учители от общообразователните училища. Значението на този резултат се подсил-
ва и от факта, че само 22% анкетираните учители работят в училища със статут на “иновативно училище”, 
при които е характерно внедряване на различни елементи на иновация, които се отнасят до методите.

Съществен за ефективността на приложение остава въпросът за честотата на използване на инова-
тивните методи. едва 17% от учителите ги прилагат във всеки свой учебен час, за разлика от по-голямата 
част от анкетираните (82%), които “се доверяват” на тези методи веднъж на ден – 42%, веднъж седмич-
но – 31% или веднъж месечно – 9%. единици са тези учители, които не декларират, че използват инова-
тивни методи в своята практика.

Графика 1. Колко често прилагате иновативни методи по време на Вашата практика?

при съпоставяне на описаните резултати се откроява непоследователност и неустойчивост при из-
ползването на иновативните методи в практиката на анкетираните учители. Въпреки че, почти всички 
декларират положителното си отношение към „иновативността“, на практика тя не присъства редовно в 
преподаването. Възпиква въпросът дали това се дължи на липса на доверие от страна на учителите към 
подобни методи или има дурги причини за това. отговорът се търси в тяхната оценка за възможностите, 
които предлагат иновативните методи. Според 95% от анкетираните иновативните методи помагат за по-
пълноценното преподаване на учебния материал, а 93% смятат, че помагат и за по-качествено усвояване 
на учебното съдържание от учениците. това показва, че мнението на учителите за ефективността на ино-
вациите е положително, но не става ясно защо те не ги прилагат системно в своята работа. 

Графика 2. Според Вас иновативните методи 
помагат ли за по-пълноценно предаване 

на учебния материал?

Графика 3. Според Вас иновативните мето-
ди спомагат ли за по-качествено усвояване на 

учебното съдържание от учениците?

Безспорно е, че прилагането на иновации в образованието има за цел да мотивира всички участници 
в процеса към усъвършенстването му с фокус пълноценното развитие на детската личност и повишаване 
на качеството на образователния процес. това може да се постигне чрез гъвкавост в начина на препода-
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ване, привличане вниманието и интереса на учениците, предизвикване на тяхното любопитство, а от там 
и провокирането им да мислят и да задават въпроси. такива са и причините, които мотивират анкетира-
ните учители да избират иновативните методи на работа в своите класни, извънкласни и извънучилищ-
ни дейности. В графика 4. са изброени най-често срещаните мотиви за използване на иновативни мето-
ди, които се очертават след контент анализ на отговорите. прави впечатление, че тези причини са свър-
зани с очакваното въздействие, което следва да оказват иновативните методи върху учениците и проце-
са на обучение.

Графика 4. Причини за използване на иновативни методи

учителите споделят, че мотивацията да използват иновативни методи на преподаване в своята прак-
тика кореспондира със случаите, в които ги прилагат. най-често те са свързани със: “създаване на стиму-
лиращи действия – за насърчаване на ученето чрез преживяване”, “развиване на критично мислене, уме-
ния за самостоятелно учене или учене в група”, “за задържане на интереса и вниманието върху матери-
ала за усвояване”, “за неусетно усвояване на учебното съдържание”. някои от учителите намират инова-
тивните методи за начин “да разчупят рамките” на традиционното преподаване или когато то “не е дос-
татъчно ефективно от гледна точка на резултатност, интерес, преносимост на знания и умения”. осъзна-
ва се съвременната образователна парадигма за личностно ориентирано обучение, за различната днес 
връзка между учител и ученик, за новата роля на учителя като наблюдател, фасилитатор. учителите на-
мират приложението на иноветивните методи за ефективно и при заниманията по интереси, кариерно-
то ориентиране, ученето чрез реализиране на екипни проекти по различни теми, при дейностите за при-
общаване на учениците, както и при работа с проблемни ученици. Цялостното впечатление от отговори-
те на учителите, е желанието им за промяна и подобряване на образователния процес чрез прилагане на 
нововъведения в тяхната работа.

необходимостта от промяна в начина на обучение на учениците може да се осъществи чрез познати, 
модифицирани или новосъздадени методи, които се възприемат като иновации. иновативни ли са оба-
че методите на обучение, които учителите познават, а част от тях и прилагат в своята практика? най-по-
пулярни за тях са игровите подходи, като най-често се споменават “ролеви игри”. на следващо място се 
нареждат дискусионните методи (дискусия, мозъчна атака, беседа, дебат, аквариум, интервю, мислов-
ни карти). използването на дигитални и нови технологии също са сред най-познатите на учителите, като 
на видео-уроците те отделят специално внимание. Във всеки от изброените методи присъства групова-
та работа, която се нарежда на следващо място сред отговорите. проектно-базираните дейности, ситу-
ационните методи и интерактивното обучение са следващите по популярност сред учителите. те споде-
лят още за междупредметните връзки, обърнатата класна стая, ученето чрез преживяване, използването 
на презентации, изнесените обучения, лабораториите, работилниците и проектното учене с родителите. 
Сред разнообразието от методи на обучение, които анкетираните учители познават се срещат още мето-
ди от такива придобили известност системи като Сугестопедия, монтесори-педагогика, интерактивни ди-
гитални платформи като Kahoot и TEDed, бинарен урок, асоциативен облак, бойно изкуство доджо, със-
тезание, театрални разигравания, Саундпейнтинг (Soundpainting), “Бягаща диктовка”, самоорганизираща 
се среда за учене SOLE, мнемотехники, психотренинг, кинообразование, арт-терапевтични методи. отго-
ворите на учителите очртават разнообразна палитра от методи на обучение, които те познават, а част от 
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тях и прилагат в своята практика, за да поставят “учениците в ролята на откриватели, а учителят да е са-
мо помощник в процеса”.

Любопитно е дали методите, които използват анкетираните учители, са само начини за усъвършенст-
ване на работата, които са препоръчителни, но все още не са масово употребени, или са подобрение, мо-
дификация или същинска иновация. често се случва изполваните дейности по-скоро да подобряват ре-
зултатите от ученето, но да не са иновационни (като индивидуалния подход към учениците, използване-
то на допълнителни или визуализиращи материали). от отговорите на почти всички анкетирани учители 
се забелазва, че познатите им методи са вече съществуващи, но вероятно преоткрити и прилагани днес 
от тях и често се възприемат като иновативни. това се потвърждава и от мнението, че “част от изброени-
те не считам за иновативни практики – те вече са традиция, което не ги прави по-лоши”.

Всички изброени от учителите методи намират приложение в тяхната практика. почти всички пред-
почитат екипната работа като намират за най-подходящи игровите подходи и електронното обучение. 
използването на информационните технологии по различни учебни дисциплини е свързано с творческо 
търсене на всеки учител. по този начен се разчупва стереотипният традиционен начин на преподаване, 
обогатяват се средствата за възприемане, осъзнаване и усвояване на учебното съдържание като се пови-
шава мотивацията за учене.

С особено голяма популярност на следващо място се подрежда интерактивното обучение, при което 
се използват такива методи като дискусии, решаване на казуси, проектно-базирано обучение, учене чрез 
преживяване, изнесено обучение (в библиотеки, музеи), работилници, лаборатории, обърната класна 
стая. Всички тези методи, използвани от учителите, се възприемат като нетрадиционни в различни ком-
бинации. те са доказателство за разнообразния набор от методи и техники, с които обучават своите уче-
ници, но дали и в каква степен могат да се квалифицират като иновативни, е въпрос за който следва да се 
направи по-задълбочено проучване.

За целите на своята преподавателска дейност учителите са мотивирани да адаптират и допълват 
предлаганото учебно съдържание според потребностите и интересите на учениците като създават по-
мощни нагледни материали, адаптират доказани от практиката чуждестранни модели на преподаване. 
част от тях проявяват творчество и разработват собствени варианти на поднасяне на учебния матери-
ал, вкючен в учебната програма и необходимите учебни помагала. те споделят, че участват в квалифика-
ционни курсове, семинари, конференции, откъдето черпят вдъхновение и знания за нови и подходящи 
за тяхната практика методи на работа.

Сред анкетираните се срещат и такива, които не използват тези методи в своята практика. причини-
те, които споделят подредени от най-често към по-малко срещани са: липса на достатъчно време за под-
готовка, подходяща материална база, заинтересованост от учениците, специализирана литература, под-
крепа от родителите, от колегите, от ръководството на училището, както и от собствената неувереност, 
несигурност и безпокойство. ниската степен на приложение на тези методи, според резултатите от на-
стоящото изследване може би се крият в “шаблонната работа и мислене и неспособността за ефективно 
планиране и организиране” [8], както и поради притеснение, страх, нежелание и съпротива към промя-
на. интерес за бъдещо изследване би била темата за адаптацията към иновациите и безпокойството от 
прилагането на нови, нетрадиционни подходи на обучение и възпитание в училище. Резултатите ще по-
кажат също причините, поради които учителите избягват непрекъснатата или честата употреба на инова-
тивните методи в своята практика.

настоящото изследване очертава „иновативния“ профил на учителите. те декларират положително-
то си отношение към нетрадиционните методи на обучение и твърдят, че ги прилагат в своите класни, из-
вънкласни и извънучилищни дейности, но това не е системно. Реално като цяло нетрадиционните мето-
ди често се квалифицират като иновативни, а приложението им е по-скоро изключение, отколкото после-
дователна практика. потвърждава се тяхното мнение и убеденост за позитивният ефект, който тези ме-
тоди имат в учебния процес. това подчертава декларативността на това твърдение на фона на непосто-
янството в използването им. това показва, че е необходимо специално внимания на подготовката им за 
приложение и разработване на иновативни методи, за насочване на вниманието им към възможности-
те за използаване, към начините и средствата за мотивиране за регулярно приложение. успешното и ка-
чествено прилагане на методите на обучение зависят в значителна степен от уменията, способностите 
и компетентността на учителите, директорите, административния персонал. образователните политики 
заявени на равнище министерство са налице, но не са развити до такава степен условията и технологии-
те за създване, стимулиране и развиване на педагогическите иновации в българското училище. В образо-
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ванието и квалификацията на учителите присъства запознаване с някои педагогически иновации, но не и 
в достатъчна степен методическа подготовка за тяхното създаване, апробиране и творческо приложение.

процесът от идентифициране на нововъведенията до развиването и прилагането им в практиката, е 
продължителен, динамичен, а понякога противоречив и сложен. Развитието на обществото и произтича-
щите потребности от промяна на образователния процес са част от усилията за постигане на необходи-
мия успех при реформите на образователната система. от друга страна, самите участници в този процес 
– учители, ученици, ръководен екип, родители, е необходимо да възприемат нововъведенията чрез свое-
то отношение, поведение и търсене на квалификация, за да ги използват в своята практика. В основата на 
изискването за конструктивна промяна и развитие на българското училище е убеждението, че подготов-
ката и стимулирането на учителите към приложение и създаване на педагогически иновациии, ще пови-
ши качеството и удовлетвореността на всички участници в образователния процес. 
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