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Abstract: The last few years have a high tendency for students who wish to directly apply 
scientific knowledge, but without great success. The reasons are probably many, but one of 
them is the individual attention of teachers to each student. The individual working time to 
each student can mean a lot in the process of its technological development. 
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Състояние на проблема 
В последните няколко години се наблюдава засилена тенденция на студенти, 

които желаят директно да приложат научените знания, но без сериозен успех. Причи-
ните вероятно са много, но една от тях според мен е индивидуалното внимание на пре-
подавателите към всеки студент. Отделеното време към всеки студент може да озна-
чава много в процеса на неговото техническо развитие.  

 
Индивидуалната работа към студента 
Предложението в тази статия е индивидуалната работа с всеки студент, осо-

бенно онези от тях, които имат нужда от повече време за работа по учебния материал. 
Вярвам, че целта на всеки преподавател е да провокира студента към самостоятелност 
при работа, което ще предизвика много по-добро разбиране на студента. Понякога при 
среща с някои студенти се забелязва липсата на ясна цел, някои от тях все още не 
виждат тази цел и не са амбицирани да проявят старание. В условията на финансова 
криза много от студентите имат редица допълнителни ангажименти, което намаля и 
времето за подготовка. Това ни подвежда към разсъждение в посока на индивидуал-
ната работа с всеки един поотделно. В повечето случаи това е много трудна задача и 
изисква допълнителни ангажименти и значително по-високо натоварване на препода-
вателя. Често в подобни ситуации студента попада в различна среда на обучение, при 
което трябва да решава повече практически задачи. Подходът към индивидуалната 
личност ще доведе до прецизиране на знанията и по-високо качество на усвояване. 
Предложеният подход силно се разминава с масовото обучение. При масовото преда-
ване ясно се забелязва как всеки един от студентите е усвоил различна част от мате-
риала. Не са малко случаите, в които по-слабо подготвените студенти сами решават 
каква част от материала ще им е нужна и губят амбиция за изучаване на определен 
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материал. От страна на преподавателя това не трябва да се допуска, когато се забележи 
подобна нагласа преподавателят трябва да положи допълнителни усилия за мотива-
цията на студента. Съществуват различни подходи за теоретично-практическа подго-
товка, но в повечето случаи трябва да се обърне внимание на съвременните средства и 
начини за представяне на материала. От изключителна важност е начина на представя-
не на материала, което, разбира се, не може да бъде универсален подход, приложен 
към всички студенти. Основната причина за това е началните знания на обучаемия. За 
тази цел е добре да се приложи интелигентна сис-тема за начална проверка на зна-
нията. Подобна система успешно се прилага при езиковите курсове, но материалът, 
който се обсъжда в статията предлага нов подход за работа със студентите. Особено 
онези от тях, които имат по-висока начална подготовка и могат да се справят с 
основните задачи. Според нивото на групата тези студенти трябва да бъдат използвани 
за подтикване на останалите. Това е поредният начин, при който може да се провокира 
самостоятелност при практическата работа, т.е. в момента, в  който се зададе конкрет-
на задача за работа, тези, които се справят по-бързо със задачата, ще могат да 
помогнат на тези, които все още обмислят условието. Тук вниманието трябва да бъде 
насочено към провокиране на амбиция за работа на студентите. Това може да се 
постигне по няколко начина: 

• Доказателство за приложимост с повече практически примери при решаване 
на определена задача; 

• Специално внимание към изявения студент с повече индивидуални задачи. 
Насочване на студента към развиващи се компании; 

• Провокиране за участие в различни научни и научно-приложни проекти. 
 

Практическата работа на студентите 
Максималният ефект от преподаване може да бъде изпитан на практически из-

пит. Доколко студента може да приложи това, което е научил, ще покаже дали ще ус-
пее да се справи с практическа ситуация. Практически застъпеното обучение е водещ 
фактор за приложимоста на материала[1]. Имено практическата работа показва докол-
ко преподаваният материал е изяснен и може ли да бъде приложен. Подобно разреша-
ване на проблема показва синхронното обучение между преподаваната теория и прак-
тическата реализация на материала. Не бива да се допуска дори малко разминаване, 
което може да доведе до лабилност на знанията и трудна практическа реализация. Ос-
новното, което определя тези знания, е практическата работа на студентите. Дали до-
сега натрупаните знания ще са достатъчни за решаване на определена практическа за-
дача. Затова разглеждането на всяка практическа задача трябва ясно да покаже докол-
ко е актуален разглеждания проблем и как може да бъде приложен на практика. При 
съчетанието на съвременните теоретични знания с практическата насоченост ще изгра-
дят сигурност в самия студент. Без този синхронен подход немогат да се очакват и 
трайни знания. При подобни системи за обучение преподавателите заемат единствено 
насочваща роля. Тук всеки от преподавателите се явява ментор, даващ насока на рабо-
та и показващ примерно решение на технически проблем. Този подход се използва при 
повечето европейски проекти, при които се създават и нови технически решения. Не-
винаги техническите проблеми могат да бъдат решени с традиционните средства за 
анализ. Много от съвре-менните решения се базират на нови подходи за анализ и дори 
собствена креативност. В последните няколко години имам удоволствието да препода-
вам на студенти от първи курс, при което забелязвам много по-високо внимание и 
съсредоточване в работата, това се поражда от началните цели на студентите. Тези 
цели все още са ясни и отчетливи и в повечето случаи водят студента до края на него-
вото обучение. 
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Студентската амбиция пораждаща креативност 
Понякога при обучението се срещат и студенти с по-висока амбиция за обуче-

ние. За съжаление винаги остава една част от студентите, които не могат да се реали-
зират в избраната област и не намират приложение на своето образование. Именно в 
първите няколко семестъра студента трябва да бъде ясно насочен, че всичко, което се 
изучава, не е самоцелно и може да бъде приложено на практика. Имено това ще развие 
неговата креативност и мислене в желаната техническа област. Към такива студенти в 
техническите специалности трябва да се подходи с повишено внимание, като ясно се 
очертаят причините за подобно мнение. Подобено подход е приложим още в първите 
курсове на студентското обучение. Нещо повече, понякога се забелязват студенти, на 
които им е трудно да си представят къде ще приложат тези знания. Голяма част от тях 
смятат, че обчението трябва да е практически насочено с въвеждане на повече техни-
чески нововъведения. Имено това ще доведе до формиране на специалиста и възмож-
ността му да приложи наученото. Забелязва се как в последните месеци се формират 
множество курсове с различна насоченост. Всеки от тях има за цел формирането на 
конкретни знания. От тези стратегии се възползват много обучаващи центрове, които 
специално изграждат база за подготовка на спациалисти в желаното направление. По-
добни технически направления са: системи за видеонаблюдение, пожароизвестяване, 
соларни системи и др. Тези стратегии на обучение предвиждат моменталната реализа-
ция на студента в посочените области. Тази реализация в голяма степен зависи от това 
каква част от обучението е практическо насочена и може ли директно да бъде прило-
жена в практиката. Това най-често се постига чрез практически примери използвани в 
процеса на преподаване. Такива примери могат да бъдат задачите на всяка средна или 
малка техническа компания в България. Ежедневната работа на тази компания поставя 
редица нерешени технически въпроси, които успешно могат да бъдат основа за разви-
тието на студента. Повечето от тези компании не могат да си осигурят собствена раз-
война или изследователска дейност, където е намесата на университета. Конкретното 
обучаващо звено в този университет може да изведе студента до решение на много 
технически решения т.е. да провокира креативност. От друга страна успехът от извър-
шената работа води до различни начини за оценка на студентката работа и поражда 
все по-висока амбиция за работа в избраната техническа област. 

 
Ангажиране на студентите със съвременните приложни задачи 
При анагажиране на студента с практическа задача недвусмислено влияние 

оказва натрупаният до момента опит. Този опит е различен за всеки и точно там ще бъ-
де изразена нашата преподавателска работа. Само няколко практически теста в нача-
лото на курса могат да ни подскажат входното ниво на студента. Тези тестове ще насо-
чат вниманието на преподавателя и към различни технически задачи. Трябва да се 
помни, че не всеки от студентите притежава нужният опит, но този тест ще ни покаже 
насоката на преподавателската работа. Началният тест може да включва основни неща 
от преподаваният материал и да завърши с практическа задача. Всеки студент, който 
се е  справил със задачата, може да бъде поканен за участие в различни външни 
проекти [2]. 

Такъв пример е включване на студенти в различни международни проекти орга-
низации и научни институции. Тези проекти изграждат много от знанията и уменията 
на студента, като показват една различна гледна точка и пораждат все по-голяма 
амбиция за работа. Това се постига чрез непрестанна работа с изявените студенти в 
малки групи. Много от тези студенти успяват да се справят с наглед непосилни задачи, 
което на свой ред показва постигната креативност и успеха в работата. На всеки пре-
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подавател е ясно, че знанията от теста не са окончателни, но могат да покажат на-
соката за бъдеща работа с изявената личност. 

 
Изводи: 
 
• Индивидуалната работа със студента е основен фактор за неговата реализа-

ция като специалист; 
• Невинаги техническите проблеми могат да бъдат решени с традиционните 

средства за анализ. Много от съвременните решения се базират на нови подходи за 
анализ и дори собствена креативност. Студентската амбиция в много случай поражда 
креативност, която може да доведе до успешен ангажимент на студента в техническата 
област. 
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