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Това изследване е резултат от проучването, проведено от шест европейски 

университета: Университетски колеж в Льовен и университетски колеж в Лимбург, 

Белгия; Русенски университет „Ангел Кънчев“, България; Университетът в Патра, 

Гърция; Университетът по бизнес и здравни науки в Лодз, Полша и 

Университетска фондация Хайме-и-Импреса, Испания.
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РЕЧНИК НА КЛЮЧОВИТЕ ТЕРМИНИ  

 

Внимание 
Когнитивната концентрация на студентите по време на 

преподаване без външно разсейване. 

Продължителност 

на вниманието 

Времето, през което студентите могат да останат 

концентрирани върху определена дейност. 

Комуникативни 

умения 

Уменията, които ви помагат да взаимодействате с вашите 

студенти по време на процеса на преподаване и обучение в 

учебната зала / аудиторията, онлайн или в комбинация от 

двата метода. 

Концентрация 
Способността на вашите студенти да насочват вниманието си и 

да останат фокусирани върху една дейност. 

Емоции 

Присъствие на емоционалност в процеса на комуникация със 

студентите по време на преподаване (напр. дали изразявате, 

или не чувствата си, как взаимодействате със студентите и т.н.) 

Ангажираност 

Когато студентите са ангажирани в процеса на обучение, те са 

съсредоточени, слушат и проследяват зрително преподавания 

материал, водят си бележки и задават въпроси. 

Невропедагогика  

Когато се срещнат наука и образование, чиито научни цели са 

да се установи как да се стимулират нови зони на мозъка и се  

създават връзки, се ражда тази наука, която е насочена към 

стимулиране на мозъка на всички видове учащи.  

 

 

 

ОБЩ ПРЕГЛЕД 

Общата цел на проект „Невропедагогика“ е да подобри качеството на 

европейското висше образование чрез генериране на иновативно дидактическо 

предложение, базиращо се на неврологията. Въпреки че образователните и 
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когнитивни науки предлагат широк спектър от теории и свързаните с тях добри 

практики в учебната зала и аудиторията, неврологията може да внесе биологичен 

подход, който може да обясни защо тези практики работят и може да предложи 

допълнителни подходи. Ученето е резултат от промени, които се случват в мозъка 

(Hebb, 1949), така че висшето образование трябва да има за цел да разбере тези 

промени и да представи нова информация по начин, по който мозъкът на 

студентите ще възприема по-ефективно. 

Целта на това изследване е да се идентифицират нуждите от обучение на 

преподаватели във висшето образование с цел прилагане на неврологията в 

областта на висшето образование и ползване от „новите” знания, които 

невропедагогиката може да предостави за подобряване на процеса на 

преподаване и обучение. Това изследване е резултат от събраната информация 

при проучването, проведено от шест европейски университета и част от първия 

интелектуален продукт на този проект. 

Проучването е проведено по смесена методология, която съчетава количествени, 

качествени и документални подходи за получаване на диагностична оценка на 

нуждите на преподавателите във висшето образование. Проведена е анкета, в 

която 149 преподаватели от 5 различни европейски държави са анкетирани 

относно настоящите им познания по неврология, прилагани към преподаването 

във висшето образование. На преподавателите, представляващи различни научни 

области, са зададени въпроси по поредица от теми, свързани с неврологията и 

нейното приложение към преподаването във висшето образование. Тези теми са 

разделени в следните раздели: комуникация и емоции, концентрация и 

ангажираност, дидактически методологии, творчество и критическо мислене и 

неврология и невропедагогика. 

Това изследване ще покаже заключенията от тази анкета, комбинирани с 

констатациите от теоретичното проучване, проведено от партньорите, и ще 

представи идентифицираните нуждите от обучение на преподавателите във 

висшето образование. Идентифицирането на тези потребности от обучение е 

първият етап от това, което ще следва, и което представлява втория 
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интелектуален резултат, „Иновативна методология за обучение и ръководство за 

добри практики, основано на неврологията“. Нуждите от обучение, 

идентифицирани в резултат на това проучване, ще бъдат отправна точка за 

разработване на тази методология. 

 

ПРОФИЛ НА УЧАСТНИКА 

Анкета беше попълнена от 149 преподаватели от различни университети в 5-те 

страни-участнички (19 от Белгия, 11 от България, 60 от Гърция, 13 от Полша и 46 от 

Испания). Участието в анкетирането се разпределя равномерно, когато става 

въпрос за представяне от различни научни области: хуманитарни науки, социални 

науки, образователни науки, икономически науки, естествени науки, инженерни и 

здравни науки. Като цяло, от гледна точка на възрастта, пола и опита на 

участника, мнозинството са на възраст над 45 години, преподават повече от 10 

години и има малко мнозинство от жените.  

Не са направени заключения въз основа на профила на участниците и не е 

установен модел в отговорите им, основаващ се единствено на тяхната 

националност, научна област, възраст, пол или години опит. 

 

КОМУНИКАЦИЯ И ЕМОЦИИ 

Положителната комуникация и емоционалните умения придобиват значимост в 

преподавателската практика. Установено е, че обучението се влияе от емоциите, 

както при процесите на запаметяване, така и при съхраненото в паметта (Blasco et 

al., 2017). При преподаването емоциите играят жизненоважна роля в 

когнитивните и ефикасни учебни процеси. 

Изследването на Jiménez et al. от 2020 г. установява, че точно както 

положителната комуникация води до ефикасно обучение, така и негативните 

настроения също могат да повлияят, генерирайки ниски нива на усвояване на 

информацията. Изследването показва, че е необходимо да се осигурят нови 

образователни модели, които да включват емоционално развитие, позитивно 
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отношение и устойчивост, и предполага, че за да се подобрят образователните 

процеси, такива като обучението, е необходимо да се включат иновативни и нови 

технологии. Следователно, в класната стая трябва да се създава подходящ 

емоционален климат, който да поражда увереност и ефективна комуникация в 

ежедневната практика. 

При проведената анкета участниците са запитани дали са съгласни с твърденията 

„Процесите на преподаване и обучение се влияят от емоциите на 

преподавателите и студентите“ (F1) и „Преподавател с изявени 

комуникативни умения привлича вниманието и интереса на студентите чрез 

изразяване на емоции.“ (F2). Респондентите почти единодушно се „съгласяват“ 

или „категорично се съгласяват“, като демонстрират високо ниво на разбиране на 

влиянието на емоциите в обучението. 

 

  

 

 

 

 

 

 

На въпроса дали са съгласни или не с твърдението „Вярвам, че имам силни 

комуникативни умения“ (F3), тенденцията в отговорите при преобладаващото 

мнозинство от анкетираните е, че вярват, че притежават такива,  въпреки 

известни несъответствия при отделните страни. Но когато са запитани дали са 

съгласни с твърдението „Вярвам, че преподавам, като изразявам емоциите си“ 

(F4), процентите леко намаляват и почти една трета от анкетираните или 

проявяват безразличие, или когато преподават не изразяват емоциите си. Освен 
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това, запитани дали са съгласни с твърдението „Вярвам, че преподавам, като 

вземам под внимание емоциите на моите студенти“, отново около една трета 

от анкетираните или проявяват безразличие, или не мислят, че вземат под 

внимание емоциите на своите студенти, когато преподават.  

 

 

Тези резултати показват, че на преподавателите явно им е известна ползата от 

осъществяването на комуникацията в единство с емоциите, но изглежда не 

всички прилагат тези знания в своята практика. Констатирано бе, че почти една 

трета от участниците не вярват, че когато преподават изразяват емоциите си и не 

мислят, че вземат предвид емоциите на своите студенти при обучението. Тази 

пропорция е достатъчно значима, за да подчертае нужда от обучение. 

Участниците могат да извлекат полза от практическо обучение за това как да 

предават своите знания, като използват положителни емоции и вземат предвид 

емоциите на своите студенти, използвайки правилната методология, която 

насърчава емоционално положителна учебна среда. 

 

КОНЦЕНТРАЦИЯ И АНГАЖИРАНОСТ 

Способността на студентите да останат концентрирани и ангажирани в една 

дейност е ограничена. Нивото на внимание на студентите може да варира в 

зависимост от мотивацията, настроението, възприеманата значимост на учебния 

материал и други фактори. Определянето на точната продължителност на 
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вниманието на студентите не е лесна задача. 

Има различни констатации и мнения по темата и явно не съществува консенсус 

сред научната общност. Много автори твърдят, че вниманието на студентите 

намалява за около 10 до 15 минути при лекции, докато други предполагат, че 

студентите могат да останат фокусирани върху една дейност в продължение на 48 

минути (Wilson & Korn, 2007). Няма обаче достатъчно доказателства в подкрепа на 

нито една теория. Някои изследвания на психолози (Bunce et al., 2010) 

проследяват воденето на бележки по време на занятия и наблюдават, че след 

определен период скоростта намалява, което може да означава загуба на 

концентрация и / или внимание, но не е открит ясен модел. В други проучвания 

изследователите наблюдават студентите по време на лекция и отбелязват 

възприетите прекъсвания в вниманието. Те отбелязват спадове във вниманието 

през началните минути на „настаняване“, отново в периода от 10-тата до 18-тата 

минута по време на лекцията, а след това на всеки 3-4 минути до края на учебния 

час. Освен това, наблюдателите не са в състояние да измерят точно 

продължителността на вниманието на студентите и отбелязват, че макар да има 

определен модел на спад във вниманието на студентите по време на лекция, 

точната дълготрайност на средния период на внимание не е определена. 

Тази липса на консенсус сред научната общност изглежда преобладава също и 

при преподавателиите във висшето образование. Проведеното проучване 

показва несъответствие в отговорите по отношение на способността за 

концентрация и ангажираност.  

Участниците бяха запитани дали са наясно с продължитеността на вниманието на 

възрастовата група, на която преподават. С някои несъответствия между страните 

(F5), тенденцията, която се набелязва е, че преподавателите мислят, че са наясно 

с продължителността на вниманието на своите студенти. Отговорите на въпроса 

дали преподавателите структурират своите занятия, като отчитат 

продължителността на вниманието на възрастовата група, на която преподават, 

отново показват подобни нива на съгласие (F6). След това участниците са 

запитани дали усещат спад във вниманието на студентите след определен 
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период, което води до почти единодушни отговори, изразяващи съгласие. 

  

Но на въпроса „Колко време мислите, че могат да останат ангажирани?“ отговорите са 

доста различни (F7-F11). Няма еднакви отговори при отделните държави и не е открит 

ясен модел. Например, докато по-голямата част от участниците от Полша вярват, че 

студентите могат да останат ангажирани до 45 минути, при другите отговорите се 

разделят, като едни мислят, че това са 15, а други -  30 минути. Много малък брой 

участници вярват, че вниманието остава постоянно.  
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Освен това, попитани за това кои фактори отвличат вниманието на студентите 

най-много, мнозинството от анкетираните дават подобни отговори, като най-

често се повтарят „монотонен тон / стил“ и „твърде много теория“. Ученето се 

осъществява по-ефективно, когато информацията се представя по множество 

начини (Hattie and Yates, 2014), така че преподавателите са наясно с принципите 

за това как да бъде избегнат монотонен и прекалено теоретичен стил на 

преподаване, когато подготвят своите часове. Нещо повече, когато участниците 

бяха запитани кои фактори поддържат интереса / ангажираността на студентите, 

най-често повтарящите се отговори са „разнообразяване на дейностите“ и 

„активно участие“. Тези отговори също показват, че те напълно разбират по какви 

начини  може да се задържи вниманието на студентите. Ако студентите лично са 

допринесли за дадено занятие, много по-вероятно е да останат заинтересовани, 

за да видят как техният принос ще се реализира (Bunce et al., 2010). 

Тези резултати подчертават, че участниците изглежда са сигурни, че вниманието 

на студентите спада след определен период; че са наясно с продължителността 

на вниманието на възрастовата група, на която преподават; и че те подготвят 

своите часове според тази продължителност. Те обаче изглежда нямат ясно 

разбиране за това каква е продължителността на това внимание и, следователно, 

не са в състояние да планират своите уроци в зависимост от нея. Тази липса на 

ясно разбиране наистина е в съответствие с липсата на консенсус сред 

25%
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академичните среди. 

Поради липсата на консенсус, не може да се твърди, че преподавателите биха се 

нуждали от обучение за продължителността на внимание конкретно, въпреки 

това те все пак могат да извлекат полза от получаването на знания за различните 

методи за измерване на спада във вниманието. Освен това, въпреки че 

преподавателите показват добро познаване на факторите, съдействащи за 

разсейване и, съответно, за привличане на вниманието, те биха могли да получат 

специализирано обучение за начините, чрез които да се избегне монотонността в 

преподаването и да се постигане динамичност в общуването; за ефективна 

диверсификация на  дейностите и за активна работата на  студентите в часовете. 

 

ДИДАКТИЧЕСКА МЕТОДОЛОГИЯ 

Използването на различни дидактически методологии може да повлияе на 

учебния процес. Участниците в анкетата бяха запитани относно техните познания 

и използване на различни методи на преподаване и оценяване. 

Участниците първо бяха запитани „Кои методи използвате, когато преподавате в 

класна стая или аудитория?“ (F12-F19). Най-използваните методи са лекции, 

решаване на проблеми, практически упражнения и групова работа. От тези данни 

става ясно, че все още преобладават по-класическите методи на преподаване. 
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С някои изключения по страни, методи като „обърната класна стая“, „игрови 

методи“ или „дизайн мислене“ получават много малко отговори. Игровите 

методи, например, се приемат като ефективни за повишаване на мотивацията и 

академичните резултати на студентите в университета (Baena-Extremera et al. 

2021). Въз основа на постиженията на неврологията е установено, че игровите 

методи могат да бъдат интересен подход за насърчаване на ученето. В игрова 

среда участникът, който се обучава, винаги може да започне отначало, като се 
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намалява страха от неуспех и като се достига до по-ефективно и интегративно 

обучение (Luria et al. 2021). Поради малкия брой респонденти, които използват 

игрови методи в процеса на преподаване, определено се идентифицира като 

необходимост от обучение преподавателите да получат информация за ползите 

от прилагането на този метод в своята практика, тъй като той има много доказани 

предимства. Преподавателите във висшето образование също така могат да 

извлекат полза и от това да научат какви са преимуществата от прилагането на 

методите „обърната класна стая“ и „дизайн мислене“ в аудиторията и как да ги 

използват. 

Заедно с въпросите, касаещи намаляването на страха от неуспех, участниците 

също бяха запитани относно техните методи за оценяване. Беше зададен 

въпросът „Когато имате възможност, използвате ли друг метод за оценяване 

на студентите, който да се различава от традиционните, такива като 

изпити с оценки?“. В отговорите имаше някои несъответствия. Като цяло 

мнозинството анкетирани отговори, че правят това, но все пак в някои от страните 

участнички (65% в Гърция и 38% в България) все още е налице висок процент, 

които не биха използвали алтернативен метод за оценяване, дори когато имат 

възможност за избор. Ако обучението е повлияно положително от 

предизвикателства и отрицателно от заплахи (Blasco et al., 2017), идеалната 

атмосфера за преподаване трябва да бъде атмосфера на релаксация, без 

ситуации, които могат да се възприемат като заплашителни. Изпитите са известни 

като стресови ситуации за студентите, които не винаги отразяват съвкупността от 

техните знания и възможности. Стресът може да наруши способността на мозъка 

да кодира и извиква спомени (Betts et al. 2019), което може осезаемо да повлияе 

на представянето по време на изпити. Когато участниците бяха попитани дали са 

забелязали положителен отзвук или ефект у студентите към специфичен 

нетрадиционен метод за оценяване, по-голямата част отговориха, че са доловили 

такъв (F20). 
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Тези две констатации, фактът, че респондентите са категорични, че са забелязали 

положителна реакция на студентите към нетрадиционни методи за оценяване, но 

също така и че значителна част от участниците не биха обмислили алтернативни 

методи за оценяване, показват, че те може би биха могли да се възползват от 

обучение по налични различни методи на оценяване и да установят какви са 

ползите от тях. 

Участниците са запитани също и дали са запознати с термина „асоциативна 

памет“. Има значителни несъответствия в отговорите между страните (F21), но 

може да се каже, че въпреки наблюдаващата се тенденция, че по-голямата част от 

анкетираните са запознати с термина, почти половината от тях не са. Интересно е, 

че на въпроса „Опитвате ли се да преподавате нови понятия, като използвате 

ежедневен опит, практически примери и приложения?“, което е част от това, 

което представлява асоциативна памет, участниците почти единодушно 

отговорят, че го правят.  
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Ученето се насърчава с развитието на асоциативната памет (Blasco et al., 2017). 

Колкото повече се отдалечава новата информация от предишни идеи или 

преживян опит, толкова повече тя ще зависи от повторението, за да се 

консолидира в мозъка. Препоръчително е да се избягва преподаването, 

фокусирано върху запаметяване, целящо трансформирането на новата 

информация в учене, чрез базиране на теоретичните понятия в сценарии от 

реалния живот, а също и като се разчита на примери от ежедневието на 

студентите. 

Препоръчително е преподавателите да получат обучение за това какво 

представлява асоциативната памет. Въпреки че изглежда, че те несъзнателно 

използват някои аспекти на асоциативната памет, те все пак биха могли да се 

обогатят от обучение по терминология и за ползите от асоциативната памет, за да 

я използват ефективно по време на своите занятия. 

 

ТВОРЧЕСТВО И КРИТИЧЕСКО МИСЛЕНЕ 

Творчеството и критическото мислене са желани качества както за студентите, 

така и за завършилите вече висшисти, които искат да навлязат на пазара на труда. 

Висшето образование обаче не винаги дава възможност на студентите да ги 
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развият (Bresciani, Henning and Wolff, 2016). 

Участниците са запитани за методите, които използват за насърчаване и 

развиване на творчеството и критическото мислене на своите студенти. 

Първо, участниците са запитани чрез отделни въпроси дали насърчават 

творчеството и критическото мислене (F22 и F23). И двата въпроса получават 

почти единодушни отговори, като повечето участници потвърждават, че правят 

това. Участниците, които отговарят отрицателно, обосновават отговора си с 

твърдението, че творчеството и критическото мислене не са уместни или не се 

прилагат в тяхната област. 

 

 

 

 

На въпроса как насърчават студентите да развиват техните творчески 

способности, някои от най-повтарящите се отговори са: 

- Чрез решаване на проблеми въз основа на казуси. 

- Чрез търсене на алтернативни решения. 

- Чрез предоставяне на студентите възможност да предложат свои теми за 

научни доклади. 
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        -  Чрез работа по проекти. 

На въпроса как насърчават студентите да развиват своето критическо мислене, 

някои от най-повтарящите се отговори са: 

      - Чрез предоставяне на студентите на различни гледни точки по една и съща 

тема, така че те да могат да обосноват своите доводи въз основа на доказателства 

/ литература. Така те ще се научат  да защитават мнението си на базата на 

аргументи. 

     - Чрез поставяне на етични въпроси за дебат. 

     - Чрез анализиране на материали. 

Накрая участниците са запитани „Смятате ли, че трябва да подобрите 

съществуващата учебна програма на курса (курсовете) си, за да създадете 

благоприятни условия за развитие на творчеството и критическото мислене 

на вашите студенти? Ако отговорът е да, моля, обяснете как.“ По-голямата 

част от участниците отговорят положително, като някои от най-повтарящите се 

отговори са: 

- Повече време за индивидуална работа в час, защото творчеството и 

критическото мислене се нуждаят от време, за да съзреят. 

-  По-малобройни групи студенти, за да може да им се обръща повече 

внимание. 

-  Отделяне на повече време за диалог и взаимодействие. 

-  Учебното съдържание не е толкова строго определено. 

Тези предложения може да не се считат за нужди от обучение сами по себе си, но 

със сигурност могат да се разглеждат като обратна връзка и предложения за 

подобрение. 

 

НЕВРОЛОГИЯ И НЕВРОПЕДАГОГИКА 
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Пренасянето на структурата на неврологията в ежедневната практика е 

предизвикателство за преподавателите, подкрепяно от невролозите (Bell & 

Darlington, 2020). Формулирана е поредица от въпроси, с цел да се установят 

знанията на участниците по неврология, приложени към преподаването, за да се 

идентифицират техните нужди от обучение по темата. 

Първо, участниците са запитани дали са им известни термините „неврология“ и 

„невродидактика“ (F24). На мнозинството тези термини са познати, но има две 

държави със значителен процент (Испания с 47,8% и Гърция с 28%), които 

заявиха, че не са запознати с тях. На въпроса „Запознати ли сте или имате ли 

някакви основни представи за неврологията?“ (F25), въпреки че има някои 

различия в отговорите между страните, повече от една трета от отговорите 

показват, че участниците нямат основни представи за неврологията. Те също са 

запитани „Запознати ли сте или имате ли някакви основни представи за 

невропедагогиката?“ (F26) и този въпрос получава подобен брой положителни 

отговори, като повече от една трета от респондентите казват, че не са запознати. 
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Освен това участниците, които отговарят с „да“ на последния въпрос, са запитани 

„Прилагате ли знанията си по невропедагогика във вашата преподавателска 

практика?“. Интересно е, че около половината от участниците, които твърдят, че 

имат основни представи за невропедагогиката, отговорят, че не ги прилагат в 

своето учение. Това може да означава, че те нямат необходимите инструменти за 

това. 

От тези отговори могат да бъдат извлечени някои нужди от обучение. Първо, ако 

целта на този проект е да се прилага неврологията във висшето образование, то 

преподавателите трябва да преминат обучение, даващо им основни знания за 

това какво представляват неврологията и невродидактиката. Това би било 

отправна точка за останалото необходимо обучение. Отговорите показват, че 

около половината от участниците нямат основни представи нито за неврологията, 

нито за невропедагогиката. Това също прави необходимо обучението по двете 

науки и техните приложения във висшето образование. 

Участниците са директно попитани дали мислят, че могат да се възползват от 

специализирано обучение по невропедагогика за оценяване на преподаването и 

ученето. По-голямата част от анкетираните отговарят, че ще имат полза (F27). Те 

са помолени също да пояснят конкретно каква полза мислят, че биха могли да 

извлекат от такъв тип обучение или какво биха искали да научат. Най-често 

повтарящите се отговори са: концентрацията при различни възрастови групи (това 

е пряко свързано с раздела за продължителността на вниманието), да им бъдат 

преподавани примери за добри практики в невропедагогиката, специално 

обучение, провеждано от невролози (на това изискване се поставя специален 

акцент), как да се максимизира вниманието (също свързано с раздела за 

продължителността на вниманието) и как да прилагат тази наука към голями 

аудитории. Тези искания трябва да бъдат взети предвид при разработването на 

методология за обучение на преподаватели във висше образование. 
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НЕВРОМИТОВЕ 

Докато се провеждаше теоретичното проучване за това изследване, темата за 

„невромитовете“ се открои като заслужаваща си да бъде спомената. 

Невромитовете са резултат от пристрастни изкривявания и опростявания на 

информацията, получена от неврологията (Howard-Jones, 2014). Тези ненаучни 

идеи често се свързват с неефективно преподаване или преподаване, при което 

се използва непроверена информация в аудиторията.  

Различни изследвания проучватват разпространението на невромитовете сред 

преподавателите и как това може да повлияе на начина им на преподаване. 

Скорошно изследване на Torrijos-Muelas et al. (2021) установява, че 

невромитовете са следствие от липса на научни познания, от комуникативна 

пропаст между учени и преподаватели и от ненадежни източници на 

информация, използвани от преподавателите. Това изследване показва 

необходимостта от подобряване на научното съдържание във висшето 

образование и подчертава значението на обучението на преподаватели без 

откъсване от работа. В него се прави предложение университетските 

преподаватели активно да се ангажират с проучвания по тази тема и призовава 

„образованието по неврология“ да служи като мост, който обединява научните 
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знания и практическото приложение в образованието, със строг стандартен метод 

за цялата академична общност. 

Други изследвания (Betts et al. 2019) установяват невромитове, при които се 

вярва, че: 

- Слушането на класическа музика увеличава способността да се мисли 

задълбочено. 

-  Основен показател на дислексията е, че буквите се четат отзад напред. 

-  В зависимост от доминирането на мозъчното полушарие (ляво полушарие - 

дясно полушарие) хората учат по един или друг начин. 

        -  Хората използват само 10% от мозъка си. 

Това изследване, заедно с резултатите от анкетите, идва да покаже, че 

преподавателите изглежда имат основни познания за мозъка и в същото време 

поддържат някои често срещани заблуди относно образователните концепции, 

основани на мозъка. Това явление може да отразява факта, че неврологията 

рядко се включва в обучението на преподаватели (Howard-Jones, 2014), които, 

следователно, не са подготвени да критикуват идеи и образователни програми и 

са поддават да вярват на общоизвестни концепции, които не са научно 

обосновани. 

Тук е идентифицирана ясна необходимост от обучение: преподавателите във 

висшето образование трябва да бъдат обучени относно невромитовете, за да 

могат да избегнат попадането в този „капан“ и да прилагат ненаучни методи в 

своята преподавателска практика. 

ИЗВОДИ 

В резултат на проведеното проучване, това изследване идентифицира поредица 

от нужди от обучение на преподаватели във висшето образование. Това 

изследване установи слабости в поредица от теми, свързани с приложението на 

неврологията при преподаването във висшето образование и препоръчва тези 

теми да бъдат реализирани чрез подходящо обучение. Тези нужди от обучение 

са: 

- Практическо обучение за това как да предават своите знания, като 
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използват положителни емоции, като насърчават адекватен емоционален 

климат в аудиторията и като вземат предвид емоциите на своите 

студенти. 

- Обучение по различни методи за измерване на спада във вниманието и 

ефективни практики, за поддържане на интереса на студентите. 

- Специализирано обучение за начините да се избегне монотонността при 

преподаването и за това как да се общува динамично. Специализирано 

обучение за ефективно диверсифициране на дейностите и за по-активно 

включване на студентите в  часовете. 

- Информация за предимствата от и прилагането на „игрови методи“, 

методите „обърната класна стая“ и „дизайн мислене“ в аудиторията. 

- Обучение по различни видове методи за оценяване, достъпни и 

подходящи за студенти и за ползите от тях. 

- Обучение за това какво представлява асоциативната памет. Въпреки че се 

създава впечатление, че анкетираните преподаватели несъзнателно 

използват някои аспекти на асоциативната памет, те все пак биха могли 

да се възползват от обучението по терминология и за предимствата на 

асоциативната памет, за да я използват ефективно по време на своите 

часове. 

- Основно обучение за това какво представляват неврологията и 

невродидактиката / невропедагогиката и за техните приложения във 

висшето образование.  

- Специфично обучение на неврологична основа, отнасящо се до: 

способността за концентрация на различни възрастови групи, 

запознаване / обучаване с примери за добри практики в 

невропедагогиката, специфично обучение, основаващо се на 

изследванията на невролози относно това как да се максимизира 

вниманието, как да се приложи тази наука към голями студентски 

аудитории. 

-  Обучение за същността на невромитовете, за да се избегне прилагането 

на ненаучни методи в тяхната преподавателска практика.
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