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Перата ще извисят човека към небесата по същия начин, както издигат птиците; но 

това ще стане посредством думите, които изписваме с техните върхове.“ 

Леонардо да Винчи 

РЕЗЮМЕ 

Авторът, по професия педагог в областта на обучението по технически дисциплини и 

инженер по геодезия, фотограметрия и картография, споделя свои впечатления от 

дългогодишния си преподавателски опит по фотограметрия и дистанционни методи. В 

доклада са анализирани някои проблеми и са предложени редица идеи с оглед по-

нататъшното усъвършенстване на качеството и ефективността на съвременното 

фотограметрично образование. 

 

1. УВОД 

Съвременният живот е изключително сложен, динамичен, напрегнат и понякога дори 

противоречив. В условията на тежка икономическа, политическа и социална криза, забързано 

и загрижено сякаш само за осигуряване на насъщния, обществото ни често пренебрегва 

ролята и значението  на една изключително важна сфера -  образованието на младите хора. 

Животът ни поднася един невероятен парадокс – от една страна за всеки конкретен човек най-

скъпото нещо на този свят са неговите деца, и всички родители дават мило и драго за 

обучението им, но в същото време обаче, възпитанието и образованието сякаш са сираци и 

държавата ни  често сякаш е мащеха за тях.  

Всички ние, в качеството на родители, педагози, цялото общество, трябва да осъзнаем 

голямата отговорност към бъдещето на нацията и че грешките и пропуските в тази сфера са 

фатални. Последиците от тях може да касаят цели поколения и да оставят своя отпечатък 

върху възпитанието, психиката, морала, мирогледа и професионалната подготовка на младите 

хора, които  не могат да се отстранят нито със заеми, нито с избори или служебни назначения. 

 

2. МЯСТОТО И РОЛЯТА НА ОБРАЗОВАНИЕТО В НАШИЯ ЖИВОТ  

Едва ли всеки човек си дава ясна сметка за изключително важната роля на 

образованието за цялостния обществен живот. Това е така, защото: 

 У всеки човек е вродена потребността да разширява кръгозора на своите познания. 

Малките децата учат по цял ден – само така могат да преоткрият света за себе си; 

 Образованието е мост между поколенията; 

 Чрез образованието се съхраняват и се предават традициите, научните постижения, 

технологиите, историята и културно-историческото наследство; 

 Образованието удовлетворява нуждите на обществото. Например, едва ли бихме могли 

да си представим съвременния живот без информацията, предоставена от 



фотограметрия и дистанционни методи и продуктите, създавани от тях. Многобройни 

са „заявките“ на обществото в тази област– необходимостта от планове, карти, 

цифрови модели, данни за проектиране, контрол и следене на деформации, за 

изучаване и опазване на културно-историческото наследство и т. н. 

 Образованието има отговорната задача да възпитава младите хора и да изгради от тях 

знаещи и можещи, творчески личности и специалисти, които чрез своята 

научноизследователска и приложно-техническа работа ще градят бъдещето. 

Например: бъдещите инженери по фотограметрия и дистанционни методи са тези, 

които ще направят новите фундаментални научни открития в тази област и на тяхна 

основа ще се разработват нови технологии, апарати инструменти, издигащи на ново 

ниво престижа на специалността ни.  

 

3. ОБРАЗОВАНИЕТО ПО ФОТОГРАМЕТРИЯ И ДИСТАНЦИОННИ МЕТОДИ И 

НАУЧНОТО ПОЗНАНИЕ  

 

В недалечното минало информацията в познавателната сфера и особено в техническите 

дисциплини е била бавно изменяща се, та дори относително постоянна. Жизненият, 

професионален и технически опит, натрупан от конкретния специалист е запазвал своята 

значимост в продължение на целия му живот и се е предавал на следващите поколения. По 

традиция старите хора – родители, учители, професори, са се ползвали с особена почит и 

уважение в обществото. В частност, информацията по фотограметрия е била също 

относително стабилна и постоянна, но днес нещата коренно се промениха. Измененията в 

характера и статута на нашия живот, в условията на съвременната технологична и 

информационна епоха, налагат бързи и адекватни промени и в познавателната област. В 

условията на невиждан досега в човешката история научно-технически прогрес, научното 

познание разширява с всеки изминат ден своя обем и променя непрекъснато своето измерение 

вследствие на въздействието многобройни фактори и се развива, обогатява и усъвършенства 

непрестанно, за да може да: 

 отразява последните научно - теоретични постижения в различните области; 

 разкрива бързите промени на технологиите и техническите средства; 

 отчита нуждите и потребности на обществото; 

 удовлетворява вродената необходимост за усъвършенстване на личността у всеки 

човек и т. н. 

Необходимо е да се акцентира, че във връзка с обогатяването на научното познание 

възникват нови аспекти на съществуващите вече понятия. Да вземем за пример, термина 

„снимка“, който само до преди няколко години използвахме масово в нашето ежедневие без 

дори да се замисляме. За разлика от близкото минало, понастоящем това понятие доби нови 

измерения. Освен за класическите аналогови вече говорим за цифрови, сателитни, 

спектрозонални и т. н. снимки. Всички тези изображения са продукт на съответните камери, 

т.е. и друго основно понятието в областта на фотограметрията и дистанционният метод 

„камера“ също промени значително своя смисъл. Същите разсъждения могат да се приложат и 

за понятията „фотограметричен апарат“, „фотограметрични технологии“ и т. н. 

Ежедневното обновяване както в количествено, така и в качествено отношение на 

научното познание изисква съответното оптимизиране на преподавания учебен материали и 

дори понякога поражда необходимост от обособяването и изучаването на нови учебни 

дисциплини. Много красноречив в това отношение е примерът с въвеждането на новата 

учебна дисциплина „Цифрова обработка на изображения (ЦОИ)“ от катедра „ Фотограметрия 

и картография“ на УАСГ. 

 

 



4. ОБРАЗОВАНИЕТО ПО ФОТОГРАМЕТРИЯ И ДИСТАНЦИОННИ МЕТОДИ- 

СЛОЖНА СИСТЕМА  

 

Вследствие на достиженията на все по-бързо развиващото се и по-високо интелигентно 

в техническо отношение общество, с напредване на обществено значимите технологии, 

обучението по фотограметрия и дистанционни методи променя своето съдържание по посока 

на изграждане на една нова многофункционална грамотност на личността. 

 

Висшето техническо образование (в частност обучението по фотограметрия и 

дистанционни методи ) е една изключително сложна динамична, многостранна и 

многокомпонентна система. За нейното качествено  функциониране е необходимо теоретично 

и практическо владеене както на конкретната научно-техническа дисциплина (в случая самата 

наука фотограметрия и дистанционни методи), така също и на научните основи, принципните 

положения, методи, средства и постиженията на педагогиката, дидактиката и педагогическата 

психология. В противен случай, дори най-компетентният специалист в конкретната 

техническа област може да бъде недостатъчно добре разбран от своите студенти. Като 

последствие, това може да породи незаинтересованост, да убие желанието, да предизвика 

безразличие и дори да има психологически последици и стрес у обучаваните.  

 

Самото учебно съдържание по фотограметрия и дистанционни методи включва 

информация и от много други фундаментални и технически науки (математика, физика, 

астрономия, химия, дескриптивна геометрия, информатика, приборостроене, 

самолетостроене, и т. н.) 

 

Обучението по фотограметрия и дистанционни методи е специфичен учебен процес с 

теоретико-практическа насоченост . За неговото ефективно и качествено реализиране е 

необходимо, от една страна,  творческото прилагане на принципите и изискванията на общата 

педагогика, дидактика и педагогическа психология, тъй като това не е производствен, а 

образователен процес. От друга страна, тази учебни дисциплини имат много специфични 

характеристики, които пораждат допълнителни потребности за решаване специфичните 

теоретични и практически задачи с дидактически характер. Обучението би следвало да се 

развива успоредно с научно-техническия и технологичен напредък в областта на 

фотограметрията и дистанционните методи. Вследствие на тези фактори образованието по 

фотограметрия и дистанционни методи променя своето измерение. Осъществяването на 

ефективно обучение в тази област изисква оптимално решаване на цял комплекс от задачи, за 

което са необходими както технически, така и педагогически умения.  

  



 
 

Фиг. 1. 

На фиг. 1 авторът е онагледил своето схващане за обучението по фотограметрия и 

дистанционни методи като система. 

 

5. ПРОБЛЕМИ И ТЕНДЕНЦИИ 

 

В подобен доклад не биха могли да се третират цялостно, изчерпателно и всеобхватно 

всички педагогически, дидактически и психологически аспекти на висшето техническо 

образование, макар само в сферата на фотограметрията и дистанционните методи. Ето защо 

тук са маркирани само някои основни принципни положения и практически анализи, касаещи 

обучението по тези иновативни технически дисциплини. 

Най-напред проблемите и тенденциите в образованието по фотограметрия и 

дистанционни методи са разгледани в контекста на това доколко то отговаря на основните 

принципи в областта на обучението по техническите дисциплини: 

5.1.Прилагане на принципа на научност в обучението по фотограметрия и 

дистанционни методи. Върху този принцип се изгражда самото преподаване на учебния 

материал. Той касае отговора на въпроса какво се преподава. Учебното съдържание трябва да 

отразява постиженията на съответната наука - в случая тези фотограметрия и дистанционни 

методи. Изложението на преподавателя трябва да се основава на доказани научни теории, 



закономерности и факти. Т. е. всеки студент има право да получи научно вярна информация, 

съобразена с учебната програма.  

За практическото изпълнение на този принцип основен проблем се оказва факторът 

ограничено учебно време. Поради факта, че научната информация по фотограметрия и 

дистанционни методи се обогатява изключително динамично и непрекъснато и разширява 

своя обем, преподавателят би могъл да изложи пред своите студенти само част от нея в 

рамките на 2 часа лекции и 2 часа упражнения на седмица. 

5.2. Принцип на системност. Този принцип означава, че преподаването и усвояването на 

знанията, уменията и навиците трябва да се осъществява в строго определена логическа 

последователност и взаимовръзка, в която водещо значение трябва да имат съществените 

признаци на предметите и явленията. Освен това, тяхната съвкупност трябва да образува 

цялостна и завършена система. Принципът на системност изисква преподаваните нови 

понятия и научни теории, както и новите практически умения да намерят и заемат своето 

логическо място в системата от стари знания, която студените вече имат изградена. 

Ефективното усвояване на учебния материал е невъзможно без осъществяването на този 

важен процес на систематизиране. От педагогическата психология е известно, че тъй като 

студентите не могат да запомнят целия преподаван материал, в случая  по фотограметрия и 

дистанционни методи, то е много важно още по време на своето изложение преподавателят да 

интегрира новите понятия в по-обобщени системи и да разкрие логическата им връзка, за да 

запомнят най-същественото и най-важното. Системността е своеобразна форма за 

организация на преподаването и на обучението, благодарение на която се използват по-

продуктивно и ефективно възможностите на човешката памет, тъй като отпада 

необходимостта да се помнят самостоятелно отделни факти. 

5.3.Прилагането на принципа за последователност означава, че преподаването и 

усвояването на знанията и на практическите умения по фотограметрия и дистанционни 

методи трябва да се извършва в добре организирана и строга последователност. Това се 

отнася както до структурирането на календарните планове за лекции и упражнения в рамките 

на даден семестър, така и до организацията на самото изложение в рамките на отделните 

лекционни теми или лабораторни занятия. В обучението по фотограметрия и дистанционни 

методи, в това отношение има с какво да се похвалим, но същото не може да се каже по 

отношение на прилагането на принципа за последователност за организацията в целия курс на 

следване– в рамките на петте години за редовно (и шест за задочното) обучение. Понякога се 

получава така, че информацията от други учебни предмети (изучавани в следващи семестри) е 

необходима за ефективното овладяване на текущия материал по фотограметрия и 

дистанционни методи.  

Трябва да се отбележи, че както всички останали, така и този принцип не трябва да се 

използва догматично, а се изисква творчески подход при прилагането му. Необходимо е да се 

търси най-оптималната последователност в обучението на студентите в зависимост от 

спецификата на конкретната педагогическа задача. В методично отношение прилагането на 

този принцип касае различните форми на планиране на учебната дейност на студентите. 

Погрешно би било да се абсолютизира спазването на точно определена 

последователност, например на отделните етапи от лекцията, или пък да се преследва някаква 

фиксирана схема за провеждането на упражненията  по фотограметрия и дистанционни 

методи (които са твърде разнородни по своята същност). 

 5.4. Принцип на достъпност – под достъпност се разбира съответствието между 

съдържанието и методите на обучението и възможностите на студентите, което спомага 

знанията, уменията и навиците да се усвояват с нормално напрежение от тях. Без да се вземат 

под внимание равнището на подготовката им и степента на познавателното им развитие, 

обучението не може да протича оптимално. Не трябва да се разбира погрешно, че под 

достъпност - трябва да се разбира обучение без трудности. Обучението трябва да се опира на 



достигнатото равнище на развитие на студентите, но и да разширява възможностите им, да ги 

стимулира и подтиква, да ги води напред. Предпоставките за спазването на принципа за 

достъпност трябва да бъдат заложени още в съставянето на учебните програми в написването 

на учебниците и учебните помагала по фотограметрия и дистанционни методи. 

В реалния педагогически процес на обучение, всички принципи действат 

едновременно, като си взаимодействат по сложен начин. Те действат един чрез друг и 

подпомагат по-пълноценната си реализация. Пренебрегването на някои от принципите 

неизбежно се отразява неблагоприятно върху реализирането на останалите. 

За постигането на истински ефективно и качествено образование по фотограметрия и 

дистанционни методи не е достатъчно само спазването на разгледаните основни принципи в 

областта на обучението по техническите дисциплини, необходимо е и съобразяването с 

редица други изисквания и психологични фактори. Ще споделя някои изводи, впечатления и 

идеи, породени в процеса на педагогическата практика със студентите. 

Високите изискванията към висшето техническо образование (и в частност към това по 

фотограметрия и дистанционни методи ) в условията на невиждан досега в човешката история 

технологичен прогрес и глобални комуникации, могат да бъдат изпълнени единствено чрез 

подходящи съвременни образователни подходи. 

Класическите методи на преподаване на учебния материал невинаги са достатъчно 

ефективни за изграждане на творчески инженерни кадри по фотограметрия и дистанционни 

методи. Спецификата на тези динамични и актуални технически науки поражда 

необходимостта от прилагане на нови техники на преподаване, нови инструменти и подходи, 

по-ефективни, провокиращи в по-голяма степен творческото мислене в сравнение с 

традиционните форми на репродуктивния тип обучение. В [1] авторът разглежда  проблемно-

базираното обучение, чрез което у студентите се провокира активна интелектуална дейност по 

време на учебния процес и се постига по-бързо личностно израстване, формират се навици и 

умения за логическо мислене, откривателство, креативност и научно-изследователки подход 

при решаване на инженерните проблеми по фотограметрия и дистанционни методи още на 

студентската скамейка. 

Преподаваният материал трябва да бъде оптимално подбран, систематизиран и 

интересно и достъпно поднесен на обучаваните. Педагогическият опит говори, че огромна 

положителна роля в това отношение играе подкрепянето на изложението с примери, 

споделянето на личен опит и впечатления от страна на преподавателя. 

Особено важна е връзката на преподавателя с аудиторията. Понякога дори само 

погледите, мимиките, жестовете и външното излъчване на студентите говорят за това доколко 

разбират и възприемат преподавания материал. 

Времето, прекарано на лекции, упражнения и учебни практики, трябва да бъде както 

полезно, така и приятно и за двете страни – както за студентите, така и за преподавателите. 

Благоприятният микроклимат е необходимо условие за ефективно обучение. Психолозите са 

установили в резултат на многобройни експерименти, че скоростта на мозъчните реакции и 

способността за възприятие от страна на обучаваните на нови знания е в 

правопропорционална зависимост от емоционалната наситеност на изложението на 

преподавания материал. Или казано с други думи, колкото изложението на преподавателя е 

по-монотонно, еднообразно и бедно на емоции, толкова по-трудно и дори невъзможно е 

пълноценното възприятие от студентите. Същото важи в пълна степен и за материала, 

поднесени с различни технически средства, нагледни материали, презентации, компютърно 

обучение и т. н. 

Не бива да си затваряме очите по отношение на проблема с бедната и доста остаряла 

материално-техническа база. Без съвременна апаратура, чрез която да се демонстрират и 

практически да се изучават новите технологии, не би могло да се постигне ефективно 

обучение по фотограметрия и дистанционни методи. В това отношение сме отворени към 



всякакви идеи, пътища и средства за обезпечаване на фотограметричните лаборатории с 

апаратура от последно поколение. 

Развитието на техниката и технологиите несъмнено дава на студентите нови, 

колосални възможности – позволява им им учат по-интересно и по-ефективно Но трябва да се 

отбележи, че този факт поставя и по-високи изисквания и предизвикателства към тях и 

изисква повече усилия. 

За успешното обучение по фотограметрия и дистанционни методи изключително 

важна и дори задължителна е сериозната базова подготовка на студентите по математика, 

физика, електроника, информатика и т. н. С цялото ми уважение към нашите интелигентни и 

любознателни студенти, трябва с болка да споделя. че през последните години са забелязва 

тревожна тенденция за влошаване на качеството на средното образование. 

На студентските изпити не трябва да се гледа като на явяване пред съда или 

инквизицията (или както казват студентите:  касапница, секира, война и др.).  В това 

отношение преподавателят би могъл да създаде подходящи проблемни ситуации, да 

насърчава и окуражи студентите с цел постигане на максимално предразполагаща, а не 

стресираща атмосфера.  

Тясното сътрудничество и взаимовръзка между отделните предмети също е важно. 

Необходимо е по-оптимално дозиране и балансиране на обема на възлаганите практически 

задачи и проекти (измервания, изчисления, чертане и оформяне и т. н.) между отделните 

учебни предмети, изучавани в даден семестър. В това отношение важи по-скоро правилото 

„колкото повече, толкова по-зле”(а не по-добре, както се предполага обикновено). 

 

6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Фотограметрията и дистанционните методи са иновативни, бързоразвиващи се и 

изключително интересни науки. В същото време те не са широко известни сред 

обществеността. Ето защо тяхното качествено и ефективно изучаване има голям принос както 

за популяризирането им, така и за формирането на модерния и съвременен облик на 

специалност „геодезия“ и за успешната професионална реализация на студентите. Ние сме 

длъжни да дадем стимул на нашите студенти. Изучаването на фотограметрия и дистанционни 

методи става от една страна все по-интересно и полезно, но от друга  - все по-трудно както за 

студентите, така и за преподавателите. Непрекъснато се изправяме пред нови 

предизвикателства. Така ще бъде и за в бъдеще. 

Целта на всяко обучение е обучаваните да възприемат лесно и ефективно преподаваната 

информация и да придобият нови познания, нов начин на мислене или нови умения и 

способности, които да използват в своя живот. За да се постигне това е необходимо нещо 

много по-сложно от обикновеното съобщаване на научни факти. Не случайно се казва, че 

самото преподаването е наука, изкуство и призвание. Обучението е ефективно и качествено, 

когато се основава на определени научно обосновани и педагогически ефективни принципи и 

се осъществява със страст, всеотдайност и любов. Само в този случай то може да постигне 

своите основни цели – да бъде облагородяващо и да насърчава развитието на въображението и 

креативността на младите хора.  

Джордж Ленард (известен журналист, занимаващ се с проблемите на образованието) 

казва, че добрият преподавател се стреми да предизвика възхищение у студентите си без да се 

стеснява да използва най–различни начини за обаяние и, че всеки преподавател, родител и 

студент трябва да участва в трансформирането на сегашната образователна система, като се 

тръгне от следните три предпоставки: 1) човешкият потенциал е много по-голям отколкото 

сме научени да мислим;  2) образование без радост е само сянка на истинското образование и 

3) учението е основна цел в живота. Някой ден способността да се учи с радост ще стане 

основна мярка за обществения живот.  



Нека бъдем като Леонардо да Винчи - „човек, който се е събудил много рано, докато 

навън е все още тъмно, а всички наоколо спят“ и да ускорим появата на този ден... 
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