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ПРЕДГОВОР
В месеца на светлия празник на българската писменост и култура, в
древния Пловдив, традиционната Национална конференция „Образованието в
информационното общество“ отново събра изследователи, преподаватели,
учители, докторанти, студенти и дейци на образованието.
Конференцията има своето утвърдено място в календара на форуми,
провеждани в България, които събират на едно място представители на
науката и образованието, културни дейци и общественици, студенти и
докторанти – за дискутиране на идеи, обсъждане на научни резултати,
споделяне на мнения, и обмен на опит относно образованието в
информационното общество.
Организатори
на
поредната
4-та
Национална
конференция
„Образованието в информационното общество“ са Асоциация „Развитие на
информационното общество“, Институт по математика и информатика при БАН
и Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“.
Конференцията се провежда в рамките на два дни, с представяне на
повече от 40 доклада и организиране на дискусии, посветени на
предизвикателствата пред висшето и средното образование в
информационното общество.
Докладите в сборника следват реда на тяхното представяне (според
предварителната програма), като тематично са групирани в шест секции.
Основни тематични аспекти, разисквани в докладите са:
- специфика на образованието в информационното общество;
- цифрови библиотеки и системи за управление на тяхното съдържание;
- подготовка на специалисти в областта на информационните и
софтуерни технологии;
- обучение по теоретични направления на информатиката;
- технологии за подпомагане на образованието, включително и на
обучението на деца със специфични обучителни потребности;
- новаторски и полезни практики в преподаването, и др.
Сборникът съдържа доклади по покана (на изявени учени и
преподаватели) и доклади на други участници в конференцията, рецензирани
от членове на Програмния комитет. Авторите на всеки доклад носят
отговорност за евентуални неточности или грешки в текста, представен от тях,
след отразяване на бележките на рецензентите.
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Длъжни сме да благодарим на членовете на Програмния комитет за
техните добронамерени и полезни рецензии, на авторите - за проявения
интерес към конференцията и атрактивните презентации, и на участниците в
проведените дискусии - за изказаните съдържателни мнения.
Специални благодарности дължим също на Организационния комитет и на
неговия председател Георги Врагов, за положените усилия и труд по
подготовката и провеждането на Конференцията.
Както и досега, основен принос за подготовката и своевременното
издаване на настоящия сборник имат нашите колеги Милена Станева и
Веселин Играчев.
Уникална атмосфера за провеждането на конференцията ни предоставя
Дома на учените в Стария град, за което сме признателни на любезните
домакини от Съюза на учените в България – гр. Пловдив.
Успех на всички участници в 4-тата Национална конференция
„Образованието в информационното общество“, до нови срещи!

26 май 2011 г.

Георги Тотков и Иван Койчев
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ПЕРСПЕКТИВИ ПРЕД ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ ПРИ
ПРЕХОДА КЪМ ИНФОРМАЦИОННО ОБЩЕСТВО
Александър Гънгов
СУ “Св. Климент Охридски”, Философски факултет
София 1504, бул. Цар Освободител 15
gungov@sclg.uni-sofia.bg
Резюме: В доклада се прави кратък обзор на двете фази на индустриалното
общество — производителната и консуматорската. Направените при това
констатации се използват за очертаване на следващата обществена епоха —
информационното общество, което е показано като пост-консуматорско. Ценрално
място в изложението заема сравнителният анализ на висшето образование в трите
споменати епохи. Основният извод, който се налага, е, че в информационното (постконсуматорското) общество образованието се характеризира със специфика, която
не е присъща нито на една от фазите на индустриалното общество.
Ключови думи: информационно общество, висше образование, производително
общество, консуматорско общество, пост-консуматорско общество, информационни
индивиди

В експозето си на Националния семинар „Глобализацията и
информационното общество” на 10 март 2009 г. проф. Бърнев отправя
предупреждение срещу прекалено оптимистичните очаквания спрямо
информационното общество: „Информационното общество не бива да се
идеализира. Владеещите информацията ще манипулират хората и ще налагат
волята си. Ще има хора изпаднали от обществото. Ще се развие
информационна престъпност и вандализъм. Има опасност от цялостно
проследяване на дейността на хората.”1 Именно този отрезвяващ тон ще
послужи като основа за настоящия доклад, когато говорим за мястото на
висшето образование в информационното общество.
Ще започна с нахвърляне на няколко щрихи относно това какво ще
разбирам под информационно общество. Отново ще се съотнеса с проф.
Бърнев, който исторически помества информационното общество след
аграрното и индустриалното общество и отбелязва, че докато при
индустриалното общество основната ценност е капиталът, то в
информационното общество най-ценна става информацията; съответно онези,
които са владели капитала в предходното общество са притежавали
действителна власт, а в новата епоха онези, които владеят информацията, са
във властова позиция.2 Според друга теза, която ще ползваме при нашия
Петър Бърнев, „Световната криза и информационното общество”, Национален
семинар „Глобализацията и информационното общество”, 10 март 2009 г., с. 2.
2 Петър Бърнев, „Световната криза и информационното общество”, с. 1-2.
1
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анализ, информацията не е просто преобладаващият продукт на потребление,
тя се е превърнала едновременно в производствен ресурс и в стока на
потребление. В съвременните информационни взаимодействия тя е
едновременно производствена линия и дистрибуторска мрежа.1
За да се опитам да очертая спецификата на информационното общество
ще спомена за разликата, която Зигмунт Бауман прокарва между
производително и консуматорско общество в рамките на индустриалното
общество. Според него основният принцип на първото е производството, а на
второто — потреблението, базиращо се най-вече на изкуствено създадени
потребности. Подобна теза не е просто тавтология, следваща наименованието
на всяка от горните обществени уредби. Това е необходимо и полезно
разяснение, подчертаващо различните насоки на развитие на тези фази на
обществото. Несъмнено и в двете съществува както производство, така и
потребление, но в първия случай от “гражданите” (навсякъде терминът
„граждани” е в кавички) се е очаквало главно да посветят живота си на
производството, което ще им осигури достоен начин на живот, а във втория те
са поощрявани да използват по най-пълноценен начин предоставените им
възможности — възможностите да консумират.2 И двете обществени епохи
преобладаващото мнозинство от населението е пребивавало в идеологическа
илюзия относно социалната среда, в която живее, и относно собственото му
място в нея. Докато в производственото общество цялото внимание се е
съсредоточавало върху стоките и парите, които са се привиждали в
тайнствена светлина, придаваща им ценност, то в консуматорското общество
отделният индивид се описва като източник на свободен избор, от който
зависи не просто каква бира ще пие и какъв прах ще сипва в автоматичната си
пералня, но и каква кариера ще си избере, къде ще живее и, изобщо, какъв
начин на живот ще води. И в двете схеми се изпускат много важни елементи,
което гарантира превратна предства за съответната ситуация. В
производителното общество всъщност зад стоките, услугите и парите, които ги
измерват и служат те да бъдат придобивани, се крият най-обикновени
обществени отношения на труд, частично заплащане на труда и значително
безвъзмездно присвояване на труда без заплащане, известно като
експлоатация. Освен това тук се създава и непрекъснато нараства
господството на тези, които присвояват труда, над онези които го полагат. В
консуматорското общество, от друга страна, свободният избор, позволяващ
безпрепятствено да разполагаме със стоки и услуги и, в крайна сметка, да
избираме дори собствената си идентичност, всъщност прикрива своята
противоположност — пълната зависимост. Защото преди да се възползваме

1
2
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като свободен консуматор (субект) от пазара на стоки и услуги, ние е трябвало
да се продадем като стока на пазара на труда. Или както Бауман пояснява:
„Съдбата на стоковия фетишизъм е да скрива човешката, прекалено
човешката субстанция на обществото на производителите. Предназначението
на фетишизма на субектността е да скрива стоковата, прекалено стоковата
реалност на обществото на консуматорите.”1 С други думи докато
производителите са в състояние на плен на силните на деня, маскирано от
стоково-паричните отношения, то консуматорите са в плен на пазара,
маскиран като свободен избор.
Различават се и начините на контрол в двете общества. В първия случай
това се осъществява чрез повсеместен надзор и принуда, докато във втория
случай надзорът и принудата са заменени с доброволно предприемане на
определени действия, които се възприемат като привлекателни. За описването
двата различни начини на контрол Бауман използва термините паноптикум и
синоптикум. При паноптикума е налице център/центрове, които надзирават
производителите и им подават команди, които е задължително да се следват,
за да се подържа реда. При отклонение от командата следват санкции. При
синоптикума множеството на консуматорите е втренчено в даден център,
откъдето не идват команди, а се предоставят привлекателни, дори
съблазнителни, примери, които лесно могат да бъдат следвани. Двата подхода
се различават не само по направлението на наблюдението, съответно от
центъра към периферията и от периферията към центъра, но и по своя обхват.
При паноптикума, присъщ на производителното общество, стремежът е
колкото се може повече индивиди от населението да бъдат обхванати от
контрола. При синоптикума всеки (или почти всеки) се стреми да участва,
бърза да се наслади на възхитителното зрелище и да се включи в
съблазнителното представление. Обаче контролът на консуматорското
общество извършва подбор, а по-точно, дискриминация на жадуващите за
свободна изява (чрез консумация) зрители и актьори. Знакът VIP вече не се
отнася само за дипломатите и политиците, получаващи безпрепятствен достъп
до чуждестранните летища. Много по-съществени стават тъй наречените VIP
клиенти, които са способни да допринесат съществено за дадена фирма или
даден бранш и поради това се радват на специално отношение и получават
несравними възможности в сравнение с останалите консуматори, т.е. са посвободни от останалите свободни „граждани”. Следват заможните клиенти,
чието ветрило от възможности е също достатъчно обширно, така че те да не
изпитват никакви ограничения. След това идват редовите клиенти, т.е.
масовите консуматори, чиито възможности въпреки че доста са поорязани по
дефиниция остават свободни. Накрая се нареждат онези, които не могат да се
1
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нарекат консуматори, просто защото финансовите възможности не им
позволяват. Това са декласираните елементи, за които остава само
отблясъкът на зрелището, но на което те не могат да се насладят, а камо ли да
вземат участие в консуматорския пир на избраните. Те са извън обществената
класация по един много специфичен начин: обществото не се нуждае от тях и
те са му в тежест не защото изразходват средствата на данъкоплатците под
формата на социални помощи и нищо не произвеждат (това не е
задължително), а защото са неспособни да консумират и поради това не
допринасят за обществения механизъм.1
Съответно ролята на образованието е различна в двете фази на
индустриалното общество. При производителното общество се залага на
масовото ограмотяване на населението за да се осигури минималното ниво на
трудовите ресурси, необходимо за развиващата се индустрия. Висшето
образование е призовано да осигури специалисти за производствения бум,
което довежда до разрастване на техническите факултети и появата на нови
технически ВУЗ-ове; нарастващото и променящо се стопанство има нужда от
икономисти, счетоводители и финансисти; държавното управление изисква
юристи и съответно — юридически факултети; просвещенският пиетет към
точните науки продължава, но той красноречиво се подкрепя от приложната
наука, която се превръща в производствена сила; появяват се първите
кълнове на социалните науки, които съвсем скоро разкриват достойнствата си
на мощни инструменти за масова манипулация и социално инженерство;
производството се нуждае от по-здраво и по-работоспособно население, което
съвместно с напредъка на точните науки дава тласък на медицината и на
медицинското образование. Общият подем на висшето образование завлича в
своята инерция и хуманитарните дисциплини, които продължават да се
преподават в Университетите, въпреки че ползата от тях за разрастващото се
производително общество не е очевидна. Описаната картина е логично
продължение и модификация на възникването на Университетите в Европа:
известно е, че появата им е призована да отговори на обществените нужди
през късното средновековие. Тъкмо затова първоначално европейското висше
образование е изключително насочено практически. Първите факултети са по
Теология (теологията, занимавайки се с отвъдни материи, всъщност е
отговаряла на най-насъщни жизнени потребности — етически, социални, а като
страничен продукт е изпълнявала пропагандистки и манипулативни функции),
Право и Медицина. (Фактът, че първият Факултет в Софийския Университет
през 1888 г. е Историко-философски не опровергава това правило, а говори за
все още неугасналия възрожденски порив сред тогавашния български
политически елит и затова, че зараждащата се родна индустрия е могла да
1
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подготвя сравнително лесно необходимите й кадри в централноевропейски и
руски Университети.)
През периода на производителното общество, който съвпада с възхода на
националната държава, грижите за Университетите са приоритет на
държавните мъже. Националната държава е заинтересована от разширяването
на университетската мрежа, от повишаване качеството на обучението, от
научните изследвания, които допринасят за нейното собствено укрепване.
Поради това финансирането на висшето образование и науката става
държавен приоритет през първата фаза на индустриалното общество.
Красноречиво потвърждение на тази тенденция е размерът на професорската
заплата в най-стария български Университет, която в началото на 20-ти век е
позволявала да се издържа осемчленно семейство. Друг факт от тогавашната
ни история, който говори за възможностите на кадрите с висше образование, е
традицията българските провинциални учители по онова време да спестяват
през време на учебната година за да могат да изкарат лятната си ваканция в
центъра на културата — Париж.
В периода на консуматорското общество, в обстановка на
свръхпроизводство, нуждата от кадри, подържащи и разширяващи
производството, естествено намалява. ВУЗ-овете получават стимул да
подготвят друг тип кадри, съответстващи на новите тенденции. От симбиоза на
икономиката и обществените науки се пръкват маркетолози, имидж мейкъри и
PR специалисти. Отново обществените науки дават началото на барометри на
общественото мнение, специалисти по предотвратяване и разрешаване на
конфликти, по справяне с риска, по стратегическо планиране на бъдещето.
Последните дисциплини са стимулирани от галопиращата глобализация; тя
поражда и най-причудливи регионални изследвания като започнем с родните
югоизточноевропейски изследвания и продължим с всичко, което ни позволява
въображението: карибски изследвания, централноазиатски изследвания, постколониални изследвания и т.н. и т.н. Много съществени промени настъпват
във финансовата подкрепа на Университетите. С разпадането на
националната държава и укрепването на най-различни наднационални
формирования държавните средства за висше образование стават все попроблематични. Освен това, създаването на кадри, съдействащи за
подържането и разрастването на потреблението не е първостепенна държавна
грижа, а най-вече отговорност на корпорациите и на потребителите. В тази
насока са действията на британското правителство за трикратно увеличение
на и без това високите такси за обучение в Университетите на Обединеното
кралство, както и постепенното въвеждане и нарастване на таксите в
държавните ВУЗ-ове из целия ЕС. Издръжката на обучението и, донякъде, на
научните изследвания става грижа на самите студенти и на големите
корпорации. Отново черпейки от британския опит, можем да споменем за
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около 50 британски колежа, които в момента са в процес на пълно изоставяне
от държавното финансиране поради нерентабилност. На помощ ще им се
притекат частни спонсори, които ще поемат тяхната издръжка срещу
съответните структурни промени. Специалности, факултети и цели колежи,
които не са способни да произвеждат кадри, продаваеми на пазара на
консуматорското общество, ще бъдат закривани. На тяхно място ще бъдат
разкривани звена, готови да обучават специалисти по изредените по-горе
дисциплини, както и в други сфери съответстващи на консуматорския начин на
живот.
А сега е време да се върнем към информационното общество, което
позабравихме, говорейки за двете фази на индустриалното общество.
Перспективата, през която ще го разгледаме, е отиване отвъд
консуматорството. Отново както при консуматорското общество, където
производството не изчезва, а само губи първостепенното си значение, при
информационното общество консуматорството не секва напълно, но отстъпва
на заден план. Не би било точно, но дори подвеждащо да се смята, че
информационното общество се характеризира с преобладаване на консумация
на информация. Естествено, че този процес е налице, но той не е определящ
за социалната структура и обществените процеси. Ключът към
информационното общество трябва да се търси в отпадането на
консуматорството като водещ принцип и навлизането на произвеждането на
информация и нейното използване (а не консуматорството) като основен
двигател на най-новото общество, което може да бъде наречено постконсуматорско. Бих искал да подчертая, че с оглед анализирането на
информационното общество, не би било продуктивно да се съсредоточаваме
върху нарастващия обем и достъп до информация или върху техническите и
политическите бариера пред свободния достъп до нея. Евентуалното
ограничаване на достъпа до социалните мрежи Фейсбук и Туитър в Китай,
Латинска Америка и Сирия или пък монополът върху медиите в България в
никакъв случай не са съществена тема на информационното общество. Както
двама от най-неординарните изследователи на съвременното общество —
Антонио Негри и Майкъл Хард — подчертават „Икономическата продукция . . . е
все повече биополитическа, все повече насочена не просто към
производството на стоки, а, в крайна сметка, към производство на информация,
комуникация, сътрудничество — накратко казано, към производство на социални
отношения и социален ред.”1 Бих разширил тяхната теза, като кажа, че
продукцията не е само икономическа, а социално-политическа, и
информацията е не просто един от компонентите на новия тип производство, а

M. Hardt and A. Negri, Multitude: War and Democracy in the Age of Empire (New York:
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е самата субстанция и структура на производството и с това субстанция на
обществото. До редовите “граждани” или, по-точно, масови индивиди достигат
само отблясъците на информация, защото те самите функционират като
информация. Именно затова стават толкова ценни личните данни, въвеждат се
закони за защита на личните данни, в които закони има хиляди вратички за
изтичане на информация. Всеки от нас е постоянен источник на информация
като биосоциален индивид и като биополитически обект на манипулация и
въздействие. Освен това реално битие всеки един от нас притежава и
виртуално битие на редова статистическа единица. Комбинацията между
реалното информационно и виртуално информационно битие на индивида
може да бъде наречено “информационен“ индивид. Именно обработката на
данните на информационните индивиди е двигателят на пост-консуматорското
общество, а не безпрепятственият достъп до клюките за сватбата на Кейт и
Уилям или свободното поемане на поредната порция от брифинги за бойните
действия в Северна Африка заедно със сутрешното кафе, нито пък
неограничената възможност да споделим благоговението на френската
монахиня, изпитала чудото, извършено от блажения Папа.
Пришествието на пост-консуматорското информационно общество
започва с разпадането на колониалната система в Югоизточна Азия и в
Африка (с тази подробност, че там пост-консуматорската фаза настъпва само
логически а не хронологически, поради фактическата липса на консуматорски
отношения в тези държави), с произвеждането на информационни индивиди и
информацията като такава за нуждите на хуманитарните операции,
държавните заеми, различните концесии и т.н. Пост-консуматорското общество
зае позиции и в Централна и Източна Европа след нежните революции с
информацията необходима за реституцията, приватизацията, дерегулацията,
стабилизационните заеми, а на настоящия етап, за разпределяне и усвояване
на европейските фондове. В този момент информационното общество заема
позиции и сред близкоизточните страни, вследствие на мирните „граждански”
протести, довели до неограничено пренаселяне на болниците и
безпрепятствено проспериране на агенциите, съпровождащи „гражданите” в
последния им път. Макар и без революции, а единствено с последователни и
неотклонни реформи, пост-консуматорското информационно общество
напредва и в най-развитите страни на Европа, както и в останалите държави
на индустриалния глобализиран свят.
Сега вече можем да се запитаме какви възможности открива
информационното общество пред висшето образование и науката. Несъмнено
на обновеното общество ще са му необходими IT специалисти и затова
факултетите по информатика няма да загубят значението си в обозримо
бъдеще. Те обаче ще изпълняват единствено второстепенна помощна
функция, докато истинските експерти ще са технолозите, създаващи и
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обработващи биосоциалните и виртуални информационни индивиди. Това ще
е изискана сплав между статистици, социолози и политолози (а може би за
цвят ще бъде включван и по някой хуманитарий), които ще се занимават със
социално инженерство и вероятно ще дадат начало на нови специалности от
типа на „Граждански просперитет” и „Обществено-информационно
усъвършенстване”. Поради което споменатите специалисти ще просъществуват,
но в значително по-ограничен мащаб от днес. Със сигурност ще се запазят
традиционните държавно-регулирани специалности като медицина, право и
архитектура. Функциите, обаче, на техните специалисти, както и на
Университетите, които ги подготвят, ще бъдат променени. Така в медицината
ще се отделя все повече внимание на палиативната терапия, т.е. на
облекчаване страданията на терминалните пациенти, страдащи от
зависимости, инфекциозни заболявания, депресивни състояния и масово
недохранване. Медицинските ВУЗ-ве значително ще увеличат броя на
обучаемите в спешната медицина за нуждите на извънредни ситуации, когато
възникне необходимост от рехабилитация на маси от биополитически обекти
и подобряване на тяхната прогноза за преживяемост от няколко месеца на
няколко години, в случай, че това се изисква за информационни цели. Ще бъде
въведена и съвсем нова медицинска специализация — прото-евтаназия, която
ще съдейства (също в масов мащаб) на „гражданите” без уронване на тяхното
достойнство и без нарушаване на техните човешки и граждански права да се
пренасят в една по-желана среда, което също ще подлежи на информационностатистически отчет. Първостепенна задача пред правните Факултети ще бъде
обучението на юристи, владеещи до съвършенство техниките на превръщане
на „мъртви души” в „живи” и обратно в съответствие с международното
законодателство, националните конституции, закони и подзаконови актове.
Друга функция на юристите ще бъде непрекъснато де предефинират
границата между правонарушение и норма, което ще осигури гъвкава и
динамична информационна среда. Мисията на архитектите и съответните
Университети, които ги подготвят, ще се издигне до способността да
проектират жилища, административни сгради и бизнес центрове, които да
гарантират нагледно съответствието между обитаващите ги биосоциални
индивиди и виртуалните индивиди, фигуриращи в информационните отчети,
дори, когато разликите възлизат на стотици хиляди или милиони
информационни индивиди. От изложеното до тук става ясно, че академични
направления като фундаментална наука или хуманитаристика ще останат да
съществуват само доколкото могат да съдействат на информационните
потоци, но най-вече ще тлеят със затихващи функции като бледи спомени за
миналото или като екзотична прищявка на някой ексцентричен информационен
спонсор.
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“ПЕТАТА СВОБОДА” И ОБРАЗОВАНИЕТО В МРЕЖИТЕ
НА ПОЗНАНИЕТО
Кристина Върбанова-Денчева
УНИБИТ, София 1784, бул. “Цариградско шосе” № 119

Набелязаните стратегии на Европа за устойчиво развитие и просперитет,
основани на икономиката на знанието се реализират в изключително сложна
среда през последните 10 години. Преоценките на програма Европа 2010 се
изразяват в извеждането на преден план на задачи, които са ориентирани към
реализиране на социална пазарна икономика. Постигането на устойчиво
икономическо развитие и социална кохезия се обединяват в дефинираните три
приоритета: интелигентен растеж, устойчив растеж, приобщаващ растеж.
Осъществяването на икономическо развитие, основано на знания и иновации,
би осигурило ефективна икономика, ефективно използване на ресурсите,
високи равнища на заетост на населението, стимулираща социална и
териториална кохезия. Всички постигнати резултати и обединени усилия на
страните-членки на ЕС са насочени към постигане на „Петата свобода”,
определена от Ноъм Чомски като „свобода за достъп до знание”. [4]
Европа 2020 г. в „Триъгълника на знанието“
Приоритетното изграждане на устойчиво ръвновесие между научни
изследвания, образование и системи за иновации, определяни в единството си
като „триъгълник на знанието”, се очаква да осигури конкретни резултати в
следните области:
1. Постигане на заетост за 75 % от населението на възраст 20—64 години.
2. Намаление на броя на застрашените от бедност с 20 млн. души.
3. Овладяване на тенденцията за преждевременно напусналите училище
под 10 %, като същевременно се увеличи делът на младото поколение със
завършено висше образование от най-малко 40 %.
4. Инвестиране в научноизследователска и развойна дейност (НИРД) в
размер на 3 % от БВП на ЕС.
5. Овладяване на екологичните проблеми по формулата „20/20/20“ –
увеличаване дела на възобновяемите енергийни източници/енергийната
ефективност/намаляване на вредните емисии (СО2 ).
От ЕС са набелязани седем водещи инициативи за стимулиране на
напредъка по всяка от определените приоритетни области:
1. „Съюз за иновации“ – подобряване на рамковите условия и достъпа до
финансиране за научноизследователска дейност и иновации, за да гарантира
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превръщането на иновативните идеи в нови продукти и услуги, които създават
растеж и работни места;
2. „Младеж в движение“ — подобряване постиженията на образователните
системи и да улесни навлизането на млади хора на пазара на труда;
3. „Програма в областта на цифровите технологии за Европа“ –
ускоряване на развитието на високоскоростен достъп до интернет и да извлече
ползи от наличието на единен цифров пазар за домакинствата и фирмите;
4. „Европа за ефективно използване на ресурсите“ – премахване връзката
между икономическия растеж и използваните ресурси, да подкрепи
преминаването към нисковъглеродна икономика, да увеличи приложението на
възобновяеми енергийни източници, да модернизира нашия транспортен
сектор и да стимулира енергийната ефективност;
5. „Индустриална политика за ерата на глобализацията“ – подобряване на
бизнес средата, по-специално за МСП, и оказване на подкрепа за развитието
на силна и устойчива индустриална основа, позволяваща конкурентоспособност в световен план.
6. „Програма за нови умения и работни места“ – модернизиране на
пазарите на труда и да направи гражданите по-способни, като развива техните
умения през целия им живот с цел да повиши участието в трудовия живот и
постигне по-добро съгласуване между предлагането и търсенето на труд, в
това число чрез трудова мобилност.
7. „Европейска платформа срещу бедността“ – гарантиране на социално и
териториално сближаване, така че ползите от растежа и работните места да
са споделени в голяма степен и хората, живеещи в условията на бедност и
социално изключване, да имат възможност да живеят достоен живот и да
представляват активна част от обществото.
Продължаващото осъществяване на платформата за обществото, основано
на знание, е създаването на Единно европейско изследователско пространство
(ERA), последователно утвърждавано от Лисабонската стратегия (март 2000 г.),
резолюция на ЕС за изграждане на Единно европейско изследователско
пространство (юни 2000 г.), подновяването на Лисабонската стратегия (2005 г.),
Зелена книга за ЕИП: нови перспективи (2007 г.). [1]
Приемственост в дейностите, реалзирани в VІ и VІІ Рамкови програми на
Европейския съюз представлява и обявената „Концепция 2020”:
1. Създаване на “Пета свобода” – свободно движение на знания.
2. Увеличаване на финансирането и на човешките ресурси за научни
изследвания.
3. „Процеса от Любляна – към цялостно осъществяване на ЕИП”.
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Европейските измерения на „Петата свобода”
Въпросите за качествено преструктуриране и промяна на съдържанието
на образованието във всичките степени на получаването му в институциите
придобива не само актуалност, но и критично значение за неговата
адекватност след 1955 г., когато беше регистриран преходът на човечеството в
информационната епоха. Динамиката на промените в новата среда за живот и
осъществяване на целесъобразни дейности изискват непрекъсната
актуализация, обогатяване на знанията и уменията, които да осигуряват
конкурентоспособност на пазара на труда в новите измерения на
информационните и комуникационните технологии.
Паралелно с предвидената регулаторна рамка за страните от ЕС (Договор
за Европейския Съюз от Копенхаген, 1992 година), която налага отговорности
за съдържанието и организацията на обучението във всяка страна, се
предприемат действия, насочени към осигуряване на структури,
съответствещи на динамиката на промените в средата, които да осигурят
пожизнено непрекъснато обучение. [8]
За интегриране на всяка страна в европейското образователно
пространство, наред с общите изисквания, които включват популяризиране на
идеята за обединена Европа, изучаване на европейски езици, всестранна
информация за интеграцията, а също и за последиците от разрастването на
Европейския съюз до 2020 г.
Същевременно създаването на условия за пълна съвместимост на
образователните програми като необходимо условие за създаването на
европейско образователно пространство включва равнопоставеност на всички
форми на получаване на образованието: формално и информално.
В приоритетите за растеж на ЕС акцент е младежта с основни активности
обучение и образование. В изграждащото се европейско образователно
пространство обменът на идеи и добри практики е водещ в образователната
политика на ЕС, включащ и активно сътрудничество между страните-членки на
ЕС в европейските образователни програми. За изминалите години
образователните програми на ЕС са основен лост за осъществяване на
образователните политики, комплексен резултат от които са изграждането на
качествена обща платформа на образованието във всичките му разновидности,
с което се преодолява социална изолация и се осигурява конкурентоспособност
на пазара на труда, като по този начин се създават необходимите условия за
повишаване на гражданската активност на всеки член на ЕС.
Инициативите като “Учене през целия живот” (Лисабон, 2000 г.) наложи
редица изисквания – икономически, политически, административни мерки,
които да осигурят цялостното й изпълнение.
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Другата инициатива “Изграждане на Европа на знанието” също поставя на
първо място образованието и обучението, но в симбиоза с научните
изследвания и иновациите, които би спомогнало за по-тясно обвързване с
практиката и съответно бизнеса и постигането на професионална реализация,
съответно увеличаване на заетостта в ЕС.
Наред с проблемите на обучението на младежта, акцент е и осигуряване
на адекватна подготовка на преподавателите от всички степени на
образованието. Постигането на студентска мобилност беше съпроводено и с
програми и инициативи, осигуряващи такава и за преподавателите, с което се
очаква да се постигне желаният ефект – качествена промяна в съдържанието
и стурктурирането на учебните програми.
В Табл. 1 са представени приоритетните области на реализираната към
2011 г. програма „Сократес”, в която участват всички страни от ЕС, включително
и Кипър, Малта и Турция. [3]
Таблица 1
Програма “Сократ”
Коменски
Еразъм
Грюндвиг
Лингва
Минерва
Леонардо да Винчи
Жан Моне

Приоритети
училищно образование
висше образование
образование за възрастни и образователни пътеки
изучаване на европейските езици
информационни и комуникационни технологии в
образованието
първоначално и продължаващо професионално
образование и обучение
подкрепя дейности, свързани с европейската интеграция.
Подпрограмата има 3 ключови дейности: дейности по
програмата, грантове за институции, които работят в
областта на европейската интеграция и грантове за
европейски институти и асоциации, работещи в
областта на образованието.

Основните цели, които трябва да се постигнат до 2010 г., обхващат:
1. Повишаване на качеството и ефективността на системите за
образование и обучение в ЕС;
2. Осигуряване на достъп на всички граждани на ЕС до образование и
обучение;
3. Отваряне на образователната към другите световни системи.
Резолюцията на Европейския парламент относно „ЕС 2020“, включително
оценката на Комисията относно Лисабонската стратегия (SEC (2010)0114), е че
„Лисабонската стратегия не доведе до удовлетворителни резултати поради
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слаба управленска структура, липса на отчетност, прекомерно комплексна цел
с множество отделни цели, прекалено амбициозни цели и липса на яснота,
насоченост и прозрачност“. [2, 9]
Във връзка с негативната оценка, бяха набелязани следните задачи за
осъществяване на стратегията на ЕС след 2010 г.:
1. „Седем стъпки за изпълнение на Европейската стратегия за растеж и
работни места“.
2. Стратегията „ЕС 2020“ – ефективен отговор на икономическата и
финансова криза, възстановяване в ЕС.
3. Ревизия на Лисабонската стратегия.
4. Застаряването на населението в Европа – обучение през целия живот и
по-гъвкава пенсионна възраст.
Посочените в първи раздел стратегически приоритети на ЕС са насочени
към постигане на икономически растеж и създаване на работни места, с което
да се постави началото на икономическото възстановяване на Европа –
спадът на БВП с 4%, обусловен от спада в промишленото производство и
чието следствие е над 23 милиона безработни жени и мъже се окачествява
като човешка и икономическа катастрофа. [9]
Тревожната тенденция за застаряването на населението в Европа налага
ускорени темпове за практическа реализация на обучение през целия живот и
гъвкава промяна на системата за пенсиониране, което да осигури достатъчен
човешки потенциал за пазара на труда, засилване на социалната кохезия.
Съответно приоритетите за постигане на тези цели се очертават в
следните области:
Активно налагане на трите форми на обучение: формално, информално и
пожизнено, съпроводени от:
 Нови методи на преподаване – стимулиране на обучавания, поведенчески
стратегии, оценка на информацията, размяна на роли.
 Преодоляване на различията – между образователните системи на
развитите държави и тези от третия свят; между половете, възрастовите
групи, етносите.
Преминаването от доминиращите в съвременната педагогика математикологически и лингвистични модели на интелектуалните процеси към сложен
интелектуален модел – съвкупност от пространствени, междуличностни,
натуралистични измерения на интелекта, съпроводенo от нови методи на
преподаване, вкючително стимулиране на обучавания, поставяне на акцент
върху поведенчески стратегии, оценка на информацията, размяна на роли и
др., се очаква да доведе до положителен краен резултат. [5, 6, 7]
Аналогично промяната трябва да обхване и другите слоеве на
образователните структури: преодоляване на различията както между
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образователните системи на развитите държави и тези от третия свят, а също
и различията между половете, възрастовите групи, между етносите. [9]
В продължение на дискусията за наложителните промени от първия етап
на обучението – училищното образование, Организацията за икономическо
сътрудничество и развитие (CERI) предлага 6 сценария за развитие на
училищното образование, някои от които са взаимноизключващи се: [8]
1. Съхраняване на бюрократичната система;
2. Ориентация към пазара;
3. Училището в центъра на обществото;
4. Училището като целева обучаваща организация;
5. Създаване на мрежи за обучение;
6. Отмирането на преподавателската професия.
Съответно концепцията за пожизненено образование обхваща следните
пет обособени етапа:
1. Доучилищно;
2. Училищно;
3. Следучилищно – вкл. висше;
4. Непрекъснато – вкл. извън образователната система;
5. Образование по лично предпочитане (извън професионалната сфера).
Изграждането на съответното осигуряване – инфраструктурно,
законодателна база, финансиране, технологично, методологично и не на
последно място – кадрово осигуряване, включва динамична адаптация към
променящата се среда за обучение. Предимствата на електронното обучение
са доказани от съществуващата близо 20 годишна практика. [9]
Промените във висшето образование обхващат както масовизацията му и
произтичащите от това проблеми, свързани с цялостното осигуряване на
учебния процес – финансово, кадрово, създаване на капацитет за бъдещи
професии. Навлизането на бизнеса в образователната сфера е положителна
тенденция, доколкото тя осигурява печалба за бизнеса – извличане на
дивиденти от разпространяване на знания и създаване на потенциал за
адаптация на бизнеса към промените в средата за неговото осъществяване.
Образователната индустрия се превърна в една от най-динамично
развиващите се и разрастващи се отрасли на икономиката с годишен оборот в
световен мащаб над 2 трилиона долара.
Осигуряването на функционалния модел на „Триъгълника на знанието” е
немислимо без тясната връзка с бизнаса, която допринася за [2]:
1. Участие на бизнеса – извличане на дивиденти от разпространяване на
знания и създаване на потенциал за бизнеса;
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2. Масовизацията на висшето образование и осигуряване на
образователния процес.
Какви са негативните последици от прокламираната либерализация на
висшето образование, произтичаща от диверсификицията на източниците на
финансиране? Отговорите могат да се търсят в следните направления:
1. Съсредоточаване на повече средства в атрактивни направления за
сметка на осигуряващи инфраструктурни специалности и особено
хуманитарно-насочени.
2. Снижаване на научния потенциал на университетите.
3. Задълбочаване на когнитивния разрив между страните с утвърдени
образователни системи и развиващите се страни.
4. Дисбаланс във финансирането.
5. Доминиране на приложното знание над фундаменталното в учебните
програми.
6. Съсредоточаване на повече средства в атрактивни направления.
За преодоляване на тези негативни последици се предприемат мерки,
свързани с балансиране на финансирането, въвеждане на “кредит на време за
образование” – концепция, разработена от Международната комисия по
образованието на ХХІ век, а също и създаване на нови университетски
структури – аналогично на невидимите колежи в науката – гъвкави структури,
включващи мултидисциплинарно знание, ориентирано към изследователските
приоритети и съответно решаване на нови задачи. По този начин се дава шанс
и на развиващите се страни да развиват международно сътрудничество и да
участват в изграждащата се нова образователна инфраструктура.
Промените в модела на висшето образование включват както тяхната
диверсификация, при което класическата университетска структура,
съответстваща на по-бавното развитие на знанието от миналото, се
трансформира в мултидисциплинарност, промени в администрирането (в
ролята на катедрите, департаментите и дори тяхната замяна с други с
динамични структури, включващи както научни изследвания, така и цялостна
промяна на модела и критериите за оценка на знанията на обучаваните. Не на
последно място се включва и разработване на учебни програми, отразяващи и
динамиката на социалните процеси и устоите на модерното гражданско
общество. [1]
Висшето образование е пред най-голямата промяна от зората на своето
създаване в лоното на Европейската цивилизация. Планът за обучение на Ян
Коменски и за самообучение на Рубакин получават ново съдържание в силно
променената среда за получаване на знания, които да осигурят потенциал за
активно участие в икономиката на знанието. Прогнозата за бъдещия модел не
може да има категоричните дефиниции за структура и съдържание, тъй като
те са подчинени на парадигмата на обществото на знанието. От сравнително
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добре очертания модел на пожизнено образование, реализиращо се в модела
е-Learning до персонифициран достъп до фракталии от система от знания,
създавани и разпространявани от аналогична структура, изграждана за
научните изследвания, на които се основава икономиката и социума в нашия
ХХІ век.
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ИНФОРМАЦИОННАТА ГРАМОТНОСТ
В ОБЛАСТТА НА ЦИФРОВИТЕ БИБЛИОТЕКИ:
ПРОБЛЕМИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА
Калина Сотирова1, Красимира Иванова1, Милена Добрева2
1

Институт по математика и информатика на БАН, България
2 Университет в Портсмут, Великобритания

Резюме: Според референтния модел за цифрови библиотеки DELOS DLRM има
шест основни области, които са застъпени в цифровите библиотеки –
съдържание, потребители, функционалност, архитектура, качество и политики.
Докладът
разглежда
представите
за
цифровите
библиотеки
на
студенти-филолози в началото на изучаване на курс по тази дисциплина.
Студентите свързват цифровите библиотеки със съдържание, функционалност и
архитектура, без да си дават ясна сметка за останалите три области. Докладът
анализира какви знания и умения трябва да се застъпят в обучението по тази
дисциплина, като се има предвид, че технологичната му част остарява
изключително бързо.
Ключови думи: цифрови библиотеки, икономика на знанието, DELOS DLRM.

1. Въведение
Цифровите библиотеки (ЦБ) са информационен ресурс, който има
изключително широко разпространение в последните 15 години. В
Европейския съюз те се свързват с икономиката на знанието и намират
специална подкрепа в стратегията на Европейския съюз за развитие на
информационното общество i2010 [Reding, 2006]. ЦБ имат амбицията да
предложат достоверно цифрово съдържание, което е бързо, лесно достъпно и
използваемо в Semantic Web1 и в Internet of Things2. Като научно-приложна
област ЦБ комбинират знания от различни предметни области:
информационни технологии, библиотекознание, архивистика, музеология,
психология и др. Това налага при тяхното създаване, поддръжка и използване
да се прилага интердисциплинарен подход.
Примери за популярни и добре структурирани цифрови библиотеки са:
World Digital Library3 и Europeana4. Съществуват и специализирани ЦБ,
осигуряващи текстово и мултимедийно търсене в различни типове колекции,

1

http://www.w3.org/2001/sw/
http://www.theinternetofthings.eu/what-is-the-internet-of-things
http://www.wdl.org/en/ (с интерфейс на седем езика)
4
http://www.europeana.eu/portal/
2
3
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например London Guildhall Library1, най-голямата виртуална "колекция на
колекциите" ibiblio2, стартирала развитието си от WebLouvre и др.
ЦБ са популярен информационен ресурс и са особено важни като
източник на информация при съвременното обучение. От тази гледна точка е
интересен въпросът доколко съвременните студенти имат ясна представа за
тях. В ч. 2 на доклада разглеждаме по-детайлно какви аспекти включват ЦБ, а
след това в ч. 3 представяме първоначалните представи за ЦБ на студенти,
които изучават филология и информационни технологии в Пловдивския
университет и анализираме кои аспекти на ЦБ не са им познати. В ч. 4
представяме някои заключения.
2. DELOS DLRM референтен модел за цифровите библиотеки
Ускореният растеж и развитие на ЦБ през последните години по
отношение на подходи, решения и архитектура провокира създаването на
референтния модел за ЦБ (DLRM) от финансирания от ЕК проект DELOS
[DELOS DLRM, 2007]. Негова цел е постигането на експертно съгласие за
основните понятия, дефиниции и структури в ЦБ. Моделът е създаден от
европейски изследователски групи с многогодишен опит в областта на ЦБ,
които са част от DELOS Network of Excellence. Този модел трябва да се
разглежда като рамка, която различни институции, които създават, развиват и
поддържат свои ЦБ следват, за да бъде осигурена операционна съвместимост.
Референтният модел DELOS търпи непрекъснато развитие поради
комплексния характер на ЦБ, постоянната промяна на цифровия свят и поради
липсата на предишно експертно споразумение в областта на ЦБ.

Фиг. 1. Референтен модел за цифровите библиотеки [DELOS DLRM, 2007]

1
2

http://collage.cityoflondon.gov.uk/collage/app
http://www.ibiblio.org/
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В основата на модела (фиг. 1) стоят три понятия. Те са:
 "Цифрова библиотека": организация, вкл. виртуална, която събира,
обработва и съхранява в дългосрочен план цифрово съдържание и
осигурява специализирана функционалност, които предлага на
потребители съобразно измеримо качество и ясно определени политики);
 "Система на ЦБ": софтуерна система, основана на определена, евентуално
разпределена архитектура, предлагаща всички функции, изисквани от ЦБ.
Потребителите общуват с ЦБ чрез тази система;
 "Система за управление на ЦБ": обща софтуерна система, предоставяща
подходяща инфраструктура, софтуер за производство и администриране
на система за цифрова библиотека, включващи набор от функции считани
за основополагащи за ЦБ, както и интегриране на допълнителни софтуерни
предложения за разширяване на функционалността.
Със създаването на една цифрова библиотека са свързани шест понятия:
"съдържание", "потребител", "функционалност", "качество", "политика" и
"архитектура". Специален акцент върху архитектурата се поставя в
определението за система за ЦБ.
Елементът съдържание обхваща данни и информация, които ЦБ
обработва и предоставя на потребителите. Това е обобщаващо понятие, което
включва всички видове информационни обекти, които ЦБ събира в колекции,
управлява и доставя. В обектите са включени анотации и метаданни, които са
условие за синтактична, семантична и контекстуална интерпретация на
информационните обекти.
Елементът потребител включва различните действащи лица (независимо
дали човек или машина), които взаимодействат с ЦБ. ЦБ предлага не само
информация на потребителите, но подпомага нейното творческо използване и
генерирането на нова информация. Подобно на съдържанието, и потребителят
е обобщаващо понятие, което включва всички действия и елементи, свързани
с представяне и управление на действащите лица в една ЦБ. Тук се включват
права в системата на ЦБ, профили на участниците с персонализиращи
характеристики. Този елемент е особено важен за поддържане на връзка с
други среди, например социалните мрежи, и осигурява бърза обратна връзка
за достоверността и качеството на предлаганата в нея информация.
Елементът функционалност включва услугите, които една ЦБ предлага
на потребителя, независимо дали класове-потребители или индивидуални
потребители. Минимумът от функции в една ЦБ включва регистрация на нов
информационен обект, търсене и разглеждане. Освен това, системата има за
цел да управлява функциите на ЦБ, за да се гарантира, че те отразяват
специфичните нужди на общността-потребители и/или специфичните
изисквания, отнасящи се до съдържанието й.
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Елементът качество представлява параметри, които могат да бъдат
използвани за характеризиране и оценка на съдържанието и функционирането
на ЦБ. Качеството може да се свърже не само с всеки клас съдържание или
функционалност, но и със специфични информационни обекти и услуги. Някои
от тези параметри са обективни по своя характер и могат автоматично да
бъдат регистрирани, докато други са субективни и могат да бъдат измерени
само чрез потребителска оценка (напр. фокус-групи).
Елементът политика представлява съвкупност от условия, правила и
поредност на действията, които управляват отношенията между ЦБ и нейните
потребители. Примери за политики са приемливо поведение на
потребителите, управление на цифровите права, поверителност, такси за
потребителите и "доставяне" на сбирки.
Елементът архитектура се отнася до системата на ЦБ и представлява
карта на функционалността и съдържанието, предлагани от ЦБ на базата на
хардуерни и софтуерни компоненти. Това е основен елемент в модела DELOS
DLRM, защото ЦБ са сложни информационни системи и осигуряването на
оперативната съвместимост в тях е сериозно предизвикателство пред
разработчици и изследователи.
Моделът DELOS DLRM дефинира над 100 понятия, които показват как
шестте основни области всъщност взаимодействат помежду си. В този доклад
ние няма да се спираме на тях, защото използваме този модел като отправна
точка за най-важните съставни части на понятието. Има и други модели на ЦБ,
но този модел е особено ясен и обхваща най-подробно различните аспекти.
3. Нагласи на студенти-филолози в началото на курс по цифрови
библиотеки
В началото на курс "Цифрови библиотеки" за студенти-филолози през
април 2011 г., студентите бяха разпределени на групи по 3-4 човека с цел да
обсъдят помежду си и да дадат кратка обща дефиниция за това какво според
тях е цифрова библиотека.
Отговорите се свеждат до два основни елемента: съдържание и
архитектура, които присъстват във всички 19 групи отговори. Ако трябва да се
отдели един от шестте елемента, който е най-застъпен в отговорите това е
съдържанието. В три от 19-те отговора, съдържанието е единственото
споменато като същност на ЦБ: (1) "книги в електронен вариант"; (2) "книги,
списания, вестници и други писмени произведения на електронен носител";
(3) "архив от книги (текстови материали) в електронен вид". Архитектура,
функционалност и съдържание са трите най-застъпени елемента, но трите
заедно се срещат само в два от груповите отговори. Съчетание на
потребители и политики се среща само веднъж, а петте елемента заедно (без
качество) – в нито един.
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Съдържание самостоятелно
Архитектура самостоятелно
Архитектура и съдържание
Политики и съдържание
Архитектура, съдържание и функционалност
Архитектура и функционалност
Съдържание и функционалност
Съдържание, функционалност и политики
Архитектура, съдържание, функционалност и политики
Архитектура, функционалност и политики
Архитектура, съдържание, политики и потребител
Архитектура, функционалност и потребител
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Следват разпределенията на отговорите спрямо шестте елемента на
DELOS DLRM в табличен вид и в две диаграми.
Таблица 1. Какво е цифрова библиотека? (мнения на групи студенти-филолози,
Пловдивски университет, април 2011г)
Потребите
л
Група 1. АРХИТЕКТУРА И СЪДЪРЖАНИЕ (5, 2 самост. + 3 смесени)
1
корпус
цели текстове
Х
Х Х
2
база от данни
текстове
Х
Х Х
информация
3
база от данни
Х
Х Х
за книги
информация
4
база от данни
за наличните
Х Х
книги
подредени в
определен
5
база от данни
текстове
ред, според
Х Х
дадени
изисквания
Група 2. АРХИТЕКТУРА (5 смесени)
структурирана
6
база от данни
Х
по определен
Х Х
начин
систематично
представена
база от данни
7
база от данни
Х
Х Х
в интернет
пространствот
о
№

8
9
10

Архитектура

Информационн
и системи
систематизиран
и данни
разпределени
данни и
системи

Съдържание

Х

Политика

Х

Х
Х

Х

К

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Функционалнос
т
Х
Х
класификация
наличните книги
и тяхната
класификация
подредени в
определен ред

изпълняваща
определени
функции
систематично
представена
база от данни
позволяващи
натрупване на
бази данни
Систематизиран
и данни
Х
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Група 3. СЪДЪРЖАНИЕ (3 самост. и 4 смесени)
11
Х
Книги
Х
книги,
списания,
12
Х
вестници и
Х
други писмени
произведения
текстови
13
Х
Х
материали
дигитализиран
книжни
14
Х
е на книжни
библиотеки
библиотеки
набор от
книги;
15
Х
информация,
Х
подредена
тематично
електронен
каталогизиран
архив на
и по
16
Х
текстови
определени
произведения
критерии
подготовка за
подготовка за
съхранение на съхранение на
17
Х
текстове в уеб текстове в уеб
пространствот пространствот
о
о
Група 4. ПОТРЕБИТЕЛ (2 смесени)
18

19

Бази данни

База от данни

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Електронен
каталог

Х

Х

информация,
подредена
тематично

Х

Х

каталогизирани
по определени
критерии

Х

Х

Х

Х

Х

Х

всякакви
файлове

достъп до
онлайн
документи,
книги и
всякакви
файлове

Х

азбучен
ред с оглед
улеснено
търсене
ни
предоставя
достъп до
онлайн
документи,
книги и
всякакви
файлове

азбучен ред

Х

Груповите отговори, разпределени спрямо шестте елемента на DELOS
DLRM се обобщават така: елемент Архитектура се среща в 12 отговора,
Съдържание – в 12, Функционалност – в 11, Политики – в 6, Потребител – в 2,
а елементът Качество не се среща. Въпреки широкото разпространение на ЦБ
като тип информационен ресурс, представата за тях е доста едностранчива и
се ограничава със съдържание и архитектура. Мненията на студентите
приличат на дефиниции за ЦБ от преди 10-13 години (вж. т. 4). Данните са
илюстрирани в кръговата диаграма, представена на фиг. 2.
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Фиг. 2. Съотношение на елементите
на DELOS DLRM в отговорите
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Фиг. 3. Взаимовръзки между
елементите в отговорите

От анализа на смесените отговори се потвърждава многостранния
характер на ЦБ и необходимостта от интердисциплинарен подход при
създаването, анализа и обучението в този курс. Трябва да се има предвид, че
свободната форма на въпроса не предполага изрично съобразяване с модела
на DELOS DLRM, още повече, че студентите не са запознати предварително с
материала в лекционния курс. От фигури 2 и 3 стават ясни два изненадващи
извода. Единият е, че качеството не е застъпено в нито един отговор, а другият
е, че елементът потребител почти липсва; неговите профил, интереси, възраст
и очаквания не се разглеждат. Фактът, че качеството на ресурсите липсва е
тревожен, особено като се има предвид неговата важност при дефинирането
на държавна и институционална политика за цифровизация, а така също и при
създаването на ЦБ, дългосрочното съхранение и осигуряването на
финансиране.
Възможно обяснение е, че студентите от “Google”-поколението и техните
мнения всъщност отразяват последиците от това, че цифровизацията у нас е
сериозно закъсняла, липсва държавна политика и институционална стратегия
в областта, както и популяризиране на дигиталните ресурси – особено там,
където те се използват най-активно, в образованието. Политиката е
формулирана в отговорите доста неясно и мъгляво, с фрази като "според
определени изисквания", "тематично подредени", "каталогизирани по
определени критерии", "осигурен онлайн достъп". Относно обучението, което е
в центъра на настоящия доклад, елементът политики, качество и дългосрочно
съхранение на цифровите ресурси трябва да бъде разгледан в детайли в
курсовете по "музеология", "цифровизация и ЦБ", "културни политики" и др.
Ако с добре подготвени специалисти експерти масовата цифровизация
започне до година-две, още в началото на процеса трябва да се постави
акцент върху дългосрочното съхранение. То е споменато в DELOS DLRM като
част от политиките, и предполага създаване на бази от данни с
висококачествени и стандартизирани цифрови копия с архивна цел в мрежи с
ограничен достъп на държавно и институционално ниво.

32

Национална конференция „Образованието в информационното общество”

Забелязва се недооценяване на значението на потребителската
аудитория, нейните очаквания, профил и изисквания, а това е важен елемент
както от първоначалния етап на създаването на ЦБ, така и в последващия
етап на нейното популяризиране, вграждане в различни мрежи и евентуално
бизнес-приложения1. Отговорът на въпроса "за кого" ще са ресурсите в една
цифрова библиотека е важен и защото определя функционалностите и
визуализацията на съдържанието (интерфейса). Прави впечатление, че
мненията на студентите приличат на дефинициите за ЦБ от по-ранните години.
Изложеният анализ обаче е ограничен и непредставителен. Затова ще
направим съпоставка с развитието на вижданията за ЦБ през годините.
4. Съпоставка с различни по-ранни виждания за цифрови библиотеки
В последните десетилетия понятието "цифрови библиотеки" е претърпяло
сериозно развитие.
 [Bishop and Star, 1996]: "(1) колекция на определена организация; (2)
колекция, която не е напълно библиографска или изключително набор от
препратки към други материали; но тя трябва да съдържа "цялостен
онлайн материал" в различни формати; (3) целта е създаване на връзка
между аудиторията, общността и съдържателя на колекцията с
характеристиките на дадената сбирка".
 [Lesk, 1997]: "колекция от информация, която е едновременно
цифровизирана и организирана".
 [Digital Library Federation, 1998]: "Цифровите библиотеки са организации,
предоставящи ресурси и специализиран персонал, който подбира,
структурира и предлага достъп до колекции в цифров вид с цел
интерпретиране, разпространяване, съхраняване в цялостен вид и
гарантиране на тяхната устойчивост, така че да са лесно достъпни и
икономически използваеми от определена общност или група общности".
 [Marchionini and Fox, 1999]: "Цифровите библиотеки имат четири
измерения: общност, технология, услуги и съдържание. От тях централния
фокус е върху услугите, цифровите препратки, диалога в реално време,
информационната грамотност".
 [Arms, 2000]: "организирана колекция от информация, свързана с услуги,
при които информацията се съхранява в цифров формат и е достъпна в
мрежа".

Новата "Стратегия на Европеана 2011-2015" [Europeana, 2011] отделя специално внимание на
въвеждането на бизнес-модел с оглед осигуряване на финансиране за дългосрочното съхранение
на обектите в портала на проекта. Пазарната ориентация на публичния сектор придобива особено
значение в период на криза и недостиг на финансиране.
1
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Компонентите на ЦБ описани по-горе чрез определенията от изминалия
20 в., се резюмират в схемата на фиг. 4.

ЦИФРОВИ

компютри

мрежи

БИБЛИОТЕКИ

съдържание

сбирки

услуги

общност

Фиг. 4. Ранни представи за цифровите библиотеки
От своя страна съдържанието, като област на сечение на нецифровите и
цифровите библиотеки, е многостранно (вж. фиг. 5). ЦБ могат да обединяват в
едно виртуално място както текст, графика и различни изображения (вкл.
цифрови копия на произведения на изкуството), така и мултимедийно
съдържание; технологичната платформа обединява това разностранно
съдържание в архитектура с определена функционалност, която е подчинена
на стандарти за качество и политики за достъп и разпространение.

СЪДЪРЖАНИЕ
текст
статии
книги
отчети

графика
2D, 3D
виртуална
реалност

изображения

видео

аудио

снимки
музика
сканирани филми записи
материали
на реч

данни

софтуер

географски
симулация
данни

Фиг. 5. Елементи на съдържанието на ЦБ
4. Заключения
Можем да обобщим, че в обучението в курсове за цифровизация и
цифрови библиотеки трябва да се включат различни модели за ЦБ,
изследователски и приложни. Целта е да се осигури задълбочено представяне
на комплексния характер на една ЦБ и различните предметни области, които
трябва да бъдат включени при нейното изследване, създаване и използване.
Сериозно внимание трябва да се отдели и на потребителския профил, на
видовете класификации на различните цифрови обекти в библиотеката, както
и на работещите политики в областта на електронното представяне на научно
и културно съдържание. Технологичният и правният аспекти, които се
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анализират и променят постоянно, също трябва да бъдат схематично
представени. Обучението по цифрови библиотеки e типичен случай на
специализиран курс, който трябва да се даде възможност на студентите да
добият собствен опит. Този курс трябва:
 да развие по-цялостен поглед и интердисциплинарен подход;
 да наблегне на умения, които ще са полезни и занапред;
 да запознае с основни технологични решения без да се концентрира само
върху тях.
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ДВЕ ЕКСПЕРИМЕНТАЛНИ ВИРТУАЛНИ РАЗХОДКИ
НА ЕТНОГРАФСКИЯ МУЗЕЙ В ПЛОВДИВ
Константин Стоянов, Благовеста Йорданова, Елена Сомова,
Георги Тотков
ПУ "Паисий Хилендарски", ул. "Цар Асен" 24, гр. Пловдив 4000,
dio@gyuvetch.bg, vesii_88@mail.bg, eledel@uni-plovdiv.bg, totkov@uni-plovdiv.bg
Резюме: В статията се разглеждат различните подходи за създаване на
виртуални разходки. По-подробно се обсъждат начините и средствата за
реализиране на панорамни и 3D-виртуални разходки. Представят се два примера на
такива виртуални разходки на Етнографския музей в гр. Пловдив – панорамна и 3D.
Коментира се включването на тези виртуални разходки в изграждания агрегатор в
Пловдивски регион с цел по-нататъшно добавяне към Europeana.
Ключови думи: виртуална разходка, панорамна виртуална разходка, 3D-модел,
3D-виртуална разходка, Europeana, агрегатор на колекции

Въведение
Културно-историческото наследство се превръща във важно приложение
за виртуалните разходки (турове). Те дават реалистичен начин за по-пълно
представяне на архитектурни обекти, музеи и галерии (накратко обекти) в
Интернет пространството. Виртуалните разходки се препоръчват като добър
алтернативен начин за посещение особено за хората със специални
образователни потребности. Те трябва да включват необходимата
информация, така че потребителите да получат същите знания като при
реално посещение на обекта.
Според начина на представяне съществуват два вида виртуални
разходки: триизмерни и от тип „презентация”. При триизмерната виртуална
разходка (с помощта на фотограметрията) снимките се проектират върху
повърхности, стени, подове на сгради и т.н. При втория вид виртуални
разходки от тип „презентация” се използват панорамни изображения.
От гледна точка на начините и средствата за реализиране виртуалните
разходки могат да бъдат следните видове: текстови, фото-базирани [11],
панорамни [12], видео-базирани [4] и виртуални реалности в реално време
(3D) [3].
Текстовите виртуални разходки представляват текстово описание на
пространството и съдържанието на показвания обект. При използване на
програма за преобразуване на текст в реч се получава аудио виртуална
разходка.
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При фото-базираните виртуални разходки обектите се визуализират
чрез поредица от снимки и тяхното текстово описание. В зависимост от
използвания софтуер, фото-базираната виртуална разходка може да стане
интерактивна (например при кликване върху артефакт може да се мащабира
изображението, да се задейства аудио или текстово описание).
Панорамните виртуални разходки се изграждат на базата на серия от
последователни снимки с препокриване, които се „зашиват” една за друга, за
да се създаде непрекъснат 360° изглед на обекта или чрез специални
панорамни снимки. Тези разходки са интерактивни.
При видео-базираните виртуални разходки се прави видео-изглед на
типична разходка на посетител на обекта, придружен с аудио информация
(речта на екскурзовод, музика и/или специални ефекти) и/или съответната
текстова информация.
Виртуалните реалности в реално време (3D-виртуални разходки) се
изграждат на базата на софтуерно моделирани триизмерни обекти с цел да се
създаде усещането на потребителя, че е в обекта сред експонатите.
Потребителите могат да управляват своя път през виртуалната реалност все
едно, че се разхождат сред реалния обект.
Панорамни виртуални разходки
Панорамните виртуални разходки предоставят възможността панорамни
снимки да се разглеждат по интерактивен начин. Тези технологии предлагат
възможност да се изследва (обхождане, завъртане, приближаване,
отдалечаване, прочитане на информация за конкретен артефакт) обстановката
на панорамата все едно, че потребителите са в реалния обект.
За изработването на една виртуална разходка се използват няколко
панорамни изображения, които се свързват помежду си чрез така наречените
горещи точки. Горещите точки са част от панорамното изображение, върху
които може да се клика и това да предизвиква някакво действие –
преминаване в друго панорамно изображение или показване на някаква
информация. Най-често срещаният пример за гореща точка е върху врата от
панорамата, която ни прехвърля в панорамата на другото помещение зад
вратата. [8]
За по-реалистично представяне понякога виртуалните разходки са
придружени от звуци.
Панорамите се реализират в различни форми и размери в зависимост от
избраната проекция, показваща как перспективата на панорамните снимки е
променена от софтуер, за да се представи пълна или частична 3D-сцена в
реалистична 2D-сцена на екрана на компютъра. Съществуват няколко вида
проекции, които се използват при създаването на панорами:
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– Пълно сферични формати – показва се цялото заобикалящо
пространство, като са видими 360° по хоризонтала, 90° нагоре и 90° надолу;
a. Равноправоъгълен (сферичен) – панорамното изображение се
проектира върху вътрешната страна на сфера, а съотношението
височина:ширина на панорамата е 1:2;
b. Кубичен – сферичният изглед се реализира на базата на куб, т.е. с 6
фото-стени в съотношение височина:ширина = 1;
– Частични формати – показва се частична панорама, като по вертикала
са видими максимум 120°, а по хоризонтала 360°;
a. Цилиндричен – показваната площ е вътрешността на околната стена на
цилиндър или част от нея (използва се за пейзажни панорами);
b. Праволинеен – и по хоризонталата и по вертикалата видимостта е
ограничена до 120° (използва се за архитектурни обекти);
c. Частично сферичен – реализира се като пълния сферичен, като се
отрязват най-високата или най-ниската точка на панорамата.
За заснемането на цифрови 360° панорамни снимки се използват
следните технологии [7]:
– „зашиване” на снимки от обикновен фотоапарат;
– обикновен фотоапарат с широкоъгълен (180 °) обектив;
– обикновен фотоапарат с хиперболично огледало – изображението се
заснема от цифров фотоапарат, който е насочен вертикално надолу или
нагоре върху хиперболично (извито) огледало;
– фотоапарат с въртящ се линеен наборен сензор;
– фотоапарат с мултисензорни системи (четири или повече сензори,
оборудвани с широкоъгълни лещи).
Има голямо разнообразие от софтуер за изработване на панорами и
съответни панорамни виртуални разходки (PTViewrs, Spi-V, GuickTime VR, 0360 UnWrapper, Tourweaver и др.), както и на файлови формати за тяхното
съхранение.
Панорамна виртуална разходка на Етнографския музей в гр. Пловдив
Проведен е експеримент за реализиране на сферична панорамна
виртуална разходка на Етнографския музей в гр. Пловдив
За заснемане на панорамната виртуална разходка се използва обикновен
фотоапарат с хиперболично огледало. Получената снимка е показана на
фиг. 1.
Генерира се сферична панорама чрез използване на софтуера 0-360
UnWrapper [2]. В UnWrap се зареждат оригиналните изображения, центрират
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се, регулират се техните настройки, така че да се получат „разгърнати” 360°
изображения (виж фиг. 2).

Фигура 1. 360° панорамна Фигура 2. „Разгърнато” 360°-во изображение
снимка на музея
на музея
Изграждането на самата панорамна виртуална разходка се реализира
чрез софтуера Tourweaver [9]. Резултатният формат на файла (.swf) на
виртуалната разходка не се нуждае от специализиран софтуер, за да бъде
визуализиран, а се използва широко разпространения Adobe Flash Player.

Фигура 3. Изглед от панорамната виртуална разходка на музея
За по-лесна ориентация на потребителя като съпровождащ елемент на
виртуалната разходка (виж фиг. 3) е поставена карта на разпределение на
пространството на музея с входните точки към вложените панорами и точката
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на активната панорама. Входните точки към вложените панорами са горещи
точки, а точката на активната панорама е радар, който представлява гореща
точка със строго специфично действие – да показва положението и посоката
на визуализираната в момента панорама на картата. Картите на градината и
на всеки етаж от музея са създадени със софтуера Google Sketchup [6].
Освен стандартните елементи за навигация (посока на движение,
приближаване и отдалечаване, прескачане на определено място) по
панорамата и малките изображения за бърз достъп до вложените панорами, са
поставени множество горещи точки за преминаване в други панорами (стаи)
или за представяне на по-значимите артефакти на музея. Артефактите се
представят (фиг. 4) чрез увеличено изображение и текстова информация
(метаданни), като название, произход, период/дата на създаване, автор и др.
Изпълняваните действия от горещите точки са реализирани чрез JavaScript.

Фигура 4. Показване на метаданните за артефакт при панорамна разходка
3D-виртуални разходки
Виртуалните разходки могат да предложат начин за пътуване назад във
времето чрез представяне на вече несъществуващи архитектурни обекти или
предишен вид на съществуващи такива. Също така могат да се използват за
онлайн посещения на съществуващи обекти, като предлагат симулация на
едно реално посещение, без ограничения в движенията в обекта.
За целта се използва 3D компютърната графика за създаване на
математически 3D-модели на обектите, на които искаме да направим
виртуални разходки. След това полученият 3D-модел се „украсява”
(текстуриране на елементите на модела, добавяне на прозорци, врати,
пердета, мебели, артефакти и т.н.), за да наподоби реалния обект.
Със специализиран софтуер накрая се реализира възможността за
обхождане и разглеждане на модела в отделните негови части. Получената
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виртуална разходка позволява движение и изследване на обектите в реално
време, без да се „прескача” в пространството, както е в горещите точки на
панорамните виртуални разходки.
Има четири популярни начини за създаване на един 3D-модел:
– Многоъгълно моделиране (Polygonal Modeling) – формата на модела се
рисува чрез инструмент полигон, който след това се разделя и пресова, докато
се получи желаната 3D-форма и накрая се изглажда за получаване на
реалистичност;
– NURBS (Non Uniform Rational Bspline) моделиране – изрисуват се
математически криви чрез набор от уравнения, които имат контролни точки за
променяне на формата на кривите;
– Моделиране със сплайни;
– Моделиране с примитиви – използват се геометрични примитиви като
сфери, цилиндри, конуси или кубове, чрез които се изграждат по-сложните
модели.
Съществуват много софтуерни програми за 3D моделиране: 3DS Max,
3DS Max Design, Blender, Bryce, Carrara, Cinema 4D, Houndi, Maya, Poser,
ZBrush, SketchUp и др.
3D-виртуална разходка на Етнографския музей в гр. Пловдив
В статията се представя изработването на 3D-модел на Етнографския
музей – гр. Пловдив и неговото използване за реализиране на 3D-виртуална
разходка.

Фигура 5. 3D едноцветен модел на музея
За изграждане на музея се използва моделиране с примитиви, като
сложните обекти се разбиват до вградените примитивни форми.
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Построяването се извършва част по част, започвайки от стените и
завършвайки с покрива и околната среда. Специално внимание е отделено за
моделиране на някои художествени детайли на сградата. Изграден е 3D-модел
на музея (фиг. 5), както отвън, така и отвътре. Моделирането е направено въз
основа на мащабираните оригинални размери на музея.
За 3D моделирането на музея се използва софтуерната програма Google
SketchUp [6], която е специално разработена за архитекти и строителни
инженери. В сравнение с другите програми за 3D моделиране е по-лесна за
научаване и използване от потребителя.
Завършеният едноцветен 3D-модел се текстурира със снимки от реалния
музей, за да се получи фотореалистичен модел на сградата (фиг. 6). Снимките
на музея, които се използват за текстури, предварително се налага да бъдат
обработени с цел правилната им перспектива върху модела (за промяна на
ъгъла на снимане), премахването на излишни предмети от снимката, като
дървета и хора и коригиране на резолюцията на изображенията. За
предварителната обработка на снимките се използва софтуерът Adobe
Photoshop.

Фигура 6. 3D текстуриран модел на музея
Изграденият текстуриран 3D-модел се импортира в софтуера Unity3D [10],
за да се изгради виртуалната разходка. С този софтуер се композира сцената,
правят се анимациите, настройва се осветлението и движението в музея.
Движението в музея се реализира с фигура на човек, която извършва
обхождането на сградата, направлявано от потребителя.
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По подобие на панорамната виртуална разходка на музея и в 3Dвиртуалната разходка се поставят горещи точки за представяне на позначимите артефакти на музея. Артефактите (фиг. 7) се представят също чрез
увеличено изображение и текстова информация (метаданни). Изпълняваните
действия от горещите точки се реализират чрез JavaScript.

Фигура 7. Показване на метаданните за артефакт при 3D-виртуална разходка
Виртуалните разходки като компонент на агрегатор на Europeana
Europeana [5] се е превърнала в портал към най-масовото цифрово
хранилище на колекции от културно-историческото наследство на Европа,
съдържащо повече от 15 милиона обекта в различна медия – изображения,
текстове, аудио и видео. Europeana позволява да се разглеждат цифровите
ресурси на музеите, библиотеките, галериите, архивите и аудио-визуалните
колекции от цяла Европа. Все още представянето на България в Europeana е
доста ограничено по брой и тип на обектите (липсват видео и аудио
материали). Затова на дневен ред е създаването на агрегатори на колекции и
цифровизация на обектите на колекциите, които да се включат към цифровото
хранилище на Europeana.
В Пловдив е започната инициатива по създаване на агрегатор на
колекциите в региона [1]. В статията се предлагат два варианта на виртуални
разходки като обекти на този агрегатор за представяне на Етнографския музей
– гр. Пловдив в Europeana.
Заключение
Виртуалните разходки предоставят един начин за онлайн достъп до
културно-историческото наследство. Предложените две виртуални разходки
(панорамна и 3D) предлагат реалистичен начин за виртуално разглеждане и
запознаване с Етнографския музей в гр. Пловдив. Освен това те могат да
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станат обекти от европейското цифрово хранилище Europeana, представящи
един от значимите български музеи.
Разработката е частично финансирана по проект ДО 02-308 към
Националния научен фонд.
Литература
[1] Каталог на културно-исторически обекти – агрегатор на колекции,
http://www.plovdiv-eu.com/
[2] 0-360 UnWrapper, www.0-360.com/
[3] Branislav Sobota, Stefan Korecko, Jan Perhac: 3D Modeling and Visualization of
Historic Buildings as Cultural Heritage Preservation, 10th International
Conference on Informatics, Herl’any, Slovakia, 2009.
[4]
British
Museum
London:
Video
and
Audio
Tour,
http://www.youtube.com/watch?v=b71Oi677irI.
[5] Europeana, www.europeana.eu/.
[6] GoogleSketchup7, http://sketchup.google.com/.
[7] Maas H.-G., Schneider D., Photogrammetric Processing 360° Panoramic
Images, GIM International 7/04, p. 68-71, 2004.
[8] Panoguide, http://www.Panoguide.com.
[9] Tourweaver, http://tourweaver.en.softonic.com/ /.
[10] Unity3D, http://unity3d.com/.
[11] Van Gogh Museum, http://www.vangoghmuseum.nl/.
[12] Vatican Museums, http://mv.vatican.va/3_EN/pages/MV_Visite.html.

44

Национална конференция „Образованието в информационното общество”

АВТОМАТИЗИРАНО ГЕНЕРИРАНЕ
НА МЕТАДАННИ ЗА УЧЕБНИ ОБЕКТИ
Христина Костадинова, Георги Тотков, Димитър Благоев
ЮЗУ „Неофит Рилски”, ПУ „Паисий Хилендарски”
kostadinova@swu.bg, {totkov, gefix}@uni-plovdiv.bg

Резюме: В работата са разгледани подходи за автоматизирано генериране на
метаданни за учебни обекти. За основа е приета схемата на стандарта LOM, в
която за всяко поле с метаданни са предложени подходящи методи за извличане.
Всички методи са групирани в пет основни категории, като особено внимание се
обръща на първата от тях, която използва отговори на т. нар. ‘акумулативни
въпроси’ при е-обучение. Експериментирането на различни методи за извличане на
метаданни (напр. в самия процес на е-обучение) е първата стъпка към създаване на
автоматизирана система за генериране на метаданни в процеса на е-обучение.
Ключови думи: извличане на метаданни, LOM, акумулативни въпроси
1. Въведение
С навлизането на е-обучението се появява необходимостта от създаване
на софтуерни системи за автоматизирано генериране на електронни курсове.
Изключително важно за всеки такъв курс е описанието на характеристиките на
включените в него учебни обекти (LO - Learning objects), т.е. създаването и/или
генерирането на метаданните.
Основен стандарт в областта на метаданните за обекти, използвани в
обучението е LOM (Learning Object Metadata) [7], според който метаданните –
на брой 58, са разпределени в девет групи: 1. Основни (General), 2.
Продължителност на съществуване (Life Cycle), 3. Данни за метаданните
(Meta-Metadata), 4. Технически характеристики (Technical), 5. Образователни
(Educational), 6. Права (Rights), 7. Връзки (Relation), 8. Анотация (Annotation) и
9. Класификация (Classification). Всяка група съдържа определен брой полета,
които я характеризират в детайли. Освен че описват съдържанието на учебния
обект, метаданните се отнасят и до други елементи на процеса на обучение. С
използване на метаданни, аташирани към съответните учебни обекти, се
улеснява тяхното търсене и обмен, като значително се повишава качеството
на администриране на системите за е-обучение. От друга страна, създаването
и въвеждането на метаданни е трудоемка и високо квалифицирана експертна
дейност, което налага търсене на различни начини за тяхното автоматизирано
генериране.
Според [8], автоматизираното генериране на метаданни за даден учебен
обект е резултат от машинна обработка, в която участват единствено
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разработчик, разпространител на софтуер и инициатор на процеса.
Последното е валидно само при условие, че метаданните за даден LO са
статични и неизменяеми при участие на дадения обект в различни процеси на
виртуално обучение. Подобно, между другото, е и разбирането на повечето
автори, които предполагат (явно или не), че метаданните, съпровождащи
учебните обекти (вкл. тестовите единици), са относително неизменни –
независимо от процесите, в които участват. Подобна предпоставка силно
стеснява възможностите за удовлетворително решаване на проблема за
автоматизирано генериране на метаданни за LO. Например, генерирането на
метаданни, свързани с трудността, областта, степента на гранулираност,
типична възраст на обучаемите, средното време, необходимо за усвояване на
материала, и др. под. на даден LO, няма как да не зависи силно от конкретния
контекст на провежданото обучение. Нещо повече, динамичният характер на
редица метаданни за LO (напр. трудност), едва ли може да бъде поставен под
съмнение (напр. извън зависимост от постиженията на конкретна група
обучавани). Очевидно, че за решаване на посочения проблем, трябва да бъдат
изследвани и други подходи.
2. Подходи за автоматично и автоматизирано генериране на
метаданни
Съществуват различни методи за автоматично и автоматизирано
извличане на метаданни за даден LO в обучението. По-голямата част от тях се
основават на стандарта LOM − Learning Objects Metadata (вж. например [3, 5,
13]). Разработени са и гъвкави инструменти, които не следват известни
стандарти, а разглеждат връзката на потребителите с учебните обекти при
поставена конкретна цел [10].
В системите за автоматизирано генериране на метаданни се използват
методи за извличане, които зависят от типа на съответната метаданна (низ,
число, елемент от списък, и т.н.) и от вида на съответния LO.
Обикновено се използват два основни подхода за генериране на
метаданни − съответно базирани на ресурси или на контекста на материала [3,
12].
Първият подход е комбинация от следните методи:
 добиване (harvest) на метаданни чрез събиране на вече създадени
метаданни от съществуващи хранилища;
 извличане (extraction) – необходимата информация се открива в
съдържанието на материала (напр. търсене на ключови думи);
 класификация –определяне на стойностите на метаданните от
специално съставени речници, например идентификатори на езици;
 разпространяване (или наследяване) с използване на връзка на
конкретния материал с останалите, и неговата позиция в структурата на курса.
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В зависимост от конкретния материал и хранилището, в което се извършва
търсенето, дадена метаданна може да бъде генерирана чрез повече от един
метод. Съществуват и метаданни, които не могат да бъдат определени чрез
нито един от тези подходи. За тях е възможно да се приложи вторият
(контекстно базиран) подход.
Метаданните могат да бъдат извличани от различни източници. Например
в [3] са разграничени пет подобни източника: системата за управление на
обучението (LMS − Learning Management System) и използваната операционна
система; log файловете на сесиите; профилите на потребителите; обратната
връзка - информацията, която се получава в следствие на работата на
потребителите с материалите по време на обучение (напр. време, необходимо
за усвояване на материала, резултати от изпитвания и др).; други LO и техните
метаданни.
В [5] се изследва подход, който анализира контекста на документа и
включва подробно изследване на профила на неговия създател и на
информацията за курса, в който е включен материала. Системата за
управление на изучаваното съдържание дава информация относно връзките
между обектите, начинът за използване на метаданните за материали, които
съдържат даден LO. В системата за управление на е-обучението се съдържа
богата контекстуална информация (напр. в кои курсове се използва даден
обект, колко пъти е осъществяван достъп до него, колко пъти е ‘свалян’ и др.),
която също може да бъде използвана за определяне на метаданни.
Едновременно с концептуалния анализ се използват и други методи: анализ на
съдържанието на документа (включващо езикови идентификатори, методи за
извличане на ключови думи, разпознаване на образи за изображенията);
оценка на данни, свързани с използването на документа в системата (напр.
време, проведено в изучаване на даден материал; време за решаване на
определени задачи и т. н.); анализ на информацията, свързана със сложността
на структурата на документа (напр. някои материали − част от учебния обект,
понякога се съхраняват отделно и са източник на данни за останалите), и др.
Подобни подходи за генериране на метаданни е възможно да се
осъществят в рамките на конкретни среди за обучение (напр. в среда за
обучение AdaptWeb [14]). В основата на реализация [13] е стандартът LOM,
като в зависимост от вида на съответните метаданни, процесът на генериране
се извършва автоматично или автоматизирано. За автоматично генериране на
метаданни се използват 4 (четири) метода:
 анализиране на физическия файл, който съдържа учебния материал и
извличане на данни за попълване на метаданни от раздел 4. Технически
характеристики на LOM;
 търсене и извличане на метаданни от базата данни с потребители,
курсове и материали на системата за е-обучение (в сл. AdaptWeb);
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 търсене и извличане на метаданни от съответната БД за използваните

 анализиране на XML-документи от БД, извличане и складиране на
данни с използване на съответните тагове.
При втория (автоматизиран) подход се предполага диалог с потребителя за
потвърждаване и уточняване на данните, получени при автоматично
извличане. Използват се два метода:
 определяне на стойности по подразбиране (предположение за
възможните метаданни);
 търсене по шаблон на обект, подобен на изследвания (за целта е
необходимо шаблонът да е предварително създаден от потребители в XML
базата данни).
Общото и в трите подхода е, че са базирани на стандарта LOM (главно −
поради неговата популярност в света на метаданните за учебни обекти,
използвани в е-обучението). Извличането на метаданни от физическия файл,
който съдържа материала, търсенето в хранилища с метаданни,
разглеждането на връзките между обектите и тяхното взаимодействие с
потребителите, са основните подходи, които се срещат в представените
системи. В изследване [3], освен по-горе посочените методи е
експериментиран и подход, който използва отговори на потребителите на
софтуер за електронни курсове. Опитът е направен за метаданни ‘ключови
думи’ (поле 1.5 на LOM) и постига добри резултати - около 90% от получените
отговори съвпадат с думите и фразите, посочени от експерта, който въвежда
материала в системата.
В настоящата работа се изследва подход, свързан с хипотезата, че
определени метаданни за LO − в по-малка или в по-голяма степен, зависят и
се определят от съдържанието, историята, субектите и събитията на процеси
на обучение, в които участва дадения LO. В случая на автоматизирано
генериране на тестови единици и съответни метаданни, първите изследвания
в указаната посока, са проведени в [11] с въвеждане на т. нар. ‘акумулативни
тестови единици’.
Целта тук е - да се изследва приложимостта на подобни ‘акумулативни’
подходи за автоматично и автоматизирано генериране на метаданни, свързани
с LOM.
3. Към автоматизирана система за генериране на метаданни
В Табл. 1. e представена класификация на методите за автоматично (или
автоматизирано) извличане на метаданни от LO. Включването на даден метод
към някоя от 6-те групи се определя от неговата същност – основният принцип,
на който се основава неговото прилагане.
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Група
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Същност
Акумулативни тестови въпроси (test items), генерирани при
виртуално обучение
Автоматизирано извличане от текстове
Анализ на връзки и взаимодействия
Търсене в хранилище с метаданни (при въвеждане)
Информация за самата система
Все още неопределена

Знак
●
♦
۞
□
▲
?

Таблица 1. Групи от методи за извличане на метаданни по стандарт LOM
В Табл. 2. се представя схемата от метаданни на стандарта LOM, като за
всяка метаданна (поле в съответната таблица) се посочва групата на
реализиран и експериментиран метод за нейното генериране.
№
Име
Група №
Име
Група
1
1.1
1.1.1
1.1.2
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
2
2.1
2.2
2.3
2.3.1

General
Identifier
Catalog
Entry
Title
Language
Description
Keywords
Coverage
Structure
Aggregation Level
Life Cycle
Version
Status
Contribute
Role

2.3.2 Entity
2.3.3 Date

□

4.6
4.7
5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9
5.10
5.11
6
6.1

□

6.2

□
□
●□

●□
●♦□
●□
●□
●□
۞




6.3

Other Platform Requirements
Duration
Educational
Interactivity Type
Learning Resource Type
Interactivity Level
Semantic Density
Intended End User Role
Context
Typical Age Range
Difficulty
Typical Learning Time
Description
Language
Rights
Cost
Copyright
and
Other
Restrictions
Description

?

▲
▲

□
□
□
□
□

□

□
♦□
□
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3
3.1
3.1.1
3.1.2
3.2
3.2.1
3.2.2
3.2.3
3.3
3.4
4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.4.1
4.4.1.1
4.4.1.2
4.4.1.3
4.4.1.4
4.5

Meta-Metadata
Identifier
Catalog
Entry
Contribute
Role
Entity
Date
Metadata Scheme
Language
Technical
Format
Size
Location
Requirements
OrComposite
Type
Name
Minimum Version
Maximum Version
Installation
Remarks

7
▲
▲
□
□

▲







?
?

7.1
7.2
7.2.1
7.2.1.1
7.2.1.2
7.2.2
8
8.1
8.2
8.3
9
9.1
9.2
9.2.1
9.2.2
9.2.2.1
9.2.2.2
9.3
9.4
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Relation
Kind
Resource
Identifier
Catalog
Entry
Description

□

□
□
●
Annotation

Entity
Date
Description

□

□
Classification

Purpose
Taxon Path
Source
Taxon
Id
Entry
Description
Keywords

□
□
□
□
□
□
●
●

?

Таблица 2. Метаданни по LOM и подходящи (за извличане) групи методи
Първата група методи е свързана с използване на системи от
акумулативни въпроси, подходящи за определен вид метаданни, свързани със
съответния LO (текст, тестова единица, събитие и т.н.), а така също и с други
LO, използвани многократно в контекста на различни процеси на виртуално
обучение. Примери на акумулативни въпроси, отнасящи се до метаданни от
схемата на LOM, са представени в Табл. 3. Елемент на подобно обучение
могат да бъдат не само обучавани, но и преподаватели – експерти в
изучаваната предметна област (ПО), като отговорите на последните могат да
имат по-съществен принос (напр. по-голяма тежест) в процеса на генериране.
Следвайки принципите [11, 12] на акумулиране на отговори и генериране на
нови типове тестови единици (вкл. с използване на схеми за оценяване на
различни когнитивни равнища [2]), в процеса на виртуално обучение могат да
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бъдат постоянно натрупвани и оценявани кандидат-данни за този вид
метаданни.
Метаданна
Примерни акумулативни въпроси
Посочете най-подходящото (според Вас) заглавие
1.2 Title
на учебния обект
1.4 Description
Резюмирайте (до 200 знака) материала
Избройте (поне 5) ключови понятия, свързани с
1.5 Keywords
учебния обект.
Посочете периода, за който се отнася материала.
Посочете (поне 3) основни тематични области,
1.6 Coverage
свързани с материала (желателно в йерархичен
ред)
Таблица 3. Примерни акумулативни въпроси по стандарт LOM
Втората група методи (за автоматизирано извличане) включва − от
една страна, подходи за търсене на информация в текстовото съдържание на
учебния материал, и извличане на данни от физическия файл, в който е
съхранен (напр. попълване на технически характеристики според данните във
визитката на файла); от друга − методи за класификация спрямо
предварително създадени речници, например идентификация на езика.
В [1] е разгледан метод за извличане на данни посредством
специализирани граматики и регулярни изрази. Използваният подход е
подходящ за извличането на метаданни, които да с достатъчно ясна и
отличаваща ги структура и не изискват сложен контекст за тяхната коректна
идентификация. Този подход често дава най-добри резултати за данни, които
лесно могат да бъдат отделени и извлечени от текста, но изисква значителни
умения за реализирането на необходимите граматики за тяхното извличане.
От друга страна методите на принципа на обучението върху входни данни [4]
са по-лесни за използване за сметка на допълнителния процес на натрупване
и анализиране на обучаващи примерни метаданни.
Методите от третата група провеждат анализ на връзки, отношения,
взаимодействия и данни за потребители, структура на обекти и др. под. в
автоматизираната система.
Методите от четвъртата група са предназначени за търсене и
откриване на съответни метаданни във вече създадени хранилища. В [6] е
направено проучване на такива хранилища, базирани на LOM. Изследвани са
приликите и разликите в подходите за изграждане на такива структури. На
първо място е необходимо да бъде определен стандартът на метаданните,
използвани в съответната автоматизирана система. Решението на този въпрос
зависи най-вече от съдържанието и предназначението на ползваните
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електронни документи. По принцип е възможно и ‘смесване’ на елементи от
различни стандарти.
Петата група от методи определят метаданни, които се формират още
при създаването на системата за обучение и схемата за мета-метаданни.
4. Заключение
Целта на разработката е да систематизират и изследват подходящи
подходи за извличане на метаданни за LO. За провеждане на експерименти е
избран стандарта LOM, поради неговото широко използване и факта, че ще се
изследват материали от различни области. Проучването на различни методи
за автоматизирано извличане на метаданни показва, че съществуват добри
възможности за минимално участие на автора на LOs в съставянето на
визитка на учебния обект. Както беше посочено, може да се разграничат 5
(пет) основни групи подходи. Изследването на методи от първата група
(акумулативни въпроси, генерирани в резултат на виртуално обучение с
различни групи обучавани) се оказва особено продуктивно, и ще бъде предмет
на следващи публикации. Особено предизвикателна е задачата по изграждане
на курсове за е-обучение ‘от нулата’. Последното означава – стартиране на
виртуално обучение от набор LO, свързани със съответната предметна област
(дори при отсъствие на съпровождащи метаданни и банка от тестови въпроси),
и постепенното генериране (на базата на подходящи акумулативни тестови
единици и на метаданни за всеки използван в обучението LO, и на тестови
въпроси от различен тип (на базата на естествени дистрактори – резултат от
‘колекционирани’ и оценени отговори на обучаваните в резултат на зададените
акумулативни въпроси). Перспективно направление на изследванията в
областта на интелигентните системи за е-обучение е свързано с развитие на
една друга идея − включване в процеса на виртуално обучение и на
акумулативни въпроси, свързани с когнитивни равнища на знанието (напр. по
таксономията на Блум).
Разработката е частично финансирана по проект ДО 02-308 към
Националния научен фонд и проект BG 051PO001-3.3.04/13 на ОП „Развитие
на човешките ресурси“ на Европейския Социален Фонд (2007−2013).
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Резюме
Дигиталните библиотеки са виртуалните репозиториуми на всички видове
източници на информация (документални, аудиовизуални и електронни), без
които образованието е невъзможно в съвременния свят.
Централната библиотека на БАН /ЦБ БАН/ вече над пет години участва
посредством международни проекти в изграждането на тематични дигитални
библиотеки на високо информационно ниво.
Един от тези проекти е CARARE (Connecting ARchaeology and ARchitecture
in Europeana), който се реализира от 2010 г. за период от три години. Целта му
е агрегирането на дигитално съдържание, свързано с археологическото и
архитектурното наследство. Данните във формат 2Д и 3Д/ВР
(ВиртуалнаРеалност) разкриват уникални археологически обекти и артефакти,
исторически сгради и урбанистични центрове. Базата данни ще бъде свързана
с Европейската дигитална библиотека ЕУРОПЕАНА, която е картографсконасочена информационна база за образование, научни изследвания и
туризъм. Обемът е приблизително 2 милиона дигитални единици за около 1
милион уникални обекта. Проектът се осъществява от консорциум включващ
31 организации от 20 страни в областта на културното наследство.
Друг важен проект, в който ЦБ БАН е едновременно агрегатор и
изпълнител, е модулната база данни „Русский мир Болгарии”, която се
изгражда от 2006 г. [ //<http://rusmir.cl.bas.bg/>]. Тя включва данни за руската
емиграция в България, обхванати в следните модули: биобиблиографска
персоналия, хроника, архивни материали, музейни експонати и паметници.
Понастоящем има информация за над 1000 лица, 150 паметника и други.
Дигиталните библиотеки са изключителен иновативен информационен
ресурс, който подпомага учителите и учениците в образователния процес. Те
не само дават многоаспектни знания, но повишават тяхната обща и специална
култура, и повдигат националното им съзнание и лично самочувствие.
Ключови думи - Digital libraries, Europeana, Aggregating digital content
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ОБУЧЕНИЕТО ПО СОФТУЕРНИ ТЕХНОЛОГИИ:
ОЧАКВАНИЯ ЗА КРИЗА ИЛИ КРИЗА НА ОЧАКВАНИЯТА
Нели Манева
ИМИ на БАН, 1113 Акад. Г. Бончев, бл.8, София
neman@gbg.bg
Резюме: Първият курс по Софтуерни технологии (СТ) беше подготвен и четен
през 1984/1985 учебна година за студентите от ФМИ. Днес този курс присъства в
програмите на всички бакалавърски степени на информатичните специалности,
като при един и същ хорариум се забелязват различия най-вече в избора и
задълбочеността на представяне на материала в лекциите, и начина на
организиране на упражненията и практикумите. В статията се разглеждат някои
организационни проблеми на обучението по СТ, анализирани от гледните точки на
основните заинтересовани страни, като са споменати някои тенденции, будещи
тревога. Описан е и формален подход, който може да се прилага в процеса на
обучение, за да подпомага вземането на решения в критични ситуации.
Ключови думи: софтуерна криза, софтуерни технологии, обучение по СТ,
сравнителен анализ

1. Въведение
Сред професионалистите в направлението Софтуерни технологии и
производство, възникнало за справяне със софтуерната криза, витае идеята за
нейната непреходност. Но по дефиниция, „криза е повратна точка в
развитието на нещо; решителен или критичен момент или етап, след който има
подобрение или фатален край“. Затова се счита, че е необходимо
терминологично уточняване – да не се говори за „софтуерна криза“, а за нещо,
което продължава дълго и/или се повтаря често, непрекъснато
създавайки проблеми. За български еквивалент на въведения от Пресман [3]
термин „chronic affliction“ предлагаме „хронична недостатъчност“ и
даваме следното определение: Целта на СТ е да се разработва, предлага
и използва софтуерът така, че да се преодолява хроничната
недостатъчност и да се удовлетворяват очакванията на
обществото.
В раздел 2 на настоящата статия се дискутират някои тревожни тенденции,
свързани не само с обучението по СТ, но и с по-нататъшната реализация на
завършващите студенти. В раздел 3 са представени гледни точки на основните
участници в процеса – студенти, преподаватели и работодатели от
софтуерния бизнес. В раздел 4 се споделят някои идеи за подобряване на
текущата ситуация. В раздел 5 е описано накратко как формалният метод на
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Сравнителния анализ може да се използва в процеса на обучение по СТ и да
подпомага вземането на решения. За илюстрация на приложимостта на
метода е даден пример за сравняване на различни методи за усвояване на
нови знания от софтуерните специалисти, за да се избират най-подходящите в
контекста на конкретна ситуация.
2. Обучението по СТ – очакваме ли криза?
Обсъжданията с колеги и собствените ми наблюдения при преподаване в
няколко университета показват хронична недостатъчност на всички
видове ресурси, които са съществени за осигуряване на качествено обучение
по СТ. Без да ги подреждаме по важност, ще споменем тези, намаляването на
които изглежда критично.
Преди всичко се забелязва тенденция за намаляване на студентите в
информатичните специалности. Причините са най-различни – демографският
срив, „отвореността“ към чуждестранни университети и програми за
мобилност, отлив от инженерно-технологичните специалности и пренасочване
към други, по-лесни за следване и завършване хуманитарни специалности.
Поради съществуващата сега система на финансиране на университети въз
основа на броя на обучаваните студенти, се развихри борба между ВУЗ-овете
за привличане и задържане на студенти. За съжаление, предприетите мерки за
понижаване на критериите за прием и олекотяване на изучавания материал не
съдействат за постигане на изискваното (и по европейските стандарти!)
качество на обучение.
Дефицитът на кадри в софтуерната индустрия доведе до наемане за
работа в софтуерните фирми на студенти от информатичните специалности, и
то още от първите курсове. Справянето им с работата (поради факта, че им се
възлагат стандартни, предимно несложни програмистки задачи или сервизни
функции) поражда у работещите студенти измамното чувство, че за да си
успешен софтуерен разработчик, не е необходимо да си дипломиран
бакалавър или магистър. В резултат на това има голям брой недипломирани
магистри, отлагащи с години завършването си. Незащитаването в срок
създава не само административни трудности, но и проблеми с ритмичността
на възлагането, ръководството и проследяването на работата на дипломанта,
така че обемът и качеството на разработваната дипломна работа да
удовлетворяват променящите се във времето критерии.
Усложняват се и проблемите с преподавателите. Наблюдава се устойчива
тенденция на ежегодно увеличаване на реалната натовареност на
преподавателите (като брой, „приравнени“ към аудиторни, часове за учебна
година). Това се дължи както на необходимостта да се „покриват“ няколко
информатични специалности и магистърски програми, така и на намаляване на
броя на преподавателите по СТ, поради пенсионирането на действащи и
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липсата на новопостъпващи. Разликата в заплащането във ВУЗ и софтуерните
фирми е драстична и всъщност малък брой млади хора могат да бъдат
привлечени само с изтъкване на „престижността“ на преподавателската и
научно-изследователската работа.
Намаляването на финансовите средства (и бюджетни, и целево отпускани)
за обучаващите организации – университети и научни организации с
акредитация за обучение – налагат ограничения с дълготрайни последици.
Преди всичко е невъзможно да се създаде и поддържа задължителната за
обучението по СТ модерна технологична среда – добре оборудвани
компютърни зали и съвременни софтуерни системи. Трудно е закупуването на
учебна и научна литература, както и поддържането на абонамент за списания
и достъп до световни информационни ресурси.
Съгласно най-новите мениджърски теории парите не са най-важният
ресурс, но липсата им е пагубна за други два ресурса – човешкия и времевия.
Това означава, че безпаричието във ВУЗ ще ни остави без добри студенти и
без високо-квалифицирани, мотивирани и всеотдайни преподаватели,
обречени да преподават на черни (и в най-добрия случай на бели!) дъски
знания, които са морално остарели и неприложими в съвременния софтуерен
бизнес.
Направените по-горе констатации не са нови, но отразяват факта, че
посоката и темповете на развитие на симптомите за криза са такива, че
застрашават качеството на обучението по СТ и могат да предизвикат сериозни
сътресения в компютърно-зависимия обществено-икономически живот в
страната.
3. Криза на очакванията
Считаме, че по отношение на обучението по СТ сме свидетели на криза на
очакванията, която се изразява в примиряване с текущата ситуация и
минималистичност на поставяните цели. От психологическа гледна точка има
обезверяване, чувство на безизходица и приемане на положението като
непроменимо.
Голяма част от студентите искат диплома, а не придобиване на трайни
знания и умения, с които да стартират успешна професионална кариера.
Дефицитът на софтуерни специалисти на пазара на труда не налага сериозна
проверка на нивото на кандидатите при наемането им на работа.Студентите не
се стремят и към по-висок успех, защото той се взема предвид само при
кандидатстване за стипендии (малки по размер, отпускани при сериозни
ограничения за социален статус), или класации за обменни бакалавърски,
магистърски или докторантски програми. В повечето случаи успехът от
следването или по избрани дисциплини дори не е сред факторите,
определящи избора на кандидат за дадена позиция в софтуерна фирма.
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Преподавателите не са мотивирани да повишават нивото на
професионалната си изява. Прекаленото (в сравнение с европейските норми)
натоварване ограничава възможностите им за научно развитие и за
обновяване на учебното съдържание така, че то да съответства на
съвременните научно-приложни постижения в областта. Процедурите за
промяна на хорариума и/или съдържанието на учебните планове и програми
са ненужно сложни и бавни и не съответстват на динамиката в областта.
Допълнителна демотивация у преподавателите се поражда и от липсата на
интерес у студентите, измервана с ниска посещаемост или неактивно
присъствие. Получава се порочен кръг – студентите не идват на лекции,
защото работят, а работят зле, защото имат съществени пропуски в
изучавания материал.
Голяма част от работодателите в софтуерния бизнес са разочаровани
от съдържанието на учебните програми и общото ниско, по тяхно мнение,
ниво на подготовка на завършващите студенти. Ръководителите на софтуерни
компании, имащи предимно финансово-мениджърска квалификация, не могат
да разберат и оценят значението на т.н. основополагащо знание (body of
knowledge) в областта, и настояват за изучаване само на разпространените в
момента софтуерни технологии, методи и средства. В много случаи те
прибягват към организиране на собствено обучение, като се придържат към
японския подход за корпоративна политика на подбор и „изграждане” на
подходящ професионален профил на служителите за всяка позиция в
софтуерната организация.
Последно, но не и по значение за професионалната общност, е
неактивната позиция на повечето потребители на софтуер. Специално за
България, почти няма систематичен подход за проучване на мнението им и
използване на резултатите от обратната връзка с тях, като елемент от добре
обмислена и осъществявана политика на софтуерните фирми. За съжаление,
притиснати от ограниченията, които финансовата криза налага, и
потребителите на софтуер са се примирили и приемат безкритично
предлаганите им софтуерни продукти. Силно занижени са изискванията им към
качеството, като обичайните претенции са свързани само с надеждността на
функциониране или с някои критични за използването на съответното
приложение характеристики. Висококачествените ПП са скъпи за българските
потребители от средна ръка и затова за разработване и внедряване се
избират софтуерни системи с приемлив компромис на съотношението ценакачество. Оправданието е, че технологичното развитие е толкова бързо, че
скоро тези системи ще остареят и вече финансово замогналите се фирми ще
успеят да ги сменят. В резултат на този подход в страната се наблюдава
многогодишно използване на лоши ПП, които компрометират както
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повсеместната компютризация, така и професионалната ни общност, приела
отговорностите за осъществяването й.
4. Какво да се прави?
Посочихме някои проблеми, съществени за определяне на съдържанието и
резултатите от обучението по СТ. Ще споделим някои идеи за това, което би
могло да се направи – с не много финансови средства, но чрез добре
замислени и обсъждани в професионалната ни общност програми, с
реализацията на които биха могли да се ангажират представители на всички
заинтересовани страни.
Считаме, че преди всичко е необходима целенасочена просветителска
работа и обучение на участниците от всички нива за създаване на нагласи и за
формиране на правилно отношение към проблемите на СТ, с отчитане на
ролята на направлението в съвременното общество, основано на знания.
Специално за качеството на обучението, освен системите за контрол във всеки
ВУЗ, би било полезно да се усъвършенства и системата за акредитация на
университетите и на специалностите, така че да се постига и регулиране чрез
механизмите на конкуренцията.
Софтуерният бизнес, чрез отделните фирми или чрез браншовите си
организации, би могъл да се включи заедно с университетите в
кандидатстване за европейски и национални проекти, свързващи иновациите с
обучението. Съществуващата сега система за спонсориране може да се
разшири с нови форми – не само откриване на компютърни кабинети, но и
предоставяне на фирмени разработки за целите на обучението в основните
курсове и/или практикумите; финансиране на проекти за разработване на нови
курсове, използване на преподавателите по СТ като консултанти във фирмени
иновативни проекти и т.н. Има вече и добри практики за включване на
подбрани представители на софтуерния бизнес в учебния процес като
поканени лектори или консултанти за практикуми, разбира се, при ясно
формулирани изисквания за квалификация, умения за преподаване и
мотивираност.
5. Един подход за повишаване на качеството на преподаване на СТ
Направените по-горе констатации дават представа за последиците от
хроничната недостатъчност в областта на софтуерното производство и
отражението им върху процеса на обучение. За съжаление, повечето от
причините за това състояние са външни и почти непроменими от общността на
преподавателите, които могат само да се съобразяват с тях. Затова
предлагаме един осъществим подход, вплитащ в преподаването формален
метод, който има потенциала да подобри както разбирането и осмислянето на
материала, така и организацията на учебния процес.

Национална конференция „Образованието в информационното общество”

59

Според Пресман [4], създаването на софтуер може да се разглежда като
процес на решаване на проблеми (problem solving), при който във всеки
момент се формулира проблем, анализират се алтернативите и се избира
оптималното (според ситуацията) решение . Нашите изследвания показаха, че
с подходящо формулиране на обхвата, сложността и контекста на
разглеждания проблем, можем да подпомогнем процеса на вземане на
решения така, че да се осигурява систематичност и обоснованост.
Разработеният от нас метод за многокритериален избор е подробно описан в
[4]. Тук ще представим накратко само основните му идеи, като се спрем найвече на възможностите за използването му в преподаването на СТ.
5.1. Същност на Сравнителния анализ и процедура за прилагането му
В психологията вземането на решения се разглежда като основна човешка
дейност, илюстрираща нивото на интелигентост. От прагматична гледна точка
е важно, че успешното осъществяване на тази дейност определя
професионалния и личностен просперитет на всеки индивид. Затова се
насочихме към разработване на метод и съответно средство, подпомагащи
процеса на вземане на решения.
Под Сравнителен анализ (СА) ще разбираме изследване на
качественото съдържание на еднотипни обекти и съпоставянето им така, че да
се избере най-добрият, да се подредят според качественото им съдържание
или да се класифицира всеки обект към определена качествена категория.
Прилагането на СА се осъществява от Аналитик, отговарящ за всички
аспекти на използването му и Потребител, поръчал анализа, за да вземе
важно за него решение. В зависимост от ролята на потребителя, от
дефинирания проблем и разглеждания момент, трябва да се опише
ситуация, определяща контекста на провеждания сравнителен анализ. Всяка
ситуация се задава с наредена шесторка:
Ситуация = {гледна точка,цел, обект, конкуренти, задача, ниво},
където гледната точка представя ролята на Потребителя; целта може да е
характеризиране, оценяване, прогнозиране и всяка друга, зададена от
Потребителя; обектът представя изследваното, конкурентите описват
сравняваните обекти; задачата е да се определи обектът с най-висока
стойност на измереното качество, да се подредят конкурентите по качество
или да се класифицират; нивото определя сложността на провеждания
анализ в зависимост от значимостта на решавания проблем и отделените за
това ресурси.
Един от най-интересните (и сложни!) проблеми в прилагането на
сравнителния анализ е създаването на модел на качеството за
изследвания обект. Обикновено се прилага инкрементален подход – при поява
на нов обект се създава негов първоначален модел, който се съхранява и
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може да бъде разширяван за целите на всеки следващ анализ. Така в резултат
се получава базов модел с йерархична структура, при който коренът на
дървото представя качеството на обекта; на първото ниво са факторите
– потребителско-ориентирани характеристики на обекта, с определено тегло;
а на второто и следващите нива са критериите – характеристики на
качеството, присъщи на разглеждания обект. В зависимост от
обстоятелствата, може да се конструира и частичен модел, който да
представя изследваното в момента качествено съдържание на обекта.
За да се улесни използването на метода е разработена и постъпкова
процедура, която описва последователността на извършваните действия:
Стъпка 1. Идентифициране на проблем и определяне на контекста на
сравнителния анализ – дефиниране на ситуация.
Стъпка 2. Построяване на модел на съответното за ситуацията
качествено съдържание на обекта.
Стъпка 3. Определяне на множеството от сравнявани обекти.
Стъпка 4. Оценяване – попълване с данни на двумерна таблица,
редовете на която съответстват на сравняваните обекти, а стълбовете – на
разглежданите фактори. Процедурата за оценяване се осъществява от
Аналитика с помощта на експерти, като се използва създаденият йерархичен
модел на качеството с определени тегла за всяка характеристика и метрики за
всяко листо. Оценяването се извършва възходящо. Започва се с прилагане на
метриките от последното ниво, след това се изчисляват мерките на
характеристиките от следващото по-високо ниво и така, докато се изчислят
мерките на факторите, с които се попълват съответните елементи на
двумерната таблица.
Стъпка 5. Изпълнение на задачата на СА – въз основа на оценките на
факторите за всеки от изследваните обекти и теглата им може да се реши
поставената задача – да се определи кой е най-качественият обект, да се
получи сортиран списък на обектите, подредени по качество или да се
определи принадлежността на обект към предварително зададени класове на
качеството. Ще отбележим, че е съставена съвкупност от различни по
теоретичната си сложност методи за многокритериален избор, които са
програмно реализирани и могат да се прилагат чрез разработено
инструментално средство, с отчитане на дефинираното в ситуацията ниво на
сложност.
Стъпка 6. Анализ, интерпретиране и обобщаване на резултатите.
Подготовка на отчети и представянето им на Потребителя.
Стъпка 7. Планиране и осъществяване на следващи дейности.
Разработеният метод е вграден в цялостна методология INSPIRE [3], като
е създадена и концепция за интегрирана система, подпомагаща
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систематичното прилагане на тази методология в теорията и практиката на
софтуерните технологии и производство.
5.2. Използване на Сравнителния анализ в обучението по СТ
За доказване на осъществимостта на разработения подход, той беше
проверен за няколко дейности в софтуерното производство с различна
значимост, обхват и сложност. Досега проведените експерименти са за
дейностите тестване, осигуряване на качеството, осигуряване на
ползваемостта, управление на човешкия фактор, управление на софтуерно
разработване с подизпълнители, оценяване на иновативен метод в СТ и
осъществяване на програма за подобряване на качеството на процеса на
разработване. Наред с конструирането на модели за съответните изследвани
обекти, са идентифицирани и конкретни моменти от жизнения цикъл, в които
СА може да подпомага вземането на решения в критични ситуации.
Допълването на стандартните лекции за тези дейности с получените резултати
от прилагане на СА биха показали на студентите как цикълът на разработване
може да се съчетае с проверки и анализи, подпомагащи вземането на решения
в критични моменти.
В досегашното прилагане на СА са създадени модели на различни обекти
в СТ – продукти, процеси и ресурси. От методическа гледна точка
запознаването на студентите с модели на качеството на даден софтуерен
обект дава възможност те да разберат кои характеристики на изследвания
продукт (програма, спецификация, проект, тестов сценарий, документ, и др.)
или процес (технологичен, управленчески) могат да бъдат постигани при
систематично и добре организирано разработване, според изискванията на
програма за осигуряване на качеството. Преподаването на разработената
методика за оценяване на качеството на моделите в СТ пък дава възможност
да се илюстрира как съвременния model-driven подход за разработване може
да се използва в практиката.
От педагогическа гледна точка, най-приложими за обучението по СТ са
резултатите, получени от използване на сравнителния анализ в извънкласната
работа по информатика [1]. Идентифицираните основни и допълнителни
обекти (обучаем, учебна програма, тема, задача, обучаващ, форма на
проверка, учебно помагало) и създадените за тях модели могат сравнително
лесно да се модифицират така, че да отразят особеностите на процеса на
обучение и по СТ. Считаме, че при наличие на такива модели, всеки
преподавател може да идентифицира ситуации, в които Сравнителният
анализ би бил полезен.
Резултатите от проведените досега експерименти за включване на
създадените модели на обекти в съдържанието на един основен (за
бакалаври) и един специализиран (за магистри) курс по СТ са окуражаващи.
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Конкретно приложение на метода ще илюстрираме с пример за
сравнителен анализ на формите за обучение на софтуерните специалисти.
5.3. Пример
Сред добрите практики в областта на софтуерните технологии, разгледани
в [2], има и такива за определяне на съдържанието и формите за обучение на
софтуерните специалисти. За идентифицираните 17 форми на обучение е
определено подреждане по четири критерия – цена на обучението чрез
съответната форма, ефикастност, ефективност и актуалност на получаваната
информация. Критериите са разгледани като равностойни и въз основа на
оценките им се пресмята обобщена оценка, определяща поредното място на
всяка форма в крайната класация. Резултатите от изследването са показани в
следната таблица [2]:
Score
3.00
3.25
3.50
5.25
6.00
7.25
7.25
7.50
8.25
9.00
10.25
10.25
10.75
11.75
12.00
12.25
12.25

Form of education
Web-browsing
Webinars / e-learning
Electronic books
In-house training
Self-study CD/DVD
Vendor training
Commercial training
Wiki sites
Live conferences
Simulation web sites
Self-study from books
Journals
On-the-job training
Mentoring
Books
Undergraduate training
Graduate training

Cost
1
3
4
9
4
13
14
2
12
8
5
7
11
10
6
15
16

Efficiency
1
2
3
4
3
6
5
9
8
7
13
11
10
12
14
15
16

Effectiveness
9
6
3
1
7
5
4
16
8
13
12
14
10
11
15
3
2

Currency
1
2
4
7
10
5
6
3
5
8
11
9
12
14
13
16
15

Табл. 1. Подреждане на формите на обучение
Използвайки предложената в [2] методика, подготвихме провеждането на
Сравнителния анализ за обект „форма на обучение“. При моделирането му се
спряхме на прост линеен модел със същите четири характеристики на
качеството, оценявани по скала от 1 (най-добра) до 10. Планирахме
провеждане на СА с различни варианти на стандартната ситуация, като
стойностите на следните елементи, определящи ситуацията, бяха постоянни:
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<цел> - оценяване
<обект> - форма на обучение
<задача> - ранжиране
<ниво> - просто
Останалите два елементи, определящи ситуация, бяха с променливи
стойности. За елемента <гледна точка> бяха разгледани варианти с две
стойности: на организатора на обучението и на обучаем. За множество от
<конкуренти> беше избирано подмножество на гореописаните 17 форми на
обучение. В процедурата за оценяване на всеки обект се използваха различни
теглови коефициенти за четирите характеристики на качеството, чрез което се
постигаше настройване на провеждания анализ към контекста, определен от
конкретно разглежданата ситуация.
Резултатите от проведените експерименти показаха как класацията на
формите за обучение се изменя в зависимост от гледната точка на
оценяващия и избираните от него конкуренти и тегла на критериите.
6. Заключение
Наред с поставянето на съществуващите проблеми в обучението по СТ и
споделяне на идеи за разрешаването им от институции на различно ниво, чрез
положителния ни опит от прилагането на Сравнителния анализ показахме, че
всеки от преподавателите може да допринесе за по-качествен процес на
обучение чрез премислени подобрения в съдържанието на курса и
осъществяване на разумен избор в ситуации, свързани с организацията на
преподаването.
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СРЕДА ЗА ОБУЧЕНИЕ ПО СОФТУЕРНИ ТЕХНОЛОГИИ
Минчо Сандалски, Ася Стоянова
Пловдивски университет, бул. България 236, Пловдив 4003
{sandim, astoyanova}@uni-plovdiv.bg}
Резюме: В тази статия е представена среда за електронно обучение по
Софтуерни Технологии. Представени са четири средства за обучение по
софтуерни технологии – Refactoring Agent, eLSEBuilder, S-Bаhn-Tool и STREPCILS,
които са разработени като част от средата за обучение DеLC. Тези четири
средства дават възможност на обучаващия да използва помощни средства за
обучение по софтуерни технологии, като му се предоставя възможност за поефективно и качествено обучение в областта.
Ключови думи: електронно обучение, Софтуерни технологии, средства за
електронно обучение по софтуерни технологии

1. Въведение
В наши дни електронното и дистанционно обучение става все по-модерно
и по-предпочитано от студентите. Съществуват различни среди и средства,
поддържащи електронно обучение както във висшето, така и в средното
образование. Една такава среда за електронно обучение е DeLC (Distributed
eLearning Center) [1, 2], чиято архитектура е ориентирана към доставяне на
електронни услуги. Всеки отделен възел (наречен „образователен”) е
интелигентно хранилище за доставка на електронни образователни услуги и
електронно учебно съдържание. Възлите моделират реални образователни
единици (лаборатории, катедри, факултети, колежи или университети),
предлагащи пълен или частичен цикъл на обучение. Те могат да оперират като
самостоятелни (наричаме ги базови, понеже са основните доставчици на
услуги и съдържание), помощни или специализирани (доставят помощни или
специализирани средства за базовите, като обикновено са прозрачни за
потребителите) и клъстери (при комплексните услуги отделните възли могат да
се интегрират динамично, създавайки виртуални структури).
В публикацията е представен специализиран възел за подпомагане
обучението по дисциплината „Софтуерни технологии”, наречен ST. Основните
услуги и учебно съдържание по дисциплината се предоставят от портала. Този
възел доставя само допълнителни специализирани средства като:
 Refactoring Agent [3] – среда за обучение по refactoring;
 STREPCILS [4] – средство за навигация и управление на процеси за
refactoring;
 eLSEBuilder [5] - рамка (framework), която позволява създаването на
динамични презентации на софтуерни процеси;
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S-Bahn-Tool – средство за създаване на технически речник в областта
на “Софтуерните технологии” на различни езици.

2. Среда за обучение по софтуерни технологии
Средата за обучение по софтуерни технологии се състои от вече
споменатите по-горе средства - Refactoring Agent, eLSEBuilder, STREPCILS и
S-Bаhn-Tool, които се предлагат като част от специализирания възел ST към
DeLC. Основната причина за създаване на тези средства е да подпомагат
обучението по софтуерни технологии, предоставяйки на студентите и
преподавателите допълнителни възможности за онагледяване на материята.
По принцип, когато се говори за обучение, дори и за електронно, трябва да се
обърне внимание на това, позволява ли се на обучаваните да проявяват
творчество, т.е да използват собствените си знания и усет.
В този ред на мисли, идеята е да се предложат прототипи на средства за
обучение по софтуерни технологии, които да подпомогнат креативното
мислене на студентите, както и да подпомогнат преподавателите при
създаване на материали за обучение по софтуерни технологии.
2.1 Refactoring Agent
Целта на Refactoring Agent е да помага на студенти, обучаващи се в
дисциплината софтуерни технологии и по-специално на рефакторинг за
програмния език Java [6]. Основната му задача се състои в постоянна проверка
на кода, създаван от студентите и показването по подходящ начин на
инструкциите за подобряване на качеството му, в случай че това е
необходимо.
В зависимост от метода за refactoring, който трябва да бъде приложен,
агентът реагира по три възможни начина:
 Да приложи автоматично метода, след като получи потвърждение от
студента (автоматичен refactoring)
 Да покаже подробни инструкции, които да поясняват точно къде и как
да бъде приложен методът за refactoring (предложение за refactoring)
 Да зададе допълнителни въпроси, за да доизясни условията в
конкретната ситуация и да определи подходящия метод за refactoring
(refactoring въпросник).
Различните реакции на агента водят до различно поведение на студента.
Това поведение е свързано с различните решения, които студентът взема,
докато пише кода. Във всеки от горепосочените три начина последният има
възможност да прояви креативност, тъй като Refactoring Агентът само
асистира в процеса на прилагането на refactoring, давайки напътствия.
РА представлява автономно софтуерно приложение, което непрекъснато
анализира и оценява кода на проекта, зареден в IDE модула (интегрираната
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среда за разработка). Сензорите и ефекторите на агента са реализирани като
plugins в IDE модула. По този начин се осъществява интеграцията на агента с
IDE средата. Чрез сензорите агентът получава достъп до пълния първичен код
на проекта, който се разработва в момента. Така агентът може да направи
задълбочен анализ и да даде адекватна оценка за необходимите промени на
базата на целия код, а не само на частта от него, която текущо се
модифицира.
Самият агент е реализиран чрез средата JADE. Локалното му управление,
на базата на информацията, постъпваща от сензорите и правилата за
рефакторинг (от базата знания), определя каква да бъде реакцията чрез
ефекторите. Ефекторите на агента също са интегрирани с IDE модула (като
plugins), за да могат да се използват по-пълно неговите възможности за
взаимодействие с потребителя. Например подчертаване на определени
фрагменти от кода чрез маркирането им с подходящ цвят, извеждане на
съобщения в диалогови прозорци, балонни съобщения, издаване на звукови
сигнали, дори гласови съобщения или “материализиране” на агента под
формата на анимация за подсилване на ефекта.
На фигура 1 е представена снимка от реализацията за функционалността
„Предложение за refactoring“ на агента:

Фиг.1 : Предложение за refactoring

2.2 eLSE Builder
Приложението eLSE Builder е рамка (framework), която позволява
създаването на динамични презентации на софтуерни процеси и симулации на
взаимодействие на процеси.
eLSE Builder се състои от три основни части:
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 eLSEBuilder
 eLSE Runtime Engine
 eLSE Web Applicatin
Основният модул е eLSEBuilder. Той представлява клиент-сървър
приложение, което се използва за дефиниране и създаване на презентации.
Модулът използва база от данни за организиране и съхранение на пълната
информация, необходима за всички презентации и симулации (MS SQL Server
2000). eLSEBuilder реализира две основни групи от функции:
 създаване на презентации (модели, обекти, скриптове, симулации и
т.н.);
 генериране на Presentation Site – тази процедура генерира сайт, който
включва пакет от създадени симулации, необходими за конкретна
презентация. Presentation Site се състои от HTML страници и
специално създаден p-code в JavaScript файлове. Този сайт не
изисква online връзка към базата данни, за да бъде стартиран и
затова е преносим. Той може да бъде стартиран, като се използва
само HTML браузър, без да е необходима връзка към базата данни,
JSP Engine или нещо друго.

Фиг. 2: Интерфейс на eLSEBuilder и eLSE Web Application

eLSE Runtime Engine е JavaScript базиран engine, който се използва за
интерпретация на генерирания Presentation Site в HTML браузъра. Това
фактически не е средство, а библиотека от функции, написани на JavaScript,
които се използват за създаването на динамичното поведение на
презентацията. Те използват DHTML и генерирания от eLSE Builder p-code за
всяка симулация, за да стартират презентацията в eLSE Web Application.
eLSE Web Application е последният модул от приложението. Той е
средство, чрез което крайният потребител демонстрира презентацията. Това е
Web приложение, което се стартира в HTML браузър и използва за целта
създадения от eLSEBuilder Presentation Site. eLSE Web Application показва
презентацията в няколко фрейма, като предоставя на потребителите
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контролен панел, откъдето те могат да си изберат дали да стартират
презентацията, да я спрат или да я покажат стъпка по стъпка.
На фигура 2 е показано как изглежда интерфейсът на eLSEBuilder и eLSE
Web Application..
2.3 STREPCILS
Съществуват различни средства за refactoring, които могат да се
използват в различни стъпки от прилагане на процес за refactoring. Ролята на
ръководителя на екипа е да разпределя задачите и да следи цялата работа.
За да може той по-лесно да наблюдава и управлява работата на екипа в хода
на един такъв процес на refactoring, може да използва хранилищата с данни, в
които е събрана информация за минали проекти. Но това не е достатъчно, за
да може той да се справя добре с работата си и да реагира навреме и
адекватно при възникване на някакъв проблем. Необходимо му е средство,
чрез което да може да дефинира, наблюдава и управлява този процес. Именно
тук можем да дефинираме средство, което да служи за тази цел. Средство,
което може да използва резултатите, получени от останалите автоматични
средства и дава ясна представа за това, до коя точка от развитието на проекта
е стигнала работата на екипа. Това средство се нарича „Software Refactoring
Process Tool for Code Improving of Legacy Systems” – STREPCILS.
Това средство ще се използва главно от ръководителя на проекта и е
разработено така, че да може лесно да използва резултатите от други
средства, подпомагащи refactoring - средства за автоматичен refactoring,
средства за измервания или средства за тестване.
SТRЕPCILS има някои основни функционалности, които са представени с
use case диаграмата на фигура 3.
Основните функционалности на системата за управление и навигация на
процеса на refactoring са следните:
Specification of refactoring process – спецификация на процеса на
refactoring за конкретен проект. Определят се фазите на процеса, през които
ще премине разработката на текущия проект. В много от случаите може да се
наложи някои от фазите да се прескочат.
TaskDefinition – дефиниране на задачите. Необходимо е да се дефинират
всички задачи (основни и подзадачи), да се определи времето, за което трябва
да се свърши дадена задача и разбира се, кой ще се заеме с нея.
Definition and distribution of resources – дефиниране и разпределяне на
ресурсите, нужни за проекта. Едно от условията, за да може да се разпределят
ресурсите, е да са дефинирани задачите. Под ресурси трябва да се разбират
човешки, софтуерни, хардуерни и времето.
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<<uses>>

Definition and distribution of
resources

ProjectManager
Specification of refactoring process

ReportsGeneration

<<uses>>
<<uses>>
<<uses>>

TaskDefinition
<<uses>>

RefactoringTool

<<uses>>
TaskNavigation

TestingTool
Measurment and Collecting
Statistics

MeasurmentTool
Risks Specification and Navigation

Фиг. 3: Базови изисквания към системата STREPCILS – Use case диаграма.

TaskNavigation – вече дефинираните задачи с горните две
функционалности трябва да могат да бъдат навигирани, т.е. приложението
трябва да дава възможност да се види развитието на проекта, да представя
приключилите задачи, задачите, които са в процес на работа и задачите, които
предстоят.
Measurement and Collecting Statistics – събиране на различни данни за
статистика и за измерване на развитието на проекта. За тази цел могат да се
използват други средства за измерване. Статистиката, която се събира, трябва
да служи като основа за измерване на други величини, определящи самия
проект – качество, сложност, големина и др.
Risks Specification and Navigation – описват се възможните рискове за
проекта, като се категоризират в една от няколко категории. Ръководителят на
проекта описва всеки възможен риск за проекта, разработва план за избягване
на риска и управлението му, ако това стане необходимо.
ReportsGeneration – генериране на различни справки, използвайки другите
функционалности.
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2.4 S-BAHN-TOOL
Средството S-Bаhn-Tool е софтуер, създаден с цел разработване на
технически речник в областта на “Софтуерните технологии” на различни езици.
За основа при създаването на англо-българския речник са използвани
лекциите по софтуерни технологии от JCSE [7], които са в .ppt формат и
учебникът “Софтуерни технологии” [8].
На фигура 4 е показан графичният интерфейс на средството.
Интерфейсът се състои от 4-ри части:
 Power Point Application – представени са слайдовете от лекциите по
софтуерни технологии, създадени по проекта JCSE [7];
 Технически речник;
 Функционални бутони;
 Характеристики на слайда – например име на създателя и
идентификация на слайда.

Фиг. 4: Графичен интерфейс на S-Bahn-Tool

В частта за речника се виждат всички технически термини от текущия
слайд, които са намерени автоматично в речника. Таблицата на речника е
разделена на различни колони - целеви език, текущ език и допълнителни
езици, които могат да са полезни на преводача.
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Основният сценарий за превод е следният – първо преводачът превежда
термините на целевия език, след това модифицира формата на слайда според
превода (например дължината на думите на един език не съответства на
дължината на думите на друг език). Последната, трета стъпка в сценария за
превод, е свързана със създаването на общо оформяне и за двата езика
(текущ и целеви).
В момента англо-българският технически речник по софтуерни технологии
съдържа около 150 термина.
3. Заключение
Агентът за рефакторинг позволява на студентите да проявяват
творчество, като в същото време подпомага обучението по рефакторинг за
езика Java, предлагайки на студентите различни шаблони за подобряване на
кода, който са написали.
eLSE Builder дава възможност на преподавателите да създават
динамични и атрактивни презентации, чрез които да се онагледяват
различните софтуерни процеси, които се изучават в дисциплината Софтуерни
технологии. Студентите от друга страна могат да ползват тези презентации
при обучението си, като за целта им е нужен единствено браузър. Средството
може да се използва и за представяне на различни други процеси в други
области като например телекомуникации и др.
STREPCILS дава възможност за управление и навигация на процеса на
рефакторинг. Студентите могат да проследяват стъпките от процеса,
ползвайки това средство.
Средството S-Bаhn-Tool се използва за създаване на англо-български
технически речник по софтуерни технологии. Речникът е полезен на
студентите при превод на техническа литература в областта на софтуерните
технологии.
Всяко от средствата, описани в статията, се използва реално в процеса
на обучение по софтуерни технологии. Резултатите показват, че те подобряват
обучението по софтуерни технологии, като подпомагат преподавателите и
студентите.
Авторите изказват своята благодарност на Фонд „Научни изследвания” за
финансовата подкрепа (проект ДО02-149/2008).
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СТИЛ НА ПРОГРАМИРАНЕ В ОБУЧЕНИЕТО1
Теодоси Теодосиев
Шуменски университет “Епископ К.Преславски”
Факултет по математика и информатика
ул. “Университетска” 115, Шумен
t.teodosiev@fmi.shu-bg.net
Резюме: Предлаганата работа разглежда необходимостта от обучение в
стил на програмиране на новаците. Коментира се какво представлява стила на
програмиране. Представена е ползата от добрия стил. Обоснована е нуждата
обучението в стил да започне паралелно с изучаването на езика за програмиране.
Ключови думи: програмиране, обучение, стил на програмиране, език за
програмиране.

1. Увод. Достатъчно ли е да програмираме правилно и ефективно?!
Работейки над програмата, програмистът, особено начинаещият, е длъжен да
се съобразява с факта, че програмата е предназначена от една страна за
потребителя, а от друга – за самия програмист. Текстът на програмата е
нужен преди всичко на самия програмист, а също и на други хора, с които той
съвместно работи над проекта. За да бъде работата ефективна, програмата
трябва да е лесно четивна, нейната структура трябва да съответства на
структурата и алгоритъма на решаваната задача.
2. Стил на програмиране. Не съществува съвкупност от правила за
написване на програма следването, на които да създава качествена и
несъдържаща грешки програма. “Стил на програмиране трябва да се разбира
като тълкуване на личността на набор от правила и прилагането им при писане
на изходния код, за да се постигне дадена цел “ [10], така че изходният код да
е четивен и разбираем. Програмната четивност е с положителен корелационен
коефициент при статистическата обработка на програмите на участниците в
IOI’94, направена от Григас [8] въпреки, че не се оценява и времевите
ограничения по време на олимпиадата. Това потвърждава идеята, че
програмната четивност има положително отражение върху нейната коректност.
Същото се наблюдава и при други параметри, с положителен ефект върху
четивността (например, коментари).
Може да се каже, че под концепцията за стил на програмиране се
разбира всичко, свързано с програмната яснота, простота и всеобщност.
1

Работата е финансирана по проект № РД-05-151/25.02.2011 от фонд “Научни
изследвания” на ШУ
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Разработена е класификация за стил на програмиране, но все още е трудно да
се определят точно елементите на стила на програмиране и за изразяване на
съответствието им количествено [3]. Дефинициите на константи е признак на
добър стил на програмиране. Коефициентите на корелация, подсказват, че е
по-добре да се разчита на прости и добре познати елементи на езика за
програмиране (като цикъл for), а не да се използват допълнителни, но посложни или по-малко общи елементи, особено ако те не са необходими за
решаването на проблема.
Широко прието е, че стила на програмиране има известно влияние върху
програмната коректност и ефективността на работата на програмиста.
Едно от основните изисквания е последователност навсякъде в
програмата: в форматиране на текста, в наименоването на обекти, в
обработката на данни, в структурите за контрол и т.н.
Другите основни изисквания са: чисто и ясно форматиране на текст,
отстъп за разкриване на програмната структура, правилното използване на
коментари, описателни имена, основателно избиране и използване на
структури от данни, структурна програма (отделни групи от изчислителни
стъпки са разделени в отделни функции).
Строг критерий за оценка на степента на съответствие на програмата на
добрия стил на програмиране не съществува. Заедно с това, достатъчен е
един поглед, за да оценим дали програмата съответства на добрия стил на
програмиране или не.
Не може да се отрече възможността за конфликт между удобството и
ефективността, но това не е закономерно следствие. Струва си да се уточни,
до каква степен интересите на човека и машината съвпадат и да се види, какви
технологии можем да измислим в полза на всички нас.
Програмисткият стил се оценява като функция на модулността,
типизацията, яснотата, независимостта, ефективността и надеждността.
За високата надеждност спомагат добрите програмни спецификации,
метода за програмиране (при добрия метод се програмира с по-малко грешки),
методите за настройка и тестване (чрез тях допуснатите грешки се откриват
по-лесно и бързо). За надеждността спомага също и правилният стил на
програмиране (добрата документация, включените средства за самопроверка
и т.н).
“Да бъдеш отличен програмист – означава да си способен да
разработваш по-ефективни и достоверни програми и да знаеш как да го
правиш ефективно. Към това се отнася икономията на клетки от паметта или
машинни цикли, а също избягване на сложности, които увеличават
разсъжденията, необходими за удържане на строго интелектуалния контрол
над разработките. Според мен, за това е нужно усъвършенстване на
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математическите навици, при това аз използвам думата „математика” в смисъл
„изкуство и наука за ефективни разсъждения”. В действителност задачата за
разработка на висококачествени програми и построяване на висококачествени
доказателства са толкова сходни, че аз не мога да ги различа: аз не виждам
смислени различия между методологията на програмирането и
математическата методология в общи линии.” Такава интересна аналогия
между програмирането и математиката (в частта за ефективността и стила)
прави в [2] един от корифеите в областта на информатиката Е. Дейкстра. Пак
според него, “програмистът е длъжен да демонстрира, че неговата програма
има исканите свойства. Ако тази мисъл се появи много късно, навярно няма да
може да се справи с тази задача. Само, ако тази цел влияе на разработката
това може да стане” [3]. Основният акцент се поставя върху правилността и
ефективността на програмата, за което са нужни математически навици и
предварителна работа преди да седнем пред компютъра.
Следването на правилата на добрия стил на програмиране значително
намаляват вероятността от появяване на грешка на етапа на набиране на
текста, прави програмата лесно четивна, това на свой ред облекчава процеса
на проверка и внасяне на изменения. Много време отнема на програмистите
отстраняването на грешки. Намирането и отстраняването на синтактични
грешки става много лесно след малко практика, тъй като компилаторът ни дава
представа за това как и къде е сбъркано. Когато проверяваме дадена програма
преминаваме от ролята на съставител към тази на читател на програмата. Ето
кога, добрият стил и коментари могат да ни спестят много трудности.
3. Обучението по програмиране. Трудностите в началното обучение по
програмиране са:
 Алгоритмични – трудно детайлизиране на алгоритъма. Традиционното
обучение е по готови алгоритми и не достатъчно стимулира обучаемите в
мислене. Обучаемите трудно извличат информация от текст. Проблемите на
четенето с разбиране все по-ясно се виждат и в резултатите от
международните изследвания на нашите ученици (TIMSS, PISA).
 Инструментални – изборът на език за програмиране. Този въпрос е почти
решен, от гледна точка на масовост с изборът на С/С++. Този избор обаче, не
е безспорен и на редица места се търси алтернатива.
Както казва в [1] Дейкстра „Днешното кодиране изисква огромно внимание и
неизменен талант към точността, то е трудоемко и затова трябва да се отлага
до тогава, докато не сте максимално уверен в това, че програмата, към чието
кодиране пристъпвате е същата, към която се стремите”.
Един проблем (много често при ръководителите на софтуерни фирми) е
погрешното разбиране, че програмистът трябва да произвежда код, а не да
решава проблеми, за което използва кода.
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Задачата на програмиста не е програмата, съставена от него, а класът
възможни изчисления, които могат да се изпълнят от нея, „изпълнението” се
делегира на машината. По-точно описанието на дейността на програмиста е
като „разработка на клас изчисления” а не „изготвяне на програми”.
Програмата никога не е самоцел, програмата предизвиква изчисления, а в
резултат от тях се получава нужния резултат. Независимо от това, че
програмата е крайният продукт на програмиста, „възможните изчисления”,
„осъществявани” от машината – ето това е истинското съдържание на неговия
труд. Сложността на ситуацията се задълбочава от обстоятелството, че
последният етап на този процес, т.е. прехода от (статична) програма към
(динамично) изчисление всъщност се предоставя на машината. Затова в
някакъв смисъл създаването на програма представлява по-голяма трудност от
разработка на математическа теория: и програмата и теорията са структурни,
независещи от времето обекти, но ако математическата теория има
непосредствен смисъл, то програмата придобива смисъл само по време на
изпълнението ѝ [4].
Програмирането става толкова сложно, че придобиват относителна
важност и други аспекти като лекотата, с която можем да разберем
програмата, можем да се убедим в нейната коректност или можем да я
модифицираме и т.н.
“Да се обучи новото поколение програмисти с понижен праг на търпимост
към сложността и да ги научим да търсят наистина простото решение това е
един от най-важните проблеми в нашата област. Как да убедим хората, че в
програмирането простотата и яснотата – накратко: това е, което математиците
наричат елегантност – това не е излишен разкош, а жизнено важен въпрос,
който определя избора между успеха и провала” [1].
Това мнение се подкрепя и от Н.Уирт “...самоцелната сложност поражда
множество проблеми. Главният, тя размива разликата между това, което е
действително важно и това, което е ефимерно. Бедата е в това, че се изисква
много повече талант, проницателност и време за проектиране на икономична,
проста и ефективна система, отколкото сложна и тромава” [6].
Не трябва да се забравя, че има разлика между програми, използвани за
обучение и практически използвани програми. Преподавателят пише програми
с цел обучение, т.е. те трябва да са лесни за разбиране. Иначе защо ще ги
пазим в текстов вид? Ето защо проблемът за стила е от съществена важност.
Стилът на програмиране може да спомогне за подобряване на
резултатите от обучението по програмиране. Личният ми преподавателски
опит показва, че е доста по-лесно да се формират умения за добър стил у
студентите, които нямат предварителен програмистки опит и безнадеждно
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трудно да накараш обучаемите на приемат добър стил на програмиране, след
като те са писали програми с лош стил в продължение на няколко години [7].
В началното обучение по програмиране, ако се наложи избор между стил
и ефективност трябва да се предпочете стила, защото стилната (ясна)
програма, когато е осмислена, може да се доработи до ефективна, което често
води до загуба на яснота и прави трудно разбирането за новака. Работим с
малки програми, избягваме излишната сложност, и се надяваме за възможна
методологическа екстраполация за големи задачи.
За студенти по математика и информатика (или информатика с
педагогическа правоспособност) ползата се удвоява с готовност за обучение в
стил, т.е. от една страна, когато ги обучаваме това дава по-добри резултати, а
от друга в бъдеще те са готови също да обучават в стил. Стилът на
програмиране в обучението има много важна роля за специалистите, защото
те трябва да се научат да пишат ефективни от гледна точка на време и
ресурси програми, но и програми с ясни идеи, позволяващи работа в колектив
и лесна модификация.
Преглеждайки публикациите по темата прави впечатление, че основните
бележки по стила се изразяват в записа на програмния код. Свеждането на
понятието стил на програмиране само до правилата за запис на текста на
програмата би било непълно. Тези стилови особености имат препоръчителен
характер. Оформянето на програмните текстове зависи донякъде от езика за
програмиране.
Нашият интерес е концентриран най-вече върху онези елементи на стила,
които влияят върху четивността, ефективността и разбира се верността на
програмата.
4. Стил в началото. Стилът, към който се придържа програмиста, се
проявява по време на работата на програмата. Въпросите как са написани
програмите, ефективни ли са, лесно ли се четат и разбират, остават като
частни, адресирани към малка част от обучаемите. Рядко се коментират
съдържателни елементи на стила. Или, ако това се прави, е в края на курса.
Може би в този подход има логика. Първо да изучим инструмента, а след това
да овладяваме майсторството. Това обаче ни води към нов проблем.
Пренаучаването винаги е много по-трудно, отколкото да се научиш на
правилната техника от самото начало, въпреки че „правилното обучение може
да е доста скучна работа”. Както пише в [1] Дейкстра „... моята основна цел
при обучението по програмиране е да науча студентите отначало да мислят, а
не да бързат да се хвърлят в кодиране...” Видимо е, че начинаещите
програмисти трябва достатъчно дълго да се обучават “с молив и лист” на
елементи на логиката, правилно построяване на цикъл и т. н. преди да ги
пуснем пред клавиатурата със задание да напишат работеща програма.
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Поради това обучението в стил трябва да върви паралелно с усвояване на
алгоритмите и езика за програмиране. Това прави много важен избора на
първи език за програмиране.
Стилът на програмиране не се свежда до доброто знание на конкретен
език за програмиране, знанието на неговите възможности и правила за запис
на програмата независимо, че всичко това се предполага. Лошо е, ако
обучаемите подценяват значението на програмната яснота и третират
критерия само като специфични правила на езика [9].
Убедителността на резултата силно зависи от яснотата на програмата, от
степента, в която тя отразява структурата на изпълнимия процес. Ударението
трябва да падне върху уменията за решаване на задачи, а не изучаване на
особеностите на езика за програмиране. Искаме да насочим нашето мислене,
да му предадем някаква интелектуална дисциплина, защото така може да се
избегнат ненужни усложнения в работата.
По-скоро тези знания ще помогнат да се различи програма, написана в
добър стил, от програма, написана в лош стил. Има огромна разлика между
това да знаеш един език и да владееш този език. Но даже да овладееш един
език до съвършенство това е само незначително приближаване към
овладяване на стила на програмиране.
Изборът на първи език за програмиране и стила на програмиране имат
помощна, но не и маловажна роля в обучението по програмиране. В този
контекст се повишават изискванията и към инструмента, който ще се използва.
Подкрепа в тези притеснения се изразяват и в [5]. Обучение в
съвременни ефективни методи на програмисти с вече изградени навици е
почти невъзможно, защото ги влече непрекъснато към негодните инструменти.
На нашето формиране голямо влияние оказват инструментите, с които
работим, в частност формализмите, които използваме, формират начина ни на
мислене в положителна или отрицателна посока, а това значи да сме много
внимателни в избора как да учим и какво да учим, защото после да се отучим е
съвършено невъзможно [1].
5. Заключение. Възможността да се напише хубава и елегантна програми
е вече много важно умение, което не винаги е във фокуса на компютърната
наука и курсове за програмиране. Има едно добро наблюдение направено от
Керниган и Пайк [9] за стила на програмата:
“В свят... на непрекъснат натиск за повече от всичко, единственото което
можем да пропуснем са основните принципи – простота, яснота и общност –
които формират здравата основа на добрия software.”
Има разлика между стил на преподаване и стил на програмиране. Всеки
преподавател има свой собствен стил. Стилът на програмиране предствлява
съдържателната компонента на стила на преподаване.
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Стилът на програмиране е важна характеристика на добрата програма.
Статистическият анализ показва, че съществува пряка зависимост между
точността на представяне на програмата и стила на програмиране на
олимпиадите по информатика. Има полза от стила на програмиране, както за
добрите обучаеми (състезатели) – ефективността, разбиването на подзадачи,
така и за начинаещите – подреждане, оформяне, яснота и др. В обучението
програмите с различно качество на стила на програмиране не трябва да бъдат
третирани еднакво. Отговорното отношение към стила на програмиране е
много важно и за състезателите в началните им стъпки [7].
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U – ФУНКЦИОНАЛЕН ЕЗИК ЗА ИЗУЧАВАНЕ НА
ИНФОРМАТИКА
Бойко Банчев
Институт по математика и информатика – БАН
boykobb@gmail.com
Резюме. В статията се разглежда възможността за изучаване на
информатика чрез функционално програмиране като обобщение на съставянето и
пресмятането на аритметични изрази. Дават се сведения за функционалния език U
и идеи за използването му в това отношение.
Ключови думи: информатика, функционално програмиране

Програмирането в обучението по информатика
Изучаването на информатика е неделимо от изучаването и практикуването на
програмиране. Когато става дума за училище, това поставя двойно предизвикателство. От една страна, овладяването на умения за програмиране следва
да се съчетава с усвояването на знания от други предметни области – нали
тогава се изучава не само информатика; а и заниманията с програмиране, ако
се възприемат като самоцелни, едва ли са интересни и полезни.
От друга страна, конкретността на заниманията изисква използване на език
за програмиране – най-често универсален, но възможно и специализиран. Езикът трябва да спомага възможно най-пълноценно за навлизане в света на информатичните понятия, като сам той не поставя допълнителни бариери пред
изучаващи и преподаватели, а напротив, е колкото може по-ненатрапчив.
Примери за гротескна неадекватност в това отношение са езиците C++ и
Java. Широкото им използване за други цели и отсъствието на добре обмислен
избор са довели до неоправдано масовата им употреба и за начално обучение
по информатика.
В предишна статия [1] обърнах внимание на някои от недостатъците на споменатите и други езици в тази им употреба. Също там, чрез примери на езика
Хаскел, посочих много по-добрата пригодност за обучение на функционалното
програмиране. Тук продължавам темата, като давам сведения за новия функционален език за програмиране U [2], замислен като средство именно за учебно и експериментално програмиране.
Преди да се спра на езика U, смятам за нужно да изтъкна естествената
връзка на функционалния възглед за програмирането с усвоени от обучението
по математика понятия и да уточня посоките на разширяване на тези понятия
за целите на програмирането. Според мен училищно или друго начално обуче-
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ние по информатика може успешно да се построи, следвайки именно тази линия на приемственост и развитие. Тя осигурява, от една страна, плавно, с много малко на брой нови понятия, навлизане в програмирането, а от друга – поддържане на понятийна и предметна близост между заниманията с информатика и математика.
Функционалният възглед за програмирането
Според функционалния възглед програмата е функция, а изпълнението и –
пресмятане на тази функция. Обикновено функцията-програма е образувана
от обръщения към други функции, а те на свой ред – от обръщения към други
и т.н., докато се стигне до някои основни, дадени непосредствено в езика.
Пресмятането на основната функция се свежда до това на тези „по-малки“
функции. В крайна сметка всяко извършвано от програмата действие, просто
или сложно, е пресмятане на функция.
Привична, използвана далеч не само в езиците за програмиране форма на
задаване на пресмятания са аритметичните, логически и други подобни изрази. Основно свойство на такива изрази е, че те като правило са йерархично
построени. Освен това в тях могат да участват именовани величини. Дадено
име може да замества подизраз, който за яснота като цяло и краткост на основния израз се пресмята отделно. Използването на имена по този начин прави възможно съвкупност от изрази (формули) да се разглежда единно, като
обобщен израз. Други имена отговарят на свободни променливи: те обозначават произволно избрани стойности – параметри на израз или „глобални“ за няколко израза променливи. Понякога имената от първия вид означават не просто подизрази, а функции със свои параметри – имена от втория вид.
Всичко това срещаме разбира се и в програмирането; по-точно, то е основата на функционалния стил в него. Функционалните езици за програмиране са
продължение и обобщение именно на този модел на пресмятане. Всеки, който
е съставял аритметичен израз за решаване на задача, фактически е съставял
функционална програма. Уменията за програмиране, които могат да се добият
в рамките на функционалния подход, са естествено продължение на уменията
за решаване на задачи чрез съставяне и пресмятане на изрази.
Така функционалният модел дава възможност за плавно навлизане в програмирането от вече позната област. В това отношение той има неоспоримо
предимство пред другите подходи, които изискват овладяване на напълно нови, непознати от други учебни дисциплини или дейности системи от понятия.
Какво обаче отличава същинските програми от аритметичните изрази?
Съществена черта на програмите е по-голямото разнообразие от видове
стойности и съответно – от действия с тях. Програмирането борави не само с
числа, но и например с булеви стойности, литери, текстови низове и абстрактни (представящи сами себе си като стойности) символи. За всеки от тези
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типове стойности съществуват и подходящи действия, съставящи „аритметиката“ на типа.
Образуването на изрази от множество разнотипни стойности прави и самите изрази различни по тип, което на свой ред води до необходимост от по-разнообразни и добре уточнени правила за комбинирането им.
Много важна е възможността за агрегиране – образуване на съставни стойности – включително от други такива стойности. Функционалното програмиране благоприятно изпъква сред другите подходи с по-голяма непосредственост
както на самото агрегиране, така и на третирането впоследствие на образуваните стойности. Първото означава пряко, без въвличане на помощни понятия и
конструкции построяване на съставни стойности, а второто – работа с тези
стойности като цяло вместо само с отделните им части.
Например в езика U можем да образуваме стойност от тип редица непосредствено чрез изброяване на елементите и или чрез подходяща операция.
Редиците винаги имат определено съдържание, а действията с тях ги третират
като единни стойности. В език като C++, обратно, действията с масиви или
вектори са най-често поелементни, т.е. смислово откъснати от съответната
структура, а създаването и е непряко – образуваме „празен“ масив с определен размер, който после „запълваме“ и т.н.
Характерно за функционалното програмиране е разглеждането на функциите не само като носител на действие, но и като стойности. Така функция може
да се окаже елемент на структура от данни, да бъде аргумент на друга функция, а и сама да бъде образувана чрез действието на друга функция. Това е и
едно от най-ценните открития на информатиката – благодарение на него програмата може да настройва и разширява извършваните от нея действия в хода
на собственото си изпълнение, а понятията, свързани с данни, носят не само
пасивен, а и действен смисъл. Особено ценно е обособяването на функции –
шаблони за различни общи схеми на поведение свързано с пораждане, вариантност, избор, обхождане, извличане и натрупване. Използването на такива
функции помага за постигане на добро смислово структуриране на програмата
и в частност намалява необходимостта от изразяване чрез рекурсия, замествайки я с по-непосредствен, чисто апликативен стил.
Въпреки че такова боравене с функциите няма аналог, а напротив, силно се
различава от това, което (понастоящем) предлага училищната математика, то
в никакъв случай не е непреодолима концептуална трудност за овладяване на
основите на програмирането. Едно от последните свидетелства за казаното е
успешното преподаване на и чрез функционни абстракции в рамките на системата BYOB [3] – разширение на визуалния език Scratch със средства за действително програмиране, особено във функционален стил.
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Езикът U
U е нов функционален език, предназначен най-вече за обучение и опити по
програмиране. Работата по него започна с експерименти по използване и видоизменяне на езика ГеомЛаб [4], създаден за подобни цели. На даден етап
натрупаните идеи за усъвършенстване се оказаха толкова много и така значително отклоняващи се от ГеомЛаб, че фактически преминах към създаването
на нов, напълно различен език. Полученият резултат е съзнателно и несъзнато
повлиян от множество езици, а съдържа и ред напълно оригинални конструктивни решения.
В езика U има 7 вида стойности: числа, булеви, низове, символи, редици,
фигури и функции.
Редиците имат особена роля. Те са единственото, но универсално средство
за агрегиране на произволни стойности, включително при образуване на аргумент на функция – всяка функция има точно един аргумент и той е редица. Редица може непосредствено да се използва като динамичен масив, асоциативен
масив, стек, дек, опашка, n-ка, смес, дърво и др. Съвкупности от редици могат
да поделят елементи и да образуват произволно сложни структури. Разностранната употреба на редиците се осигурява чрез подходящи операции.
В определенията на функции строежът на редица може да бъде анализиран
чрез структурно съпоставяне с шаблон. Съпоставителното разграждане може
да става във всеки от двата края на редицата. Например функцията
@{(a\(b\(_/z))) a<z<b ::
^
b<z<a :: "t
^
"t
:: "f}

има булев резултат, показващ дали последният елемент на редица с поне три
елемента е по големина между първия и втория.
Налице е голямо множество от вградени в езика операции и библиотечни
функции за работа с редици: за образуване на редици, за извличане на части
или отделни елементи на редица, за подреждане, пренареждане, групиране
или друг вид преобразуване, за извличане на обобщена информация от членовете и за обхождане с прилагане на какво да е действие.
Действията с редици са приложими и върху низове, макар че низовете имат
и някои специфични свойства. Символите служат за означаване на предопределени от езика константи или са абстрактни стойности, представящи сами себе си. Върху последните могат да се прилагат и действия с низове, а значи и
действия над редици.
Важна особеност на U е боравенето с фигури като вграден в езика тип стойности. Фигурите биват прости и съставни. Простите са предопределени от езика или образувани в програмата, а съставните се образуват от простите и от
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други съставни чрез хоризонтално и вертикално композиране, а също чрез
въртене, осева симетрия и припокриване.
Идеята за подобна „композиционна геометрия“ и то в контекста на функционалното програмиране е описана в [5], а за пръв път е програмно реализирана
в езика ГеомЛаб. Авторът на последния смята, че композирането на фигури е
богат източник на аналогии със структурите в информатиката и затова програмирането с такива обекти е добър начин за навлизане в нея.
Трябва да подчертаем, че в U, в сравнение с [4,5], фигурите са функционално по-богати. Основна разлика е, че докато в [4,5] съставните фигури, веднъж
образувани, се оказват атомарни стойности, в U те остават наистина съставни:
строежът на фигура може да бъде изследван чрез структурно съпоставяне, подобно на това за редица, така че да се извличат частите и връзките между тях.
По-долу са показани примери на съставни фигури, образувани чрез програми на U. Лявата и дясна фигури са построени от отсечки и прави ъгли, горната
средна от Т-образни фигури, а долната – от двойки успоредни отсечки със скосени краища. Наред с подреждането по двете координатни оси е приложено
огледално обръщане по осите и въртене на прав и изправен ъгли.

Водещ стремеж при създаването на U беше получаването на език, от една
страна, достатъчно изразителен и практически удобен за решаване на тематично разнообразни задачи, а от друга – възможно най-икономичен на понятия,
форми на запис и правила, за да бъде лесно усвояван.
Понеже е функционален език, основна структура в U са изразите. За да бъде изразителен и при това лаконичен, U разполага със сравнително много и
разнообразни операции и стандартни функции. Свързаното с това потенциално усложняване на езика, например чрез правила за относителни предимства
между операциите и за ляво/дясно съдружаване, е избягнато. Образуването и
пресмятането на изрази е подчинено на няколко особености, с които U се различава от останалите езици и чрез които се постига възможно най-голяма еднообразност, а чрез нея – простота.
Всеки израз, който не е непосредствено зададена стойност, има вида x f y,
където x, f и y са подизрази, а стойността на f трябва да бъде функция. Тази
функция се прилага към стойностите на x и y. Самата тя може да бъде зада-
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дена непосредствено чрез знак за операция, чрез име, или да се получава посредством пресмятане. Между операциите и функциите няма предимства (като
умножението да бъде преди събирането и пр.), но където е нужно дадено действие да предхожда друго могат да се използват (кръгли) скоби. Без скоби пресмятането се извършва строго последователно отляво надясно.
В математическото писане и другаде е прието функцията да се записва
преди аргументите си, например f(a) и g(u,v). В U на такъв запис отговарят f.[a]
и g.[u;v], където знакът . е операцията „прилагане на функция към аргумент“.
Аргументът на функция е само един и е редица ([…]), но редицата може да съдържа различен брой членове, а те да се тълкуват като отделни аргументи.
Да обърнем внимание, че обръщението към функция по този начин спазва
общия инфиксен вид на изразите, както беше посочен по-горе. Израз от вида
f.z, макар да се тълкува като прилагане на f към z, всъщност е прилагане на
операцията . към аргументи f и z. При това f може да бъде име, знак на операция или произволен израз, стига той да произвежда функционна стойност.
Няма разлика между действия, зададени чрез знаци на операции, имена на
функции и изрази с функционна стойност. Например x+y може да се запише и
като +.[x;y] (прилагане на + към редица от две числа). Обратно, всеки израз от
вида f.[x;y;…] (предполагаме, че редицата-аргумент има поне два члена) може
да бъде записан като x f [y;…].
Известно опростяване в конструкцията на езика се постига и чрез съвместяване на много от знаковете на операции за повече от едно действия. Съвместяват се като правило сродни или подобни действия, а означенията са подбрани така, че да бъдат мнемонични. Различаването между действията става
по вида на аргумента. Например | е абсолютна стойност на число, дизюнкция
на булеви стойности, вертикалноосев огледален образ на фигура или хоризонтална композиция на две фигури, а . (точка)– прилагане на функция към аргумент или извличане на елемент на редица по пореден номер, по асоциирана
стойност или по условие, което елементът изпълнява (последните три могат да
се разглеждат общо като разновидности на „извличане по индекс“ в редица, а
то пък – като частен случай на прилагане на функция: „индексът“ избира
елемент на редица точно както аргументът определя стойността на функция).
Функционните стойности в U се образуват чрез изрази-функции, чрез преобразуване на функции и чрез частично прилагане на функции. Израз-функция е
особен вид израз, чрез който се задава определение на функция. Определението се състои от една или повече клаузи, във всяка от които се посочва поведението на функцията според съответствието на аргумента и на даден
шаблон и удовлетворяването на едно или друго условие.
Например изразът по-долу задава функция, вмъкваща число (x) в подредена по големина редица. Шаблонът в първата клауза отговаря на празна реди-
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ца, а този във втората и по подразбиране в третата – на непразна (операцията
\ удължава редица чрез добавяне на елемент, а в шаблон „разгражда“ редицата на челен елемент и остатък). Условията x=<y и "t (стойността „истина“) уточняват, че втората клауза се прилага при x≤y, а третата – в обратния случай.
Знакът @ в израза за стойността на функцията в третата клауза е служебно
име за обозначаване на определяната функция, така че там то отговаря на рекурсивно повикване.
@{[x;[]]
:: x
^[x;y\ys] x=<y :: x\(y\ys)
^
"t
:: y\(x@ys)}

Следната функция образува редица от резултатите на последователното
прилагане на функция f към стойност x. По-точно, ако прилагането на f дава
двойка стойности, първата от тях става член на редицата-резултат, а втората
се използва като „ново x“, към което се прилага f. Когато прилагането на f даде
празна редица, окончателният резултат е получен:
@{[f;x] :: g.(f.x)
<-- g == @{[a;y] :: a\(f@@y)
^[]
:: []}}

За анализ на резултата от f определението използва локално (чрез <--) зададена помощна функция g. В нея @@ обозначава външната спрямо g функция, т.е. основното определение, към което по този начин се извършва рекурсивно повикване. (Изобщо, служебните имена @, @@ и пр. дават възможност
за пряко- или косвенорекурсивни повиквания дори на неименувани функции.)
Вместо израза g.(f.x) по-горе можем да запишем g<<f.x или f>>g.x, правейки композицията на f и g явна, съответно отдясно наляво (g<<f) или отляво надясно (f>>g). Чрез частично прилагане, композиция и ред други определени в
езика действия от дадени функции могат удобно да се образуват разнообразни
нови. В това отношение U следва традициите на съвременните функционални
езици, като освен това се стреми чрез използване предимно на небуквени
означения за действията да приближи съставянето и изпълнението на програми възможно най-много до съставяне и пресмятане на аритметични изрази.
Тъй като компактният символен запис може да бъде затруднителен за начинаещи, всяка от операциите може да се именува и имената да се използват
равнозначно със знаците на операции. Например, ако в програмата определим
преди == >>, след == << и към == ., вместо g<<f.x и f>>g.x можем да пишем
съответно g след f към x и f преди g към x: изразът добива по-описателен
вид, въпреки че строежът му се запазва. При това дори можем да използваме
различни имена за различните операции, означавани с един знак.
В духа на програмирането чрез изрази, в U много действия се задават непосредствено във вид на израз, използвайки само наличните функции, без определяне на нови. Например 0,1/n,…,(n-1)/n получаваме чрез израза _:n!(0..n):
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операцията .. образува редицата 0,…,n-1 и към нея чрез ! се прилага _:n,
„функцията, която дели на n“ – частично прилагане на операцията : (делене).
Приложения
Изучаването на информатика чрез U е благоприятно за усвояване и на понятия, структури и похвати, характерни именно за програмирането, и на ред такива от математиката. Нещо повече, функционалността на езика и разнообразието от операции над различни видове стойности са добра предпоставка за
единно разбиране на двете области, което е само по себе си твърде ценно.
Един възможен слой на разглеждане е този на числовата и булевата аритметики, както и аритметиката на редиците и по-специално на низовете. Също
много подходяща област за обучително програмиране е тази на текста – смислово и структурно продължение и обобщение на низовете. Свойствата на функциите – видове, частично прилагане, начини на композиране и формални преобразования на изрази, следователно на програми – са също ценен, малко поабстрактен предмет на разглеждане в обучението. Всяко от изброените предоставя изобилие от възможни теми на различни равнища на сложност.
Нова, много благодатна, при това и нагледна област е споменатата композиционна геометрия. Например, ако разглеждаме ротации на кратни на прав
ъгли и симетрии относно координатните оси и ъглополовящите им (всички тези
трансформации са операции в U), можем да анализираме начините на получаване чрез тях на осемте възможни разполагания на правоъгълник успоредно
на координатните оси. С това достигаме до пример на алгебрична група (на
трансформациите) и съответно можем да разглеждаме представимост на едни
нейни елементи чрез други, базис, подгрупа и други важни понятия в конкретна
и нагледна форма.
Богата на интересни и донякъде неочаквани свойства, композиционната
геометрия заслужава подробно разглеждане в отделна публикация.
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Резюме: В тази статия се обсъждат ползите от прилагането на системите
за контрол на кода и управлението на проекти в обучението по информатика.
Разглеждат се най-използваните в практиката системи.
Ключови думи: системи за контрол на кода, контрол и оценяване

1. Въведение
Системите за контрол на кода са мощен инструмент за професионална
разработка на софтуер, използван във всички големи компании. Това е
свързано с наложената практика, големи проекти да се разработват от
множество екипи. В този случай е необходимо използването на система, която
да улеснява екипната работа и да дава ефективни резултати. Разработката на
софтуер би била немислима без тях. Те могат да се използват както от
отделен потребител, така и от множество екипи, работещи по създаването на
софтуер. Те оптимизират работата по проекта, подпомагат неговата
разработка, проследяват направените в кода промени, ускоряват процеса на
изпълнение, дават изключително добри резултати.
В раздел 2 се посочват някой проблеми, които стоят пред оценяването на
практически задачи, поставяни в дисциплините по информатика. Раздел 3
прави кратък обзор на съществуващите системи за контрол на кода. В
четвърти и пети раздел се описват евентуалните ползи от използването на
такива системи и прилагането им във висшите учебни заведения. В раздел 6
са направени конкретни предложения за използването им в процеса на
оценяване на студентите във Факултета по Математика и Информатика към
Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”.
2. Мотивация
Най-често практикуваният подход за проверяване и оценяване на
студентите по време на семинарни занятия е разработването на проект. Често
срещана практика е, възложените проекти да се проверяват и оценяват в
последната учебна седмица на семестъра. По време на защитата на проекта,
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студентът е длъжен да представи кратка презентация и да отговори на
поставени въпроси върху програмния си код.
Съществуващият подход за проверяване и оценяване е твърде
неефективен.
Основната му слабост е, че студентите предават своите проекти в
последния момент. Така става физически невъзможно за един човек да ги
провери и оцени. Често предадените проекти не отговарят напълно на всички
изисквания, посочени в програмата на съответната дисциплина. Голям
процент от студентите разчитат на заимствани проекти или намерени в
Интернет. Оценяването в последния момент носи множество негативи, както
за студента, така и за преподавателя и прави невъзможно да се прецени
текущото състояние на даден проект. Преподавателят няма възможност да
обърне внимание на съществуващите недостатъци във всеки проект и
съответно студентът да бъде оценен най-точно. Почти невъзможно е да се
разпознаят и евентуално заимстваните проекти.
Проведохме експеримент, при който студентите изпращат проектите си на
електронната поща на преподавателя, няколко дни преди определената за
защита дата. Целта е, той да има време да разгледа проекта, описвайки
забележките си по него и да ги изпрати обратно на студента. Така се дава
възможност на студентите да коригират проектите си и по този начин да
повишат оценката си преди датата на същинския изпит. Също така е по-лесно
да се забележат взаимствани един от друг проекти, защото проверяващият е
имал време да се запознае с тях по-подробно. Освен това той има проектите,
съхранени при себе си и винаги може да направи по-подробен анализ за
прилики в кода на тези от тях, в чието авторство се съмнява.
Това улеснение за студентите и преподавателя обаче се оказва на
практика неефективно, защото те не спазват наложените изисквания и масово
изпращат проектите си в последната вечер преди проверката, което отново
довежда до физическа невъзможност на проверяващия да постави обективна
оценка на изпълнението на поставената задача.
3. Системи за управление на кода
Едни от най-често използваните в практиката системи за контрол на кода,
на които ще обърнем внимание в статията са CVS [2], Subversion (SVN) [1], Git
[3], Mercurial [4]. Сред множеството възможности за подпомагане на
разработката на софтуер, ще акцентираме на проследяване на промените в
даден проект, разклоняването му на версии и евентуалната отмяна на промени
в предишни версии.
Тези системи се делят на централизирани и децентрализирани. Към
централизираните се отнасят CVS [2] и Subversion (SVN) [1]. При тях кодът на
проекта се съхранява в централно хранилище – сървър. Студентът може да
изтегли свое работно копие, да направи промени по него и да върне
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промененото копие в централното хранилище. Проектът се обновява и
направените промени са видими за преподавателя. Основната разлика между
двете системи е тази, че SVN има мощен механизъм за контрол на версиите,
което улеснява значително разработката на по-сложни проекти,
осъществяващи се от по-голям брой хора. Друго предимство на SVN e
поддръжката на вътрешна информация дали файлът е текстов или двоичен.
Към децентрализираните системи се отнасят Git [3] и Mercurial [4]. При тях
работното копие на даден проект е и хранилище. Почти всички операции върху
проекта могат да се извършват локално, без връзка към основното хранилище
(разположено на отделен сървър). При завършване на дадена задача,
студента може да публикува своите промени в основното хранилище. Така те
стават достъпни за преподавателя. Тук предимствата са очевидни при
разработване на съвместен проект. Чрез този подход студентът има
възможност да разработва своя модул, да приложи необходимите тестове и да
отстрани всички възможни проблеми и конфликти още в своето локално
хранилище. Когато приключи работата по даден етап от проекта, той може да
го качи в главното хранилище и съответно то да бъде видимо за
преподавателя и евентуално за колегите му, с които е работил в екип.
4. Ползи за обучението от системите за управление на кода
Улесненията, които подобен вид системи ще внесат в процеса на
оценяването на студентите, са многобройни. На първо място е осигурена
еднородна среда за съхраняването на самите проекти. Проверяващият може
по всяко време да достъпи хранилищата през уеб интерфейс и да бъде
уведомяван своевременно за настъпили промени в тях, например чрез
автоматично изпращане на писмо от самата система. Същността на системите
за контрол на кода е да запазват всяка настъпила в него промяна, което ще
позволи на преподавателя да проследи развитието на студента и неговия
проект по време на обучението и ще е добра база за набиране на
статистически данни за уменията на студента и на обучаваната група като
цяло. Могат да се проследяват степента на разбиране и грешките, които
студентите допускат, и да се акцентира основно на тях в следващите
семинарни занятия. От страна на проверяващия, системата дава възможност
за сравняване на код от два различни проекта. Съществуващия потребителски
интерфейс предлага множество визуални улеснения при преглеждането на
функционалността на проекта. Ако към системата за контрол на кода се
добави проследяващ модул, преподавателят може да съобщава на студента
за забелязани нередности по кода. Проследяващите модули добавят тази
информация като известия в системата, които се отнасят до дадена версия на
кода. Така студентът може да проследи историята на дефекта и да го коригира
своевременно. В зависимост от броя на отстранените дефекти,
преподавателят може по-точно да прецени, каква оценка да постави.
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Фиг. 1
Когато студента прецени, че е създал завършен код, той трябва да го качи
в своето хранилище.
Всички системи за контрол на кода, разгледани в предишния раздел,
могат да работят под управлението на най-разпространените операционни
системи. Повечето инструменти за разработка разполагат с модули, които
интегрират управлението на кода в самата среда. Това е допълнителен плюс
за студентите, защото не ги ограничава изкуствено при евентуалния избор на
операционна система и среда за разработка.
Основно предимство на предлагания подход е, че студентите ще се
научат да работят със система за контрол на кода, която се използва от почти
всички фирми в софтуерния бизнес и това ще е от голяма практическа полза
при започването на работа. Този подход ще допринесе за засилване на
връзката между процеса на обучение и сферата на бизнеса. Друг плюс е че
студентът ще се запознае с всички етапи от процеса на реализиране на даден
проект. В допълнение той ще добие представа за инфраструктурата и
комуникациите при разпределяне на задачите между екип, работещ върху
голям проект.
5. Прилагане на системи за контрол на кода в обучението
Практика в много чуждестранни университети е използването на система
за контрол на кода. Като пример може да посочим University of Bath [7], както и
University of Monash [8].
Приложеният от тях подход е следният: На студенти, приети в техническа
специалност или посещаващи курс в областта на компютърните науки, е
предоставена възможност да подадат заявка за създаване на собствено
хранилище. Това се осъществява автоматично чрез попълване на форма в
официалния сайт на университета. В тази заявка те посочват потребителските
имена, който да имат достъп до хранилището, дата до която желаят то да е
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активно, както и проекта, към който ще работят в посочения период, име на
провежданият курс и име на лектор на този курс. Следва проверка в базата
данни на университета дали подадените данни са валидни и регистриран ли е
студентът към съответния курс. В последствие, чрез известите по
електронната поща, той получава достъп със съответно потребителско име и
парола.
Този тип на работа в чуждестранните университети е свързана с
практиката при задаване на практическа задача да се оценява както нейното
изпълнение, така и работа на студентите в екип. С този подход всеки член на
екипа има достъп до проекта по всяко време, възможно е да види какви
промени са направени, каква част е изпълнена, както и да обменя с колегите
си информация, свързана с оставащите задачи от заданието. Така
преподавателят може да следи по всяко време развитието на проекта.
6.

Нашият подход към внедряването на автоматизирани системи в
процеса на проверка и оценка
Предложението, направено в статията е да се осигури сървър, на който да
се инсталира система за контрол на код, в която всеки студент ще има лично
хранилище. Към всяко хранилище достъп могат да имат двама души студентът и преподавателят, който е и с права на администратор. Студентите
не трябва да имат администраторски права към системата за контрол, за да не
могат произволно да дават достъп на трети лица към техния код.
По време на упражненията през семестъра, студентът ще бъде задължен
да обновява кода в хранилището си, след всяка реализирана точка (или група
от точки) от изискванията към заданието. Предвид факта, че средната бройка
точки за изпълнение по даден проект рядко е повече от десет, бихме могли да
приемем, че пет обновявания на кода ще бъдат достатъчни да се проследи
развитието на проекта във времето. Освен коректността на изпълнените точки,
преподавателя ще може да проследи и темповете на изпълнение на отделните
задачи. Целта е това да намали драстично практиката, работата по проектите
да се отлага до последния възможен момент. Хранилища, в които е направено
само едно обновяване и като резултат в тях се е появил изцяло готов проект
ще дават ясен знак на преподавателя, че той е бил заимстван и студента
умишлено е избегнал да отрази информацията за извършената работа през
семестъра.
Всяка направена промяна в хранилището на проекта, трябва да бъде
добре документирана.
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Фиг. 2
За да се улесни процеса по преминаване към предложения начин на
работа, от полза ще бъде създаването на уеб приложение към сайта на
Факултета по Математика и Информатика към Пловдивски Университет
„Паисий Хилендарски”. Неговата цел ще е автоматизация на процеса на
създаване на хранилище. Данните нужни за това са представени в следната
форма:

Фиг. 3
За идентификация в системата ще се изисква личният факултетен номер,
той се сравнява с централизираната база данни на студентите във факултета.
Трябва да се посочи име на хранилището, което ще бъде свързано с
името на изучаваната дисциплина.
В „Описание на хранилището”, ще се посочва допълнителна информация
за проекта, който ще разработва, име на дисциплина, преподавател, име на
проекта и т.н.
За улеснение е представена и опцията „Потребителско име” – чрез него
ще може да достъпва даденото хранилище, като алтернатива на факултетния
номер.

94

Национална конференция „Образованието в информационното общество”

Всяко хранилище ще има и период на ползване – тук студента ще трябва
да посочи за какъв период от време желае да ползва хранилището, което ще
му бъде създадено. След изтичане на този период, достъпът му до него ще
бъде преустановен. Ако до месец след изтичане на посочения срок не бъде
подадена заявка за удължаване срока на активността на хранилището, то ще
бъде изтрито.
За комуникация по проекта, ще бъде задължително да се въведе валиден
E-mail. На него ще бъде изпратено писмо, когато хранилището бъде създадено
или преподавателя има бележки по текущата версия на проекта.
След автоматична проверка за валидност на данните, които студентът е
въвел, ще бъде създадено негово собствено хранилище. Той ще получи
електронно писмо на въведеният от него адрес, с което ще бъде уведомен, че
хранилището е създадено успешно. В него ще бъде посочена парола, която е
генерирана автоматично към потребителското име, което е въвел. По време на
първото използване на хранилището, системата ще изисква от студента да
смени първоначално генерираната парола с нова. Целта е по-голяма
сигурност и удобство. В писмото ще бъде посочена и датата, до която
потребителското име ще бъде активно, спрямо въведеният от него период на
ползване във формата.
Обръщаме внимание на времето на валидност на хранилището, тъй като
неговата цел е улесняване на процеса на оценяване на конкретно задание и
подтикването към по-активна комуникация между студенти и преподаватели в
рамките на текущо провежданата дисциплина.
Поддържането на лични хранилища с неограничен срок на валидност, в
които всеки студент ще може да запазва важни за него материали по време на
цялото си обучение, повдига допълнителни въпроси, които са в страни от
конкретната цел на статията.
Въпреки това се надяваме, че предложения подход ще доведе до
улеснения, не само в работата по конкретна дисциплина, но и за в бъдеще, ще
бъде предоставено място, където да се развиват и други проекти, свързани с
учебната дейност.
Това въведение би било подходящо при работа върху по-големи
съвместни проекти между преподаватели и студенти, чрез които те ще имат
възможност да разработват в реално време общ проект. Пример за такъв вид
дългосрочни проекти са дипломните работи.
Това ще е в помощ на студентите, защото ще ги насърчи да се научат да
работят в екип върху отделни модули, каквато е и практиката във всички
големи фирми.
Ако трябва да посочим подходяща, според нас, система за контрол на
кода, това е Subversion (SVN) [1], която би могла да бъде приложена във
Факултета по Математика и Информатика към Пловдивски Университет
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„Паисий Хилендарски”. Първото и предимство е, че тя е програма с отворен
код и съответно е безплатна. Наложила се е като водеща система за контрол
на кода при разработката на софтуер от големи компании, напълно е тествана
и с течение на времето са премахнати основните недостатъци и дефекти.
Също така са налични множество разширения и уеб базирани приложения към
нея за подобряване процеса на работа, като някои от тях са за управление на
SVN сървъра, което улеснява значително неговата поддръжка. Не на последно
място ще посочим, че са разработени SVN клиенти за най-използваните
операционни системи.
С изложеното до тук и извлечения практически опит бихме могли да
посочим тази система и като най-лесна за поддържане. Затова тя най-лесно и
бързо би могла да бъде приложена в учебната практика и използвана от
студентите и преподавателите.
7. Заключение
В статията са разгледани текущите предизвикателства и проблемите,
които възникват в процеса на обучение в семинарните занятия по
информатичните дисциплини във Факултета по Математика и Информатика
към Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”. Обсъдени са начини за
автоматизиране и улесняване на процеса по оценяване на извършената от
студентите работа по време на занятията и извън аудиторната им заетост.
Разгледани са съществуващи системи за контрол на програмен код. Обсъдени
са начините за тяхното прилагане в процеса на обучение и ползите,
произтичащи от това. В заключение смятаме, че висшето образование ще
извлече големи ползи от системите за контрол на кода и управление на
проекти, както за подобряването на процеса на оценяване, така и в
приближаване на учебната среда с още една стъпка към изискванията на
бизнеса.
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Резюме: Образователните институции все по-интензивно използват
свободния софтуер като добра алтернатива на платените продукти. В настояща
работа е направен преглед на различните видове софтуер, софтуерни лицензи и
техните предимства. Специално внимание е отделено на свободния софтуер и
софтуерът с отворен код. Разгледани са примери на ефективно използване на
продукти с отворен код в обучението на студенти от Тракийски университет по IT
дисциплини.
Ключови думи: Open source, Software licenses, Education software

Въведение
Организирането на съвременното образование се осъществява чрез все
по-активното прилагане на електронно обучение [1]. Нараства необходимостта
от образователен софтуер за всички образователни степени, което означава,
че има нужда да се дискутира по проблема за качеството на софтуера,
използван за обучение по различните учебни дисциплини и в частност, по
информационни технологии. Всеки софтуер е сериозен интелектуален продукт
със своя цена и неговото използване трябва да се съобразява с лиценза,
според който той се разпространява. Считаме, че по този въпрос в нашето
общество все още няма реална и активна дискусия. При обучението на
различните нива не се предлагат знания за видовете софтуер, което означава,
че и самите обучаващи не обръщат внимание на този проблем. Използва се
предимно софтуер с нелегитимен произход или по различни споразумения
между представителството на монополна софтуерна компания и
образователните институции.
Целта на настоящата работа е да се разгледат различните видове
алтернативен софтуер и софтуерни лицензи, както и техните предимства при
използването им в образованието. Да се обърне по-специално внимание на
софтуера с отворен код като алтернатива на широко разпространения в
момента при обучението по информационни технологии. Да се дадат примери
на използвани свободни софтуерни продукти при изучаването на
информационни дисциплини в катедрата “Информатика и математика” на
Аграрния факултет.
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Материал и методи
Видове софтуер. В зависимост от правата за достъп до изходния код на
софтуера, той може да се раздели на три групи:
 Софтуер със затворен изходен код – потребителите нямат достъп
до изходния код на програмите. Те получават от разработчиците на
програмата само изпълнимите файлове. Поради тази причина не могат да
променят или развиват предоставените им продукти.
 Софтуер с отворен изходен код – потребителите получават достъп
до изходния код на програмите, но при определени условия, например
заплащане на определени лицензи; достъп за определен период от време и
други.
 Софтуер със свободен изходен код или свободен софтуер –
потребителите получават достъп до изходния код на програмите и могат да го
използват свободно.
Свободен софтуер. Свободното използване на изходния код на
програмите, което е основна характеристика на свободния софтуер, се
изразява преди всичко в правото да се борави свободно с кода, а не в това че
този вид софтуер е безплатен. Свободният софтуер е свободен, но не винаги е
безплатен. Дефинирани са четири свободи, които са задължителни при
определянето на софтуера като свободен [2].
Четирите свободи. Потребителят има свободата да:
 изпълнява програмата за каквато и да е цел;
 изучава как работи програмата и я променя за своите нужди;
 разпространява копия на програмата;
 подобрява програмата и публикува промените, така че цялото
общество да има полза.
Свободният софтуер е свързан със свободата на потребителите да го
използват, разпространяват и подобряват или видоизменят според
потребностите си. Той може да се разпространява както безплатно, така и на
определени цени. Това е въпрос на избор на този, който е доразвил или
променил изходния код на програмата.
Видове лицензи за продукти с отворен код. Лицензът определя
конкретните дейности, които са разрешени и конкретните условия, които
трябва да се спазват. Софтуер, публикуван с лиценза за свободна
документация на GNU (GNU is not Unix) [2], дава на всеки правото и
възможността да ползва, променя и разпространява софтуера със същите
условия и лиценз. За разпространението на свободния софтуер съществуват
различни лицензи, които имат за цел да защитатават правата на
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потребителите и правата на авторите. Всеки един от тях трябва да гарантира
четирите свободи, посочени по-горе:
 Лицензът BSD (Business Solutions Development) дава пълни права на
потребителите да работят с изходния код на програмите, включително и
правото им да доразвият кода и да го затворят. Единственото условие е да се
споменат имената на авторите на оригиналния код.
 Лицензът GNU GPL (General Public License - Общ Обществен лиценз)
гарантира правата на потребителите да разпространяват свободния софтуер;
да разполагат с изходния код; да променят или доразвиват кода или да
използват части от него, за да съставят нови програми. Ако те доразвият кода
и започнат да го разпространяват, са задължени да предоставят на
евентуалните си потребители същите права, които имат те самите.
 Лицензът GNU LGPL (Lesser General Public License) се различава от GNU
GPL по обхвата на прилагането на концепцията за copyleft. Условията на LGPL
разглеждат софтуера като самостоятелен пакет (напр. библиотека) и обхващат
само него. Няма ограничения тази библиотека да бъде използвана от
несвободни програми, стига самата тя да остане свободна.
Предимства на свободния софтуер [3, 7, 8, 9]:
 Достъпност. За свободният софтуер не се заплащат скъпи лицензи. В
повечето случаи той е наличен в Интернет и свободно може да бъде изтеглен
от там, а в останалите - цената му е ниска. Няма опасност от изтичане на
срока на неговия лиценз.
 Свобода. Програмните продукти могат да се настройват според конкретните
изисквания на всеки потребител – да се добавят или премахват различни
модули за задоволяване на потребностите му за постигане на определени
цели и задачи.
 Поддръжка. Свободният софтуер се ползва с поддръжката на широк кръг
специалисти както и на самите потребители.
 Развитие. Продуктите се развиват и усъвършенстват от самите
потребители. Възникналите потребности водят директно към създаването на
нови модули.
 Качество. Добавянето на нови компоненти към вече съществуващ продукт
не са самоцел, а са плод на действителни изисквания на обществото. Новите
версии излизат в софтуерното пространство, когато са действително готови и
работят, а не за да се спазят определени срокове.
 Надеждност и сигурност. Отвореният код и възможността за работа с него
позволява откриването на евентуални грешки и бързата им корекция, а така
също доразвиването и доусъвършенстването на самия код.
 Превод на български. По-голямата част от продуктите се разпространяват и
на български език. Всеки заинтересован би могъл да направи превод, ако
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липсва такъв, и по този начин да допринесе за развитието на съответния
софтуерен продукт.
 Споделеност, работа в екип, взаимопомощ. В идеите на свободния
софтуер са залегнали тези основни принципи. Всеки, който по един или друг
начин работи, разпространява, подобрява свободния софтуер, споделя тези
идеи и се възпитава в тях.
 Избягване на софтуерното пиратство. Идеята за пиратството е
безсмислена в сферата на безплатния софтуер. Свободното му
разпространяване е законно и допринася за неговото развитие.
Недостатъци на свободния софтуер [3, 7, 8. 9]:
 Липса на свободен софтуер в определени области. За някои области все
още липсват свободни продукти и няма възможност за избор. От друга страна
понякога наличните продукти не са достатъчно разработени като възможности
и изостават от комерсиалните.
 Голям избор на свободен софтуер. За други области са налице много
продукти и потребителите изпитват затруднения в избора си – губят много
време, за да се ориентират коя от програмите в най-голяма степен би
задоволила потребностите им.
 Интерфейс и документация. При разработката на свободен софтуер се
набляга преди всичко на функционалността му, често пъти за сметка на
потребителския интерфейс, който не е достатъчно ориентиран към
начинаещите потребители. Документацията също не винаги е толкова
подробна в сравнение с тази на комерсиалните продукти.
Всеки потребител на свободен софтуер би могъл да допринесе за
преодоляването на тези недостатъци, особено по отношение на
документацията.
Пиратството като явление. Софтуерното пиратство намира различни
форми на проявление – създаване на копия на даден продукт без разрешение;
инсталиране на лизенцирано копие за един компютър върху няколко
компютъра и др. Пиратството осигурява на потребителите безплатен, познат и
лесен за използване софтуер, но по незаконен начин. Липсата на строги
санкции по отношение на пиратството го прави почти безнаказано.
В световен мащаб загубите за индустриите в резултат от интелектуално
пиратство възлизат на милиарди долари. Като се добавят и загубите, дължащи
се на пиратството в Интернет, които все още не могат да бъдат оценени
адекватно, ситуацията придобива заплашителни параметри. Освен
икономическите последици пиратството има и социални, които не са помаловажни.
Софтуерното пиратство възпрепятства разширяването на употребата на
свободния софтуер. Потребителите предпочитат да не вложат усилия и време
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за запознаване с нови, свободни за употреба, в повечето случаи безплатни и
богати на възможности продукти, защото безнаказано могат да използват
незаконни комерсиални продукти, с които просто са свикнали да работят още
от училище.
Резултати и обсъждане
Предимства на свободния софтуер в образованието:
 Спестяване на средства. Секторът на образованието не произвежда
материални блага. Паричните средства не достигат, поради което
обновяването на материалната база е бавен и труден процес. От своя страна
софтуерът е скъп. Въпреки че в повечето случаи се ползват различни
преференции за областта на образованието, средствата за закупуване на
софтуер не са достатъчни. Повечето проекти осигуряват средства за
закупуване или обновяване на техниката. Евентуално се закупуват лицензи за
ползване на определен комерсиален софтуер, но те са с определена давност.
След изтичането на сроковете на лицензите продуктите стават нелицензирани
и трябва използването им да се смята за софтуерно пиратство. В нашата
страна няма нагласа за такова мислене. В същото време за свободният
софтуер не се заплащат лицензи или ако има такива, то те са в приемливи
граници. Могат да се спестят средства и от модернизирането на техниката. От
голямото разноообразие на свободни продукти може да се избере
подходящият продукт за по-слабите компютърни конфигурации, който в
същото време предлага по-добри възможности. [3, 4]
 Тласък към повишаване на знанията в областта на софтуерното
програмиране. Възможността да се проучат и изучат програмните кодове на
продуктите може да стимулира обучаемите да задълбочават своите знания и
умения в тази област и в последствие самите те да допринесат за развитието
и подобряването на програмите [3, 4].
 Възпитателна роля. Принципите, залегнали в основата на развитието и
разпространението на свободния софтуер, са важни житейски правила.
Възприемането им от обучаемите играе важна роля в тяхното бъдещо
развитие като хора и граждани на обществото [3, 4].
Недостатъци на свободния софтуер в образованието:
Основният недостатък е липсата на достатъчно разработки на свободни
образователни продукти, но това може да се твърди за образователния
софтуер като цяло.
Свободния софтуер в образованието в България
Учебните програми, предлагани от Министерството на образованието и
науката за обучението по информационни технологии включват теми за
изучаване единствено на продукти на Майкрософт, а примерните тестове за
проверка на знанията им съответстват. Не се предвижда, например, изучаване

Национална конференция „Образованието в информационното общество”

101

на текстообработката по принцип, а как се осъществява тя чрез MS Word. По
споразумение на МОН и представителството на Майкрософт в България се
осигурява периодично лицензиран софтуер за образователните институции.
Тази ситуация не обслужва интересите на българския потребител на
информационни технологии в дългосрочен план, а в действителност
стимулира монопола и пиратството. Българският бизнес няма интерес да
плаща скъпи лицензи за софтуер и все по-често избира свободния модел, а
отделният потребител по финансови причини ще предпочете нелегалното
използване на вече познатите му от училище продукти. И така пренебрегвайки
алтернативния свободен софтуер и отвореното образование, отново
българското училище е далеч от реалните необходимости на обществото.
Поради ограничението, поставено от учебните програми и евентуалните
матури по информационни технологии, единствената възможност за
разширяване на знанията на обучаваните остават извънкласните форми на
обучение и индивидуалната самоподготовка.
В последните месеци се наблюдава промяна в инициативите на МОН,
свързани с приложението на свободен софтуер по принцип. Националният
образователен портал [5], който е създаден да подпомага разширяването на
електронното обучение в българските училища, е изграден на базата на
системата за управление на учебно съдържание Moodle, която е свободен
софтуер. Порталът предоставя достъп до учебни ресурси в електронен вид.
Увеличава се броят на сайтовете, които предлагат свободно учебни
ресурси – уроци в електронен формат, нагледни материали, примерни тестове
и др., подходящи за използване и от учители и от ученици. Доколко са
свързани с лицензите за свободен софтуер няма информация, но общият
недостатък на предлаганите учебни продукти е липсата на интерактивност.
Това означава, че при тях не се прилагат всички елементи на мултимедията и
липсва обратната връзка. Много от видео уроците са трудни за интегриране в
учебния процес, защото не са свързани с учебната програма. Макар че се
разпространяват свободно, тези продукти не са свободен софтуер. Те не са с
отворен код, което не дава възможност на преподавателя да ги променя и
адаптира.
Основната характеристика на предлагания софтуер за обучение от
неофициални български сайтове е, че продуктите не са свободен софтуер и
често попадат в категорията на софтуера със случаен образователен ефект.
Лицензите им не позволяват да бъдат променяни и използвани свободно.
Единични сайтове предлагат продукти с отворен код [6].
Проектът “Учи свободен”, който предлага диск със свободен софтуер и
софтуер с отворен код за българските училища [7], заслужава специално
внимание. Дискът съдържа програми за всички предмети в училище, по които
се ползва компютър, подробно описание на всяка програма, автоматичен
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инсталатор на всички или избрани програми, стандартни настройки за
безпроблемна работа още след инсталирането. Повечето програми са на
български език.
Примери на свободен софтуер, подходящ за обучението
Свободният софтуер може да се използва в образованието по три
основни начина [4]: като операционна система и среда, приложения върху
текущ десктоп и като нов десктоп.
Поради надеждността и сигурността, все повече е застъпено дори и в
нашата страна прилагането на свободен софтуер като платформа за работа в
мрежа, Web приложения и др. Често това е неизвестно за обикновения
потребител. Операционна система Linux Debian, Web сървър Apache, база от
данни MySql, програмни езици PhP и Perl, системата за управление на учебно
съдържание Moodle формират софтуерната платформа на Центъра за
дистанционно обучение на Тракийския университет. Веднъж инсталирани, те
лесно се обновяват, което не изисква много усилия и може да се организира
чрез отдалечен достъп. Преведени са на български език, наличните графични
потребителски интерфейси са удобни и приятни за работа.
По дисциплините от цикъла ИТ се изучават продукти, свободен софтуер,
инсталирани върху операционната система Windows: офис пакетът
OpenOffice.org, Web браузерът Mozilla Firefox и клиентската програма за
електронна поща Thunderbird. Използват се локализираните на български език
версии на тези продукти. Наблюденията показват, че те се усвояват доста подобре от традиционните продукти, има интерес към тях, който е траен и се
изразява и в инсталирането на продуктите на домашните компютри на
обучаваните.
Кабинет с 10 thin-client машини, изграден на базата на Linux Server
Terminal Project, предлага работа в среда на операционната система Linux чрез
терминален достъп до офис пакет и програми за работа в Интернет. Сървърът
е на Linux Suse 10.1.
Изводи
И трите основни начина на приложение на свободния софтуер се
използват в Тракийския университет успешно. Това ни дава основание да
направим следните изводи:
Чрез прилагането на свободен софтуер могат да се постигат целите и
задачите, поставени в учебните планове и програми. Продуктите, свързани с
различните области, които подлежат на изучаване, са налични като свободен
софтуер – офис-пакет (текстообработка, електронни таблици, СУБД,
презентации); програми за работа с Интернет (браузери; клиенти за
електронна поща); езици и средства за програмиране. Богатият избор може да
задоволи потребностите и предпочитанията и на преподавателите и на
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обучаваните. Свободният софтуер стимулира интереса на двете страни към
ИТ и ги мотивира да се усъвършенстват като потребители и създатели на
софтуерни продукти.
Препоръчваме за училищата диска «Учи свободен» като приложение на
свободен софтуер върху операционната система традиционна за българските
училища Windows.
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ЗА ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ НА ЕЛЕКТРОННИТЕ КУРСОВЕ
Даниела Орозова, Веселина Жечева
Бургаски свободен университет
град Бургас 8001, ул. „Сан Стефано” 62
orozova@bfu.bg, vessi@bfu.bg
Резюме: В доклада се представя работата по научноизследователския проект
„Електронно и дистанционно обучение”. Основна цел е на университетско ниво да се
създаде методология за използването на електронното, Web-базираното и
дистанционното обучение в Бургаски свободен университет.
Ключови думи: електронно обучение, електронен курс, електронното
тестване, дистанционно обучение.

1. Въведение
Понятията “eлектронно oбразование”, “eлектронно oбучeние” (ЕО),
“eлектронен курс”, отдавна не звучат екзотично и пожелателно. Вече не се
задава въпросът дали те да се развиват, а как да се развиват по-бързо и поефективно. Електронното oбучeние (ЕО), е подход за улесняване на процеса
на преподаване и повишаване на неговото качество чрез информационните и
комуникационни технологии. То трябва да предлага богат набор от
образователни услуги, като мултимедийно съдържание на изучаваните
предмети, интерактивни методи на оценяване на постигнатите резултати,
достъпни средства за доставката им, инструменти за съвместна работа на
обучаваните и постоянна връзка между тях и преподавателя. ЕО се развива и
среща одобрението на тези, към които е насочено; нещо повече, то се
възприема като носител на съвременни методи на преподаване, на чудесна
възможност за обучаемите да участват активно в процеса на обучението и
наистина да заемат централното място, което всички съвременни
дидактически концепции им отреждат.
Цел на доклада е представяне на работата по научноизследователския
проект „Електронно и дистанционно обучение в БСУ”, който цели подпомагане
прилагането на електронното и дистанционното обучение. Тази цел е в
съответствие с приоритета на БСУ за непрекъснато повишаване качеството на
обучението чрез прилагане на информационните и комуникационните
технологии.
2. Научноизследователски проект „Електронно и дистанционно
обучение в БСУ” за 2010-2011 г.
В проекта са разграничени две основни дейности – развитие на
електронното обучение като допълнение на традиционното присъствено и
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задочно обучение и подпомагане създаването на курсове за дистанционна
форма на обучение в някои магистърски програми. Представеният проект е
продължение на успешно проведените в БСУ проекти „Мултимедийно,
интерактивно, интернет базирано обучение по чужд език в БСУ” (2007),
„Електронното обучение в БСУ” (2008), „Електронен курс по технически
английски език” (2009).
Опитът на екипа от участие в предходни проекти по темата показва, че в
БСУ съществува определен интерес от страна на преподавателите към
електронното обучение и възможностите за неговото интегриране
в
обучението на студентите. Следствие от този интерес, са разработените и
успешно използвани в обучението електронни материали по различни
дисциплини. Този подход доведе до улесняване на процеса на преподаване и
повишаване на неговото качество чрез прилагане на информационните и
комуникационните технологии. Наред с това обаче значителен брой
преподаватели изпитват редица затруднения при проектиране и разработване
особено на интерактивни и мултимедийни учебни материали, интерактивни
методи на оценяване на постигнатите резултати, достъпни средства за
доставката им, инструменти за съвместна работа на студентите и постоянна
връзка между тях и преподавателя. От друга страна въвеждането на
дистанционното обучение в магистърските програми като алтернатива на
задочното изисква изцяло преобразуване на провежданите традиционни
курсове в електронни.
Всичко това доведе до необходимостта от продължаване и
задълбочаване на обучението на преподавателите в областта на електронното
и дистанционното обучение. Тази област е динамична и непрекъснато
развиваща се, като следва европейските тенденции в развитието на
образованието.
2.1. Методология на проекта
Методологията на проекта включва оценяване на съществуващите
електронни материали и нивото на подготовка на преподавателите, които
желаят да се включат в обучението по електронно и дистанционно обучение.
За целта се използва практическият и научноизследователският опит на
членовете на екипа при подготовката и провеждането на обучението, както и
проучване на литературни източници по темата и аналогични разработки.
За реализиране на първата основна цел на проекта беше организиран и
проведен общоуниверситетски семинар, на който беше представено
развитието на ЕО в българските и европейските университети, както и ЕО в
БСУ. Проведена беше и анкета с преподавателите, участващи в семинара, с
която се установи степента на използване на ЕО по дисциплините, по които
преподават, както и специфичните нужди, които имат за интегрирането на ЕО в
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преподаването на техните дисциплини. Резултатите от проведения семинар
послужиха за подготовка и провеждане на обучение с преподавателите от
БСУ.
Проучването показа, че най-често използваните електронни технологии за
разработване и демонстриране на учебно съдържание са компютърните
презентации, а в по-малка степен компютърно базираните тестове и
специализиран приложен софтуер :
5%
15%

0%

15%
5%

15%
45%

а) среда за електронно обучение (Moodle)

б) самостоятелен уеб базиран курс

в) презентации

г) компютърно базирани тестове

д) специализиран приложен софтуер

е) симулационни програми

ж) други

Разработването и използването на собствени учебни материали е
непривлекателно за анкетираните главно, защото отнема много време за
разработване, не се отчита като допълнителна натовареност и няма
материален стимул.

10
5
0
а) отнема много време за разработване1
б) отнема много време за проверка на изпълнението на заданията от обучаемите
в) не може да се прецени доколко обучаемият е изпълнил заданието самостоятелно
г) не се отчита като допълнителна учебно- методична натовареност
д. трудно се признава за публикация
е) няма допълнителен материален стимул
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По отношение на елекронно базираните материали, използвани от
анкетираните преподаватели получихме следните резултати: около 26% имат
цялостен курс, разработен и демонстриран с компютър, а основната група от
38% имат само отделни уроци, подготвени и представени с компютър и
мултимедия.
2.2. Обучение на преподаватели от БСУ
Обучението беше отворено за преподаватели от всички центрове в БСУ,
които желаят да развиват ЕО по дисциплините, по които преподават. Като
среда за разработване на електронните матариали беше използвана
системата Moodle. Изграждане на концепция, разработване и използване на
електронен курс e основното направление на обучението, предложено от
проекта. Обучението беше организирано присъствено, но същевременно
преподавателите имаха възможност да работят и дистанционно посредством
електронен курс на проекта.
По време на обучението преподавателите бяха запознати с някои
теоретични аспекти на електронното и дистанционното обучение, с различни
среди за обучение. Бяха представени основните обучаващи единици на
Moodle: курс (еквивалентен на дисциплина в университета) и неговите
елементи: ресурси (статични елементи на системата) и учебни дейности
(интерактивни елементи, които изискват действие от страна на обучаемия).
Тези базови знания бяха използвани за разработване на електронни
курсове от преподавателите по дисциплините, по които преподават. Като
рамка за разработване на електронен курс беше използвана следната
примерна схема:
Информационно съдържание :
 Обща информация за курса или частта от курса: предмет и цели на
курса, за кого е предназначен, каква техническа база му е
необходима, какво ще знаят след като преминат курса, какви са
техните задължения, какви са средствата за контрол, каква е
продължителността и режимът на провеждане.
 Преподавателски екип.
 Материал на курса (лекции, www представяне или др.);
 Документация (препратки към книги или разработени ръководства,
примери,...)
 Допълнителни помощни материали – програмни продукти; списък с
Интернет ресурси, свързани с материала и други.
 Изпитни въпроси: задачи за самостоятелна работа; тестове за
самоподготовка; междинни изпитни тестове; заключителен изпит;
 Средства за обратна връзка с преподавателя.
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Особено внимание бе обърнато на подготовката на електронни тестове,
понеже тестовото изпитване е един от най-широко разпространените и добре
разработени инструменти за оценяване във висшето училище [1]. Авторите
отчитат факта, че разработването и прилагането на електронни тестове става
една все по-налагаща се тенденция в образователния процес и в средното
училище. Авторите считат, че формирането на умения у преподавателите за
разработване и прилагане на електронни тестове е налагаща се
необходимост.
Към електронното тестване трябва да се подхожда сериозно и отговорно.
Постигането на коректни резултати от електронно тестване, изисква множество
умения и знания, прилагани при подготовката и провеждането на теста.
Основните атомарни единици – тестовите елементи, трябва да могат да бъдат
съхранявани, персонализирани, активирани, класифицирани, премахвани и т.
н. [3]. В този курс представяме необходимостта от обучение, свързано с
процесите на създаване на тестови въпроси, генериране на тестове, както и
разглеждане на различни подходи при оценяването им. Представя се
таксономията на Блум, областта на оценяване на знанието с основните
категории: запаметяване, разбиране, прилагане, анализиране, оценяване и
създаване. Представя се йерархия на равнищата на познанието [2]. Друга
задача, поставяна в курса, е да се поддържа статистика от отговорите и
резултатите. Особено внимание се отделя на възможността да могат да се
изготвят разнообразни справки за резултатите от проведените изпитни тестове
и тестовете за самоподготовка.
2.3. Обучение на преподаватели от средните училища
В качеството си на ВУ с опит в областта, множество проекти, свързани с
ЕО и разполагащо със специалисти в областта на e-learning, БСУ предложи
обучение на учители от средните училища за работа с платформи за ЕО като
Moodle.
Първият курс за ЕО в СУ стартира съвместно с ОУ "Васил Априлов"
гр.Бургас. В курса участваха 16 преподаватели от училището. В края се
извърши оценяване чрез електронен тест в платформа за електронно
обучение Moodle. Участниците, преминали обучението, получиха
удостоверение за професионална квалификация, подпечатано с държавния
герб на Р. България, издадено от БСУ.
2.4. Преобразуване на традиционните курсове в дистанционни
Втората основна дейност на проекта е подпомагане създаването на
дистанционна форма на обучение в някои магистърски програми. Това
подпомагане включва подготовка на материали, които подпомагат
преподавателите в тяхната работа, както и обучение за цялостно
преобразуване на традиционните курсове в дистанционни. Обучението
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представя на преподавателите изследване на различните приложения на
дистанционното обучение: тюторство (синхронни, асинхронни), инструменти за
оценяване, инструменти за синхронни и асинхронни семинари, инструменти за
групово обучение. Подробно са разгледани начините за организиране на
колаборативна работа с прилагане на учебни ситуации: организиране на
мониторинг и комуникация между преподаватели и студенти, създаване на
оптимални условия за осигуряване на педагогическа подкрепа спрямо
разходите, обучение на тютори за мониторинг на преподаване в синхронни и
асинхронни режими и начин на функциониране на педагогическия екип
(обратна връзка на информация към авторите). Описани са някои аспекти на
педагогическате организация на съдържанието: анализ и структуриране,
концепция и разработка на тестове, както и някои проблеми на интеграцията
на ресурси с мултимедийно съдържание и дистанционно обучение в ситуация
на присъствено обучение.
Специално внимание е отделено на управлението на проекти за ДО, като
проучване на нуждите на целевата аудитория и на съдържанието за ДО, избор
на сценарии за дистанционно обучение и организацията на етапите на
проектиране, пилотиране и разпространение.
3. Постигнати положителни резултати
В краткосрочен план постигнатите положителни резултати се отнасят до
въвеждането на електронното обучение от преподавателите, които са
участвали в проекта и обучението, което е проведено. Като резултат от
обучението преподавателите, които вече използват електронното обучение,
разшириха и осъвремениха методически своите курсове, а други
преподаватели, които за пръв път се включиха в обучението, получиха
възможност да експериментират като започнат да разработват електронни
курсове.
В дългосрочен план се наблюдават положителни резултати в
обучението на студентите по различните дисциплини благодарение на
алтернативата на обучение, което им се предлага, възможността да учат по
всяко време и да усвояват, прилагайки на практика учебното съдържание.
Постигнат е и положителен резултат, свързан с издигането на имиджа на
БСУ като университет, в който се прилагат модерни методи на обучение. Този
проект допринася за по-пълноценното използване на добре развитата
техническа база на университета, като прибавя още една употреба извън
традиционното й използване за обучение по информатика. Този проект доведе
до по-голяма натовареност на залите за свободен достъп до интернет,
създаде по-голяма извънаудиторна заетост на студентите и ги подтикна да
разработват изследователски проекти.

110

Национална конференция „Образованието в информационното общество”

Текущи задачи
С цел подобряване на качеството на обучението сме си поставили за
задача сериозна работа да бъде свършена в следните насоки:
 При подготовка на курсовете за обучение да се отчита възможността за
подпомагане на обучаващия процес и обвързване на класическите подходи на
преподаване със съвременни технологии.
 Да се обърне особено внимание на участие на студенти в работата по
изграждането на електронните материали за курсовете, с цел да се интегрират
знанията и уменията на студентите, получавани в различни курсове на
обучението. Освен това студентите трябва да се научат да зачитат авторските
права при използване на информация от други източници.
 Разработените вече електронни материали да се доразвиват и
разширяват при изучаването на нови дисциплини или с придобиването на нови
умения в практикумите.
Заключение
Една от основните цели на университетско ниво е да се създаде
методология за използването на електронното, Web-базираното обучение и
дистанционното обучение.
В БСУ до този момент има 93 курса в платформата Moodle, от които 28 са
на Центъра по информатика и технически науки. Тези електронни курсове са
развити в различна степен и използват по различен начин възможностите на
средата за управление на учебно съдържание. Те представляват добро
начало и са похвални първи стъпки в посока прилагане на електронното
обучение в БСУ. Много други преподаватели имат подготвени материали в
електронен вид, които предоставят на студентите, през уеб-сайта на БСУ. Но
по наше мнение трябва да се създаде единна политика на университетско
ниво и стратегия за прилагане на електронното и дистанционното обучение.
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Резюме: Представени са елементи от практиката на авторите при
представяне на учебно съдържание и оценяване на обучаеми с използване на среда за
електронно обучение в условията на редовно университетско обучение по
информатика. Разисква се спецификата на процеса на обучение, водеща до
конкретни решения при структуриране на учебното съдържание и провеждане на
процедурите по оценяване на обучаемите.
Ключови думи: електронно обучение, учебно съдържание, оценяване,
плагиатство

ВЪВЕДЕНИЕ
Информационните и комуникационни технологии се развиват динамично,
което води до продължаващо търсене на ИТ специалисти. Проучвания [1]
показват, че тенденцията за недостиг на ИТ специалисти в голяма част от
българските организации се запазва. Резултатите от проведено от Robert Half
Technology [2] изследване сред повече от 1400 Chief Information Officers в САЩ
и Канада показват,че основна пречка за внедряването на нови технологии е
недостигът на подходящо обучени ИТ кадри (64% от интервюираните са на
това мнение). Анализите на Talent Hunter [3] показват засилен интерес в
търсенето на специалисти с голям опит – около 10 години, работа по проекти,
използващи иновативни технологии и сериозно оживление в търсенето на
специалисти в началото на 2011 година.
Така, обществено-икономическите условия, в които се осъществява
образователна дейност по компютинг се характеризират с:
 непрекъснато обновяване на използваните технологии, водещо до
несъответствия между предлаганата и търсената квалификация на
подготвяните специалисти;
 остър дефицит на IT специалисти, подготвени за работа с налаганите
от световния пазар нови технологии.
Водеща роля за технологичния напредък имат големите хардуерни и
софтуерни производители. Бизнесът очаква да получава от образователната
1

Секция “Софтуерни технологии”ИМИ-БАН

112

Национална конференция „Образованието в информационното общество”

система хора с критично и иновативно мислене, които да усвояват бързо
новите технологични решения и да умеят да работят в екип. Наред с различно
ориентирани – изследователски или технологично – образователни програми
са налице разнообразни академични инициативи на водещи ИТ фирми: CISCO,
Intel, Microsoft и др.
Съчетаването на дидактическия опит в реализацията на учебни програми
от страна на университетите и новите технологични решения, предоставени от
водещи ИТ компании е перспективен подход за преодоляване на дефицита от
ИТ специалисти. В съвременните условия чисто технологичните дейности по
разработката на софтуер изискват значителен обем от знания и умения, които
не могат да бъдат усвоени в рамките на университетското обучение.
Същевременно, за всяка учебна програма е особено актуално разширяването
и модифицирането на тематичния обхват на предлаганото учебно съдържание
с оглед изискванията на пазара на труда. Затова обучението в технологично
ориентирани програми, последвано от сертифициране на компетенциите в
определена област на интереси е възможно решение за подготовка на ИТ
кадри и съответства на парадигмата “учене през целия живот”.
В този контекст, висшето образование следва да откликва на пазарните
условия като предлага съвременен и непрекъснато обновяван
квалификационен профил на обучаемите. Ефективното представяне на
нарастващото и обновяващо се учебно съдържание при ограничен хорариум е
невъзможно без технологичната подкрепа на средствата за електронно
обучение. Дефицитът на време и преподавателски ресурси стеснява активното
прилагане на постоянно разширяващите се възможности на съвременните
среди за електронно обучение. Но даже и с употребата на скромен набор от
тези възможности се постига съществен напредък в качеството на
провеждания учебен процес.
Настоящата работа представя някои практики на департамент
Информатика в НБУ при провеждане на редовно обучение по професионално
направление „Информатика и компютърни науки”. Тези практики са пряка
реализация на обявената образователна политика на университета [4] в
условията на внедрена платформа за електронно обучение. Същевременно те
са резултат от спецификата на предметната област и на учебния процес.
Абстрактният или пък тясно технологичен характер на учебното съдържание
не предполага активна употреба на мултимедийни или интерактивни средства.
Основната форма на представяне на учебното съдържание е текст с
илюстрации, а основния тип учебна дейност – разучаване на примери и
решаване на задачи. Почти пълната избираемост на курсовете и
незадължителното присъствие на обучаемите също налагат своя отпечатък в
конфигурацията на програмите и структурирането на учебното съдържание.
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ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНОТО СЪДЪРЖАНИЕ В ПРОГРАМИТЕ ОТ
НАПРАВЛЕНИЕ “ИНФОРМАТИКА И КОМПЮТЪРНИ НАУКИ”
Понастоящем департамент “Информатика” на НБУ предлага три
бакалавърски и четири магистърски програми в професионалното
направление „Информатика и компютърни науки” в редовна форма на
обучение. С избора и последвалото внедряване на електронната платформа
за обучение Moodle се фиксира рамката за разработването на електронни
курсове и за провеждането на технологично подпомогнато редовно обучение.
Преподавателите от департамент Информатика разработват и
предоставят през средата за обучение значителен брой аудиторни курсове и
извън аудиторни форми както в бакалавърските, така и в магистърските
програми. За преподавателите на основен трудов договор това е служебно
задължение, изпълнението на което се отразява върху трудовото
възнаграждение. На студентите се предоставят различни ресурси, използват
се заложените в системата видове учебни дейности. Неявно се прилага
хибриден тип на обучение, в който редовното обучение се подпомага от
дистанционна форма (учебните дейности през Moodle). Разбира се, основни са
присъствените занятия, чийто график се съблюдава стриктно.
В бакалавърските програми Moddle се използва главно за публикуване на
електронно съдържание, като при провеждани в компютърна зала курсове се
експериментира с изпълнението на учебни дейности и оценяване на
резултатите. В магистърските програми самостоятелната работа на
обучаемите има значителен дял. Учебното съдържание на курсовете е
предварително достъпно в системата, а присъственото обучение се използва
за изпълнението на практически задачи под ръководството на преподавателя.
Като помощни при самоподготовката се използват фирмени обучителни
материали.
Департамент Информатика реализира образователната политика на
университета по отношение на структурата и организацията на предлаганите
програми в следното:
1.

Разработване на ориентиран към студентите авторски учебен
материал.
Обучението в областта на компютърните науки налага на обучаемите
както високо равнище на абстрактно мислене, така и знание на
експоненциално нарастващ обем факти. В условията на ограничен хорариум и
незадължително присъствие на обучаемите, това налага съставянето и
непрекъснатото обновяване на авторски учебен материал. Осъзнавайки
значението на това обстоятелство за качеството на обучението и в крайна
сметка – за престижа на департамента като образователно звено,
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преподавателите предоставят на студентите в различна форма подходящо
подбрани чужди или авторски учебни материали.
2.

Организация на учебното съдържание с оглед предлагането му чрез
среда за електронно обучение.
Програмната схема на университета., при която учебното съдържание се
структурира в стандартни 30-часови курсове предоставя благоприятна рамка
за пренасянето на курсовете в електронна среда за обучение и разгръщане на
възможностите за следващо дистанционно обучение. Поради избираемостта
на курсовете се налага известно припокриване в образователните задачи на
отделните курсове с оглед гарантиране на заявените от програмата
компетенции. Това обаче дава възможност да се сведе до минимум взаимната
зависимост между учебното им съдържание. Стандартният размер от 30 часа
създава добра гранулация на учебното съдържание за постигане на
ограничени и балансирани образователни цели. Тези цели могат да бъдат
реализирани чрез учебни дейности, в които водеща роля има самостоятелната
работа на обучаемия. Това схващане, напълно в унисон с образователната
политика на НБУ, бе представено пред академичната общност.
ПОЛЕЗНИ ПРАКТИКИ
1. Работа по предварително публикуван учебен план.
Учебната документация на курсовете от програмите за всеки випуск се
утвърждава от съответните факултетни съвети и е публично достъпна през
сайта на университета. Така студентите могат да направят своя мотивиран
избор на курсове при записване на поредния семестър. Планът за конкретната
реализация на курса през текущия семестър задължително се представя на
студентите в началото на семестъра чрез т.нар. паспорт на курс. Освен
данните, представени в учебната документация, паспортът съдържа
евентуална актуализация на темите и библиографията, както и календарния
план за провеждане на текущия контрол. Информирането на студентите става
устно и чрез системата за електронно обучение.
2.

Прилагане на модулния подход при организиране на учебното
съдържание.
Стремим се да намалим значително ръководството и управлението на
обучаемите чрез подходящо организиране на учебното съдържание и
задаване на учебни дейности за самоподготовка. Използването на модулния
подход е първа стъпка към адаптиране на курс за електронна форма на
обучение. Учебното съдържание на курс се оформя във вид на отделни
модули или теми, като всеки модул съдържа компоненти като: цели и задачи,
придобивани компетенции, ключови думи, предварителни изисквания,
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теоретична част, задачи за изпълнение, речник на термините и понятията,
литература, задачи за самостоятелна работа и пр.
При електронно, базирано на задачи самообучение всяка задача за
изпълнение съдържа: постановка (с теоретична част, ако е необходимо),
примерно решение, примери за изпълнение, препратки към фирмени учебни
материали (ако има подходящи), конкретни препратки (със страници) към
литературни източници.
Съблюдава се принципът на капсулираност, т.е. минимално позоваване
на други курсове от учебния план. При необходимост се предлагат кратки,
контекстно обвързани работни определения, заместващи временно
липсващото знание от други курсове. Идеята е да се осигури максимална
асинхронност между курсовете, с което да се подобри учебният ефект при
различно конфигурирани индивидуални учебни планове на студентите. Това се
налага поради пълната избираемост на курсовете в програмите.
3.

Прилагане на подпомогнати от електронното обучение
преподавателски техники.
Традиционният за информатиката значителен обем термини, понятия и
факти не може да бъде представен без съответния по обем текст.
Последователното изложение на учебното съдържание от преподавателя е
подпомогнато от предварителното публикуване на учебния текст и насищането
му с примери – както на готови решения, така и на задачи към обучаемите. С
това се дава възможност на обучаемите за самостоятелна работа с учебното
съдържание и използване на присъственото занятие за изясняване на
предизвикалите затруднение или особен интерес елементи. От друга страна,
преподавателят може да разшири отделни части от изложението съобразно
проявения от аудиторията интерес.
Техниката “активен метод”, т.е. самообучение се реализира чрез
изпълнението на различни учебни дейности с предлаганите учебни ресурси
чрез съвместна работа или решаване на казуси в групи. При техниката
“демонстрация” обучаемите повтарят показана от преподавателя дейност, като
това изпълнение може да бъде подпомагано от инструкции -предварително
подготвени или в отговор на предавано чрез системата запитване.
Студентите са стимулирани да изказват лично мнение и да участват в
различни тематични форуми. Активно се използва възможността за
ежеседмични извънкласни интерактивни дейности в Moodle като дискусия,
групов проект, форум и др., някои от които нямат аналог в традиционното
обучение. При електронното оценяване на тези дейности преподавателите
могат да публикуват обосновка на оценките си. Преподавателската активност в
тези дейности се наблюдава и оценява от факултетите.
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4. Текущо и финално оценяване
Студентите в НБУ се оценяват по два начина: текущ контрол и
семестриален изпит. Текущият контрол се осъществява по време на
семестъра и протича в различни форми. Крайната оценка се съставя въз
основа на поне две компоненти (отделни оценки), а всяка оценка е резултат на
поне две форми на оценяване (например контролна работа, съдържаща
писмена и практическа част). Студентът се освобождава от финален изпит, ако
получи необходимите текущи оценки. Повечето от студентите се възползват от
тази възможност, като изтъкват предимството да бъдат изпитвани по учебното
съдържание на части. По този начин се постига и активното участие на
студентите в обучителния процес.
Предпочитана и подходяща за областта “информатика” форма на контрол
е тестът. Изискването за съчетаване на различни форми води до
едновременното прилагане на няколко вида тестови елементи: въпроси с
множествен избор, въпроси “да/не”, отворени въпроси.
С тестовете се оценяват долните когнитивни равнища – разпознаване,
възпроизвеждане, разбиране, прилагане на основни понятия. За да се приложи
наученото, да се свърже с други понятия, да се надгради вече полученото
познание и в крайна сметка студентът да може да оформи собствено мнение
се прилагат други форми на текущо оценяване, а именно: реферат, научна
изследователска задача, проект, оценъчно есе.
Семестриалният изпит е многокомпонентен, ориентиран е към пълния
набор от компетенции, заявени в портфолиото на курса. Нашите наблюдения
показват, че на финален изпит се явяват студенти, които са пропуснали
текущите форми на оценяване поради друга заетост (почти всички работят), не
са се справили с текущите изпити или желаят повишаване на оценката от
текущото оценяване. Проблемите с удостоверяване самоличността на
изпитвания налагат ограничения при провеждането на изпитните процедури.
Изпитването е лично и присъствено, като съдържа задължително писмена
компонента с регистрация на времето за изпълнение. Системата за
електронно обучение се използва за докладване на част от изпитните
резултати (например изработен програмен код или генериран затворен тест).
Използването на система за електронно обучение улеснява изпитните
процедури и позволява равностойно прилагане на формите за текущо и
финално оценяване, както и тяхното евентуално съчетаване. По наше мнение,
разгърнатите форми на текущо и финално оценяване не са в ущърб на
обективността на оценката и дават на студентите възможност за избор как да
бъдат оценени техните знания. Част от студентите изтъкват, че не успяват да
се явят на обявените дати за текущ контрол, което се преодолява с
възможността за комбиниране на оценки от текущо оценяване и изпит.
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Воденият от системата Moddle журнал на изпълняваните дейности е
полезно средство за различни форми на контрол. Изследването на журналните
записи осигурява на преподавателя надеждна обратна връзка за поведението
на участниците в даден курс.
5. Борба с преписването
В последните години, благодарение на динамичното развитие на
информационните технологии нарастват случаите на преписване
(плагиатство). Интернет се превърна в основно средство, използвано от
студентите за събиране на материали при изготвянето на различни задания.
За съжаление, тъкмо Интернет средата улеснява особено много копирането и
плагиатството от електронни източници в сравнение със заимстването от
печатни публикации. Поради тези причини е необходимо да се предприемат
мерки от страна на университетите, за да се прекратят и ограничат опитите за
директно използване на чужди разработки.
В тази връзка електронното регистриране на изпълнени задания и
проекти, както това в Moodle предоставя на преподавателя ефективни
средства за борба с подобни форми на измама. Много студенти смятат за
допустимо да представят публикуван в интернет чужд проект. За успешна
борба с това неприятно явление се предлага софтуер за откриване на
плагиатството. В НБУ е направен абонамент за услугите на системата TurnitIn
[5, 6], която позволява сравнението на студентските разработки с милиарди
интернет документи, с предишни студентски разработки, архивирани в локални
бази, както и с публикувани вече статии в различни видове списания. За всеки
подаден документ TurnitIn генерира т.нар. отчет за оригиналност, в който се
описва процента на съвпадение с вече публикувани документи – фиг.1.

Фиг.1 – Отчет за оригиналност
При желание от страна на преподавателя отчетът може да се изследва
като се проследи точно от кои и източници и в какъв обем е преписвано.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Представихме своя опит в използване на среда за електронно обучение
при представяне на учебно съдържание и оценяване на обучаемите. Като
основни технологични придобивки считаме разширеното предлагане на
електронно учебно съдържание в редовното обучение, прилагането на
смесени изпитни процедури (писмено + електронно оценяване), прилагане на
съвременни средства срещу плагиатство. Използван е ограничен набор
традиционни средства, но резултатите са налице. Нашите студенти разчитат
на представеното в средата учебно съдържание. Когато за даден курс такова
липсва или е недостатъчно, или пък се оценява като некачествено, това
предизвиква незабавната им реакция. Като цяло, това представлява качествен
напредък в отношението към електронното обучение – както на студенти, така
и на преподаватели. Основа за този напредък е наложената от ръководството
на университета твърда институционална рамка – използването на системата
за електронно обучение е ключов фактор за гарантиране качеството на
предлаганото образование.
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Абстракт. В публикацията се разглежда агентно-ориентирана и сървисноориентирана архитектура на образователния портал на DeLC. Архитектурата
поддържа интерактивна, проактивна и персонализирана доставка на електронни
услуги и учебен материал. Дискутира се конкретен пример за асистент,
подпомагащ преподавателите при оценка на електронни тестове.
Ключови думи. Електронно обучение, образователни портали, интелигентни
агенти, електронни услуги, персонализация, реактивно и проактивно поведение.

1.

Въведение
Теоретичният и практическият интерес към използване на нови подходи и
форми за обучение е значим от дълго време. Като резултат от това, в много
световни и български университети се внедряват и използват софтуерни
средства и среди за подпомагане обучението. Същевременно възникнаха
различни стандарти и инициативи, обхващащи всички етапи на този процес.
Следвайки визията на Advanced Distributed Learning (ADL) [1] инициативата,
изграждаме инфраструктура за предлагане на електронни образователни
услуги и учебно съдържание, наречена Разпределен център за електронно
обучение (DeLC) [2,3]. DeLC се разработва като мрежа, състояща се от
отделни образователни възли. Един от основните възли е образователен
портал, подпомагащ обучението на студенти във Факултета по математика и
информатика на Пловдивския университет [4]. Архитектурата на
образователния портал е сървисно-ориентирана и многослойна, състояща се
от три слоя: потребителски интерфейс, електронни услуги и дигитални
библиотеки [5]. Потребителският интрефейс осъществява връзка между
потребителите и портала. Посредством него потребителите могат да се
регистрират в системата и да създадат своя персонализирана среда за
обучение. Поддържаните в портала услуги са обединени в три големи
категории: услуги за подготовка, организация и планиране на образователния
процес, услуги за провеждане и управление на образователния процес (в тази
група се причисляват услуги като електронни лекции, електронно тестване,
online и offline консултации), услуги за протоколиране и документиране на
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образователния процес тези услуги поддържат автоматично генериране на
документите, протоколиращи образователния процес, като напр. изпитни
протоколи, студентски книжки, лични бележници на преподаватели и архив).
Учебният материал се съхранява в специализирани хранилища, наречени
дигитални библиотеки.
В последните години, в специализираната литература все по-често се
представя ново поколение системи за електронно обучение с „интелигентно”
поведение. Общ преглед на проблемите и предизвикателствата, свързани с
разработването на Web-базирани интелигентни среди е представен в [6]. Като
основни направления на съвременните технологии за електронно обучение в
[7] са представени интелигентните тюторинг системи, интелигентните
интерфейси и интелигентните агенти. В [8] е подчертано значението на модела
на обучаемите за създаване на интелигентни системи. В [9] е описана мултиагентна архитектура за дистанционно обучение, която автоматично адаптира
учебния материал в зависимост от профилите на студенти и преподаватели.
Специално внимание се обръща на Learners Personal Agent, подпомагащ
управлението на профилната информация и комуникацията между студентите
и преподавателите.
Образователният портал на DeLC също се усъвършенства с цел да се
превърне в динамична и интелигентна среда за електронно обучение.
Решаващо значение има разработването на достатъчно мощна и гъвкава
архитектура, с реактивно и проактивно поведение. В настоящата публикация
представяме нова архитектура на портала, която осигурява интерактивна,
проактивна и персонализирана доставка на учебно съдържание и
образователни услуги. Персонализацията способства за ефективно
използване на информационните ресурси в зависимост от индивидуалната
квалификация, способности, желания и интереси на обучаемите. В този
смисъл, учебният материал може да бъде предоставян в зависимост от
индивидуалните особености на студентите, съхранявани в техните профили.
Освен това, поддържаното електронно портфолио може да стане източник на
обратна връзка с обучаемите и проследяване на тяхната успеваемост. Една
интерактивна среда за електронно обучение позволява на студентите да
експериментират с различни концепции, теоретични модели и подходи.
Посредством интегриране в сървисно-ориентираната архитектура на
интелигентни агенти (наречени „асистенти”) в сегашната (сървисноориентирана) архитектура се цели подобряване на използуваемостта и
дружелюбността към потребителите.
Във втория раздел е направен общ преглед на концепцията за
персонализация, която се реализира в портала. Архитектурата за проактивна
доставка на услуги е представена в третия раздел. В четвърти раздел се
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разглежда конкретен пример, който демонстрира оперирането на новата
архитектура.
2.

Персонализирана доставка на съдържание и услуги
В много от съществуващите системи за електронно обучение
взаимодействието с потребителите е предимно статично – осъществява се
посредством предварително дефинирани форми за избор на информационни
ресурси, които обикновено са електронни еквиваленти на традиционните
хартиени материали. Някои от съществуващите системи използват
визуализация и анимация за подобряване представянето на учебния
материал. Интерактивността разширява тези възможности, като доставя
диалогови форми за взаимодействие между средата и потребителите. Една
интерактивна среда позволява на студентите да експериментират с различни
концепции, теоретични модели и подходи, имайки обратна връзка със
системата.
В инфраструктурата на DeLC възелът, предназначен за подпомагане
обучението на студенти е реализиран като образователен портал. В портала
се съхранява учебно съдържание и се предоставят образователни услуги за
поддържане, управление и доставка на това съдържание. Освен поддържане
на всички етапи на образователния процес нашата цел е порталът да
осигурява - освен интерактивна - също персонализирана и проактивна
доставка на учебно съдържание и образователни услуги.
Смисълът на персонализацията е в това, потребителите да бъдат
ефективно подпомагани в зависимост от индивидуалната им предварителна
подготовка,
квалификация,
способности,
желания
и
интереси.
Предизвикателството за предоставяне повече възможности за персонална
доставка може да се атакува от много страни. В концепцията, която се
реализира в портала, решение на проблемите на персонализацията се търсят
посредством включване на три модела – модел на проблемната област
(учебна дисциплина), модел на потребителя и педагогически модел [10]. Тук
ще разгледаме някои аспекти на първите два модела.
2.1. Модел на проблемна област
Моделът на приложната област е подходяща схема за представяне на
учебно съдържание като мрежова структура, състояща се от информационни
обекти, мета-обекти и релации между тях. Обектите са ясно специфицирани,
атомарни единици знание от определена учебна дисциплина. Мета-обектите
съдържат данни (параметри, правила), които могат да бъдат инстанцирани в
зависимост от характеристиките на конкретен потребител. За реализиране на
схемата е избран стандартът SCORM 2004 [11].
Освен това в портала се поддържа класификационна схема на по-високо
ниво, в съответствие с която електронното съдържание се съхранява в
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специализирани дигитални хранилища (библиотеки). В сегашната версия на
портала са реализирани следните дигитални библиотеки (DiLibs): DiLibM,
DiLibQ, DiLibT, DiLibP, DiLibD. DiLibM е библиотека за съхраняване на лекционни
курсове като електронни пакети в SCORM 2004 формат. В DiLib Q за всяка
учебна дисциплина се поддържа едно множество от въпроси за проверка
степента на усвояване на учебния материал. При подготовка на електронното
изпитване преподавателите подготвят еталони на тестове по съответната
учебна дисциплина, които се съхраняват в DiLibT. Използвайки тези еталони
порталът автоматично генерира индивидуални тестове. Еталоните на
тестовете са мета-обекти, съдържащи информация за темите, които ще бъдат
включени в изпита; брой и трудност на въпросите по всяка тема; времеви
ограничения при провеждане на теста; език; правила за защита на теста от
неправомерен достъп, копиране или изпращане по мрежата. DiLibP и DiLibD са
библиотеки за подпомагане студентите при изготвяне на курсови проекти,
съответно дипломни работи. В библиотеките се поддържа мултиезичност на
електронното съдържание.
2.2. Модел на потребителя
Моделът на потребителя се изгражда на три нива. Първото ниво е
класификационна схема на потенциалните потребители на портала. Схемата
се подготвя от администраторите на портала, като се специфицират:
 Роли – използват се за дефиниране на правата в портала, в
организацията или в общността. Членове на една роля могат да
бъдат потребители, потребителски групи, общности или организации.
 Организации – това се йерархии от потребители. Съществува
специален тип организация, наречена „локация”, която дефинира
обичайното местонахождение на потребителите.
 Общности – това са групи потребители с общи интереси.
Съществуват три типа общности: отворени, ограничени и скрити.
Потребителите могат да бъдат обединени в потребителски групи и могат
да принадлежат към една или повече организации. Организациите могат да
бъдат групирани в йерархии. Потребителите, групите и организациите с общи
интереси принадлежат към една общност.
Второто ниво е „хранилище на потребителски профили”. При
регистрацията на всеки нов потребител автоматично се генерира
потребителски профил. Необходимата информация се извлича от
университетската база данни на студентите. В съответствие с профила се
определят характеристиките на потребителя спрямо класификацията, като в
зависимост от това се присвояват съответните права за използване на
портала. Профилите могат да бъдат актуализирани, разширявани или
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изтривани статично (с помощта на специализиран редактор) или динамично (с
помощта на интелигентен агент-асистент).
Третото ниво са самите потребителски профили. За изграждане на
профилите в модела се използва смесен подход, който е комбинация между
стереотипен подход и подход, използващ препокриване. Стереотипният
подход класифицира потребителя към някаква предварително определена
общност, като по този начин му приписва общите за групата характеристики и
му предоставя възможност да ползва общите функционалности и ресурси [12].
Стереотипите се представят във вид на йерархия и могат да разширяват тези,
които са над тях (подобно на наследяването на класове в езиците за
програмиране). Стереотипните модели са достатъчни, когато служат за
моделиране на интерфейса или при избор на типа на обучението, но не са
задоволителни, когато индивидуалната адаптация изисква по-подробно
описание на потребителя или предоставянето на специфична помощ.
Стереотипите класифицират потребителя към някаква предварително
определена общност, като по този начин му приписва общите за групата
характеристики и му предоставя възможност да ползва общите
функционалности и ресурси. При моделите на припокриване (overlay models)
знанието на потребителя се представя като подмножество на общото знание,
поддържано от системата. Знанието на системата може да бъде определено
от знанието на областта, знанието на експерта или очакваното знание на
студента. Моделът на припокриване е сред най-доминиращия тип
потребителски модели, обикновено представени като йерархична или
семантична мрежа от възли, свързани пряко с понятията от областта.
Използват се логически или числови стойности за оценяване знанието на
потребителя. Начините за определяне на тези стойности често са оспорвани
или критикувани, но моделите на препокриване оценяват знанието на
потребителя в различните предметни области и това прави системата гъвкава
и адаптивна.
2.3. Персонализация на електронните услуги
Използвайки информацията от двата модела порталът дава възможност
за персонализирана доставка на електронни услуги. Примери за такива услуги
са следните: персонализирано електронно тестване, индивидуални календари
и разписания, индивидуална студентска книжка.
Електронното изпитване е индивидуално, като по време на изпита за
всеки студент услугата генерира персонален тест, използвайки еталона
предоставен от преподавателя. За достъп до теста на студента се предлага
индивидуално потребителско име и парола. След като студентът активира
теста си той се заключва автоматично. Услугата следи за коректното
изпълнение на теста в съответствие с условията от еталона.
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Всеки потребител на портала може да използва индивидуален календар,
както и свързана с него персонална система за предупреждения и напомняния.
В зависимост от курса и специалността, услугата се включва автоматично в
календара съответната учебна програма.
Всеки студент, работещ с портала, притежава индивидуална студентска
книжка, където след оценяването на електронните тестове автоматично се
записват получените оценки. Преподавателите могат също да нанасят „ръчно”
(чрез специализиран редактор) оценки и коментари към тях в студентските
книжки.
3.

Проактивна доставка на съдържание и услуги
Проактивността подобрява използваемостта и дружелюбността към
потребителите на системата. Проактивност означава софтуерът да може да
оперира „от името на потребителя” и да се „самоактивира”, когато „прецени”,
че е необходима нейната намеса.
3.1. Нова архитектура на портала
Проактивност може да се осигури посредством „усилване” на
архитектурата на портала с интелигентни компоненти, показващи проактивно
поведение. Възможни са два подхода:
 Директно интегриране на интелигентни компоненти в сегашната
архитектура на портала. По този начин разширяваме
съществуващия базов DeLC възел.
 Изграждане на нов помощен възел,
който ще оперира
взаимодействайки с базовия DeLC възел (образователния портал).
По технологични причини (трудности при интеграция на две среди с
различни характеристики - портална рамка с агентно-ориентирана среда) сме
избрали втория подход. Така интелигентните компоненти (агенти), наречени
„асистенти”, ще „населяват” новоизграждащия се агентно-ориентиран сървър
(Фиг.1.).
Връзката между базовия възел (образователния портал) и помощния
възел AV се осъществява през средния слой на порталната архитектура,
където са разположени електронните услуги. В зависимост от посоката на
търсената помощ различаваме реактивно и проактивно поведение на
архитектурата.
При реактивно поведение взаимодействието между двата възела се
инициира от портала. Това е необходимо в случаите, когато при изпълнение на
потребителска заявка една услуга се нуждае от „експертна” помощ. Услугата
се обръща към кореспондиращ агент, разположен в AV. Проблемът е, че по
своята природа услугите са пасивни и статични софтуерни модули,
предназначени предимно за удобно реализиране и интегриране на бизнес-

Национална конференция „Образованието в информационното общество”

125

функционалност. По тази причина те трябва да „прехвърлят” отговорността за
активиране и поддържане на връзката към активен компонент от
архитектурата, каквито са агентите. Това става като услугата изпраща в
околната среда на агента определено съобщение, който от своя страна отчита
промяната в средата и реагира, като интерпретира съобщението. В зависимост
от идентифицираната необходимост от помощ, агентът активира
необходимите действия. Реактивното поведение на архитектурата може да се
реализира използвайки:
 Синхронен модел – този модел е аналогичен на извикването на
подпрограми в езиците за програмиране. При него услугата изпраща
съобщение към AV и изчаква резултатa от кореспондиращия агент,
преди да продължи изпълнението си.
 Асинхронен модел – при асинхронния модел взаимодействието се
осъществява посредством някакъв механизъм за предаване и
приемане на съобщения.

Потребителски
интерфейс

Услуги

Образователен портал

реактивност
(SOAP Request)

Тестове

Agent Village (AV)

Evaluator

проактивност
(SOAP Response)
Дигитални
библиотеки

Life Ray

JADE

Фиг.1. Разширена архитектура на портала
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При проактивно поведение (агентите работят „от името на потребителя”),
един агент от AV може да установи, че в неговата околна среда се случва
„нещо”, което би било интересно за потребителя, който той асистира. Агентът
се активира и може да извърши определени действия за удовлетворяване
предпочитанията (желанията) на потребителя. За своите действия агентът
може да информира потребителя през образователния портал. Трудностите,
свързани с управлението на проактивността на нашата архитектура,
произтичат от това, че порталът е предназначен за реакция на заявките на
потребителя. По тази причина проактивността може да се управлява само
асинхронно, като за целта предвиждаме разработване на специализирана
услуга, която периодично проверява една „пощенска кутия” за пристигнали
съобщения от AV.
3.2. Асистенти
Предвидените за разработване асистенти, които ще бъдат разположени в
Agent Village принадлежат към две големи групи:
 Персонални асистенти – видими за потребителя интелигентни
агенти, които ще могат да оказват индивидуална помощ на
потребителите при използването на средата за електронно обучение.
 Оперативни асистенти - невидими за потребителя, които са в
състояние да взаимодействат с услугите и да оказват
специализирана помощ при решаване на специфичен проблем.
Примери за възможни оперативни асистенти: асистент за оценяване на
електронни тестове (отворени въпроси); асистенти за подпомагане анализа на
резултатите от учебния процес; асистенти за поддръжка и актуализация на
потребителските профили, в зависимост от историята и протичането на
образователния процес.
4.

Пример за асистент
Образователният портал DeLC е създаден с цел подпомагане на
обучението на студенти. Една от образователните услуги, предлагани от
портала, е провеждане на електронно тестване. В портала е вградена
системна услуга, която автоматично оценява затворените въпроси. В първата
версия на портала въпроси от „отворен тип“ се оценяват от преподавателя и
оценките се въвеждат ръчно в услугата, за да се изготви окончателната оценка
на теста.
В новата архитектура се реализира асистент (интелигентен агент), който
ще извършва „външно“ оценяване на отворените въпроси. Този асистент ще
бъде първият „жител” на Agent Village възела. За осъществяване на
„външното“ оценяване в портала се разработва системна услуга, която се
грижи за формиране на обръщението към AV и обработка на отговора. Тази
услуга, при необходимост от оценяване на „отворен“ въпрос, генерира SOAP
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Request съобщение и го изпраща към Agent Village (Фиг.1.). При получаване на
SOAP Response тя анализира отговора и извлича от него оценката, която
предоставя на портала.
Агентът, наречен Evaluator, работи в средата Agent Village. Той може да
анализира отговорите на отворените въпроси и да предлага някакъв брой
точки. За да може да бъде идентифициран от портала агентът има обвивка,
която за външния свят го „маскира” като web услуга. По този начин той става
достъпен за портала.
В околната среда на Evaluator (AV) получените SOAP Requests се
трансформират в ACL (Agent Communication Language) [13] съобщения
(посредством специализиран gateway модул), които са разбираеми за агента.
Някои от основните параметри на съобщенията са следните:
 Текст, който е отговор на отворен въпрос.
 Параметри за използвания метод за оценяване, напр. ключови думи,
които се очакват в отговора.
 Максимален брой точки, които могат да бъдат дадени за отговора.
В зависимост от резултатите от интерпретация асистентът Evaluator може
да планира какви операции да извърши. Операциите са конкретни реализации
на използваните за оценка на отговорите методи. Освен това агентът може да
избира в контекста на какво поведение ще бъдат извършени операциите.
След приключване на обработката агентът генерира отговор, който се
изпраща обратно към gateway модула, който преобразува ACL отговора до вид
на SOAP Response (резултат от извикването на web услугата). В отговора се
съдържа параметър, представляващ изчисления брой точки. Този параметър
се извлича от съобщението от системната услуга, поддържаща комуникацията
между портала и AV. В крайна сметка тези точки се предават на услугата,
оформяща крайната оценка на теста.
5.

Заключение
Образователният портал е разработен с помощта на рамката Life Ray [14].
Той се използва в реално обучение на студентите във ФМИ на Пловдивския
университет. Agent Village се разработва с помощта на развойната среда JADE
[15]. Първият “населяващ” AV асистент подпомага преподавателите при
оценяване на отворените въпроси от електронните тестове. С новата
архитектура са проведени първи тестове в магистърската програма по
софтуерни технологии.
Авторите изказват своята благодарност на Фонд „Научни изследвания” за
финансовата подкрепа (проект ДО02-149/2008).
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Абстракт. В публикацията е представена архитектурата на
образователния портал на центъра за електронно обучение DeLC. В
повече детайли са описани системните услуги Event Engine, Integration
Engine и User Profiling. Представени са също примери за образователни
услуги, използващи Event Engine.
Ключови думи. Електронно обучение, центрове за електронно
обучение, образователни портали, интелигентни агенти, електронни
услуги.
1. Въведение
В последните години във водещите световни университети все по
интензивно се въвеждат системи за електронно и дистанционно обучение.
Тези тенденции се наблюдават също в българските университети, където
такива приложения са адаптация на системи с отворен код (предимно Moodle
[1]) или използват фирмени образователни сървъри (напр. Class Server на
Microsoft [2]). Същевременно много български университети разработиха
собствени системи за електронно и дистанционно обучение (напр. ARCADE [3]
в Софийския университет, eSchool [4] във Варненския свободен университет,
PeU в Пловдивския университет [5], Flame [6] в Националната военна
академия).
Същевременно възникнаха стандарти, обхващащи различни аспекти на
образователния процес, като напр. ADL [7] инициативата за стандартизация и
модернизация на обучението и един от най-интересните нейни стандарти
Sharable Content Object Reference Model 2004 (SCORM 2004) [8].
Следвайки визията на ADL реализираме проект за изграждане на
Разпределен център за електронно обучение (DeLC) [9] с две основни цели –
разработване на обща концепция за поддържане на електронни и
дистанционни форми на обучение и реализиране на прототип на виртуална
интерактивна и проактивна среда за персонализирана доставка на електронни
образователни услуги и електронно съдържание от всяко място и по всяко
време. От концептуална гледна точка DeLC е отворена мрежова
инфраструктура, където отделните възли (наречени eLearning Nodes) са
интелигентни хранилища за доставка на електронни образователни услуги и
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електронно учебно съдържание. Възлите моделират реални образователни
единици (лаборатории, катедри, факултети, колежи или университети), които
предлагат пълен или частичен цикъл на обучение. Те могат да оперират
самостоятелно (наричаме ги базови), като помощни или специализирани и
интегрирано или колаборативно (за доставка на комплексни услуги, наречени
клъстери). Възлите се характеризират също посредством вида на достъпа до
услугите и съдържанието, т.е. от тази гледна точка различаваме два вида
възли – с фиксиран и мобилен достъп. В повече детайли инфрастуктурата на
DeLC е представена в [10]. Във времето са разработени различни базови DeLC
възли, като напр. образователен портал на СОУ “Хр. Смирненски”, гр. Брезово
[11]; DeTC [12] - отворена инфраструктура, предлагащи услуги за електронно
тестване; IS [13,14] - архитектура за ефективен мобилен достъп до услуги и
информационни ресурси посредством интелигентни безжични точки на достъп
(наричани Information Stations - ISs), разположени около сградата на
университета. В процес на разработка са два нови възела – ST [15] е
специализиран възел за подпомагане обучението по дисциплината
„Софтуерни технологии” и CADeLC [16] (Creativity Assitant), специализиран
възел, за изучаване и идентифициране на креативност по време на обучение.
В публикацията представяме архитектурата на един от възлите на DeLC,
реализиран като образователен портал, който е предназначен за подпомагане
обучението на студентите във Факултета по математика и информатика (ФМИ)
на Пловдивския университет. Във втория раздел е представена накратко
общата архитектура на портала. В трети раздел се разглеждат системните
услуги, включени в новата версия на портала. Примери за образователни
услуги, използващи събитийния модел, реализиран в портала като системна
услуга, са дадени в четвъртия раздел.
2. Обща архитектура на образователния портал
Един от възлите на DeLC е образователен портал, предназначен основно
за обучение на студенти. Функционалните възможности на портала са
представени детайлно в [17]. Тук ще дадем общата архитектура на портала,
като по-подробно ще представим слоя за поддръжка и управление на
електронните услуги.
Архитектурата на образователния портал е сървисно-ориентирана и
многослойна, състояща се от три логически слоя: потребителски интерфейс,
електронни услуги и дигитални библиотеки. Потребителският интерфейс
осъществява връзка между потребителите и портала. Посредством него
потребителите могат да се регистрират в системата и да създадат своя
персонализирана среда за обучение. Потребителският интерфейс визуализира
и предоставя достъп на потребителя до услуги, в зависимост от ролята,
присвоена му по време на регистрацията. Електронните услуги са обединени в
две големи групи: системни и образователни. Системните услуги са прозрачни
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за потребителите, като тяхното основно предназначение е да подпомагат
обработката на образователните услуги. Целта ни е да разработим
образователни услуги, които да обслужват всички етапи на един
образователен процес. Поддържаните в портала услуги са представени в три
категории: услуги за подготовка, организация и планиране на образователния
процес, услуги за провеждане и управление на образователния процес (в тази
група се причисляват услуги като електронни лекции, електронно тестване,
online и offline консултации), услуги за протоколиране и документиране на
образователния процес. Тези услуги се използват за автоматично генериране
на документи, протоколиращи образователния процес, като напр. изпитни
протоколи, студентски книжки, лични бележници на преподаватели и архив).
Потребителски интерфейс
Електронни
услуги
eL

eT

Sch

PC

SCORM Engine

SB

Q
E

Test Engine

TE

…

Event Engine

User
Profiling
Integration
Engine

Дигитални библиотеки
Каталог

DLib

DLib

DLib

DLib

DLib

M

Q

T

P

D

Фиг.1. Архитектура на портала
В третия слой се съхранява електронно съдържание под формата на
дигитални хранилища (библиотеки). В сегашната версия се поддържат
дигитални библиотеки (DLibs) за електронни лекционни курсове (DLibM),
въпроси за проверка на знанията (DLibQ), еталони на електронни тестове
(DLibT), курсови проекти (DLibP) и дипломни работи (DLibD). Поддържаните в
портала услуги работят директно с дигиталните библиотеки. Освен това на
потребителите се предоставя обобщен каталог, представящ съдържанието на
библиотеките.
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3. Системни услуги
Системните услуги поддържат и управляват мета-нивото в портала.
Използвайки, информацията, съдържаща се в мета-обектите, те могат
ефективно да подпомагат активирането, изпълнението и финализирането на
образователните услуги. В първата версия на портала бяха реализирани
(детайлно представени в [17]) две системни услуги - SCORM Engine и Test
Engine. SCORM Engine е интегрирана в порталната архитектура външна
услуга, която доставя интерпретатор на електронно съдържание, разработено
в съответствие със стандарта SCORM 2004. Test Engine подпомага
провеждане на електронно тестване с помощта на портала. Обработва
основно мета-обектите, описващи въпросите и еталоните на тестовете. В този
раздел ще представим по-подробно включените в новата версия на портала
системни услуги Event Engine, Integration Engine и User Profiling.
Event Engine. В портала, като системна услуга, е реализиран модел за
управление на събития, позволяващ на потребителите да виждат и създават
събития, както и да бъдат уведомявани предварително за тях. Събитията в
системата отразяват важни за потребителите моменти, като лекция, изпит,
тест, национален празник, рожден ден и т.н. Всяко събитие е конкретна
инстанция на тип събития. Услугата се интегрира с другите услуги от портала и
позволява те автоматично да добавят събития от името на потребителя. Event
engine осигурява създаване на класификационни структури от типове събития,
управление на метаданните, описващи конкретните събития и изпълнението
на функционалностите, обслужващи ранно предупреждение за настъпващи
събития.Типовете събития съдържат мета информация за това, кои категории
потребители имат право да създават събития и кои категории потребители ще
могат да виждат създаденото събитие от този тип. Типовете събития се
създават и редактират от администратора на портала, а не са предварително
дефинирани и непроменяеми елементи. Всеки тип събитие може да бъде
визуализирано по различен начин в образователните услуги. На всеки тип
събитие може да бъдат присвоени една или повече целеви групи (могат да
бъдат специфицирани от администратора). Целевата група указва
потребителите с потенциален достъп до кореспондиращото събитие. Едно
събитие може да кореспондира и само с отделни индивиди от
кореспондиращата целева група. Достъпът до конкретен тип събитие зависи
също така и от ролята на потребителя. Администраторите определят кои роли
ще имат право да създават събития от даден тип. Така напр.,
администраторът може да конфигурира тип събитие „Лични” и да позволи
всички потребители, независимо от ролите им, да създават събития от този
тип. Друг пример е тип събитие „Тест” с право на създаване само от роля
„Преподавател” – в този случай само преподаватели ще имат право да

Национална конференция „Образованието в информационното общество”

133

създават конкретни събития от този тип. Някои примери за видимост на
събития са следните:
 „Лични” – виждат се само за потребителя, който ги е създал.
 „Тест” – виждат се само от студентите от специалността, която
съдържа дисциплината на теста.
 „Учебно разписание” – всеки студент вижда учебното разписание на
собствената си специалност.
 „Публични” – виждат се от всички потребители на портала.
Едно събитие се характеризира посредством атрибути, като напр. име,
начални и крайни дата и час, детайли и информация дали е повтарящо се
(рекурентно) и правила за повтарянето му. Основна характеристика е
фактическата целева група, или за кои потребители се отнася конкретното
събитие. Разликата между целева група на тип събитие и целева група на
конкретно събитие е, че докато целевата група на тип събития указва кои
потребители евентуално биха били абонирани за дадено събитие (задава се
от администратора), то целевата група на конкретно събитие е фактическия
набор от потребители, които ще получат събитието (задава се създателя на
събитието).
Рекурентните събития се повтарят през определен период от време.
Създателят на събитие определя дали то ще е повтарящо се и какви ще са
параметрите на това повторение. Порталът поддържа годишна, месечна и
седмична рекурентност. Годишната рекурентност задава месец и дата, на
която да се случва събитието всяка година. Месечната рекурентност задава
дата, на която да се случва събитието всеки месец. Седмичната рекурентност
задава дни от седмицата, в които да се случва събитието всяка седмица.
Рекурентните събития имат опционална крайна дата, до която важат. Ако
такава дата не е зададена, събитието се повтаря неопределено дълго време.
Integration Engine и User Profiling. В DeLC портала се поддържат
потребителски профили, съдържащи голямо разнообразие от атрибути. Освен
това профилите могат да бъдат класифицирани по: роли, потребителски групи,
общности, организации. Стандартният потребителски профил, предоставян от
порталната рамка [18], се състои от три основни групи атрибути:
 Portal standard attributes - необходими за идентификация на
потребителя посредством име, парола, e-mail адрес и др.
 Portal extended attributes – съдържа адреси, телефони, интернет
страници, IM, контакти в социалните мрежи и др.
 DeLC custom attributes – други идентификации на потребителя. Така
напр. за потребители с роля „студент“ това могат да бъдат
факултетен номер, специалност, факултет и курс.
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Порталът предоставя възможност за разширяване на потребителския
профил с допълнителни атрибути, които могат да бъдат използвани чрез
порталния програмен интерфейс (portal API).
От една страна, с тази структура потребителските профили съдържат
цялата информация, необходима за персонализация на предоставяните от
DeLC портала услуги, учебното съдържание и потребителския интерфейс. От
друга страна, необходимостта от такъв обем информация сериозно затруднява
създаването и поддръжката на профилите.
Порталната рамка предлага разнообразни механизми за автентикация –
от собствената база данни, през LDAP, CAS, NTLM до публични системи като
OpenID, OpenSSO и Facebook. Предвид архитектурата на портала, голямото
количество потребителски профили и изискването за устойчивост на
системата срещу фалшиви профили, за автентикационен метод беше избран
LDAP [19]. При този подход, за всеки профил в портала е необходимо да има
предварително направена регистрация в университетската система за
управление на потребителските акаунти – Focus User Management [20] (Фиг.2.).
Акаунтите в тази система се създават от самите потребители и кореспондират
с реалните данни на студентите, поддържани в университетската база данни.
По този начин се гарантира съответствие на всеки профил в DeLC с реален
потребител и се премахват проблемите, които биха били породени от
анонимните профили.
Focus
LDAP
Server

University
DB
Focus User
Management

DeLC
Focus
DB
Portal DB

DeLC DB

Фиг. 2. Интеграция в университетска система
Всеки профил в портала се създава автоматично при първия вход на
потребителя с потребителско име и парола от Focus. При това, чрез
предварително конфигуриран LDAP mapping, от съхранена във Focus
информацията за потребителя се извличат необходимите данни за попълване
на профила – Portal standard и DeLC custom attributes. Третият вид атрибути –
Portal extended attributes - може да бъде поддържан в последствие от самия
потребител. В резултат от това, при всеки следващ вход на потребителя в
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портала информацията в профила му се синхронизира с LDAP, като по този
начин евентуалните промени в университетската база данни автоматично
мигрират и в потребителския профил в портала - напр. преминаването в погорен курс или преместване в друга специалност. Освен потребителски
профили LDAP дава възможност за извличане на потребителски групи,
специфицирани по различни критерии. За DeLC портала е особено
съществено групиране на потребителите по специалности, курсове и у чебни
години. По този начин потребителските профили в DeLC и принадлежността
им към групи и роли се поддържат винаги актуални, без необходимост от
администраторска намеса, което от своя страна значително подобрява
качеството на персонализацията и нивото на предоставяните услуги.
4. Event Engine базирани образователни услуги
Функционалните възможности на портала и образователните услуги са
представени в [17].Тук ще представим образователни услуги, използващи
системната услуга Event Engine, които са включени в новата версия на
портала.
Създаване и редактиране на събития (Фиг.3.). Всеки потребител в
портала може да създава събития. В зависимост от неговите роли, той ще има
права да създава събития от различни типове. Формата за
създаване/редакция на събитие има различен изглед в зависимост от типа на
събитието. За всяко събитие задължително се попълват неговото име, начална
и крайна дата. Събитието може да има начална и крайна дата с начален и
краен час, или да бъде маркирано като целодневно – в този случай се задават
само началната и крайна дата, без конкретен час. Събитията може да имат подетайлно описание (опционен избор). За всички потребители е разрешено да
създават „Лични” събития. Лично събитие се вижда само от потребителя, който
го е създал. Събития от тип „Публични” се виждат от всички потребители в
портала, включително нерегистрираните (гости). Те се визуализират в
публичния календар на портала и се създават от администраторите. При
добавяне на събитие от тип, различен от „Лични” и „Публични”, добавящият
избира целевата група на събитието. Потребителите, които евентуално биха
получили събитието се избират от дървовиден списък. Различните категории
за групиране, поддържани от портала са: отделни потребители, роли,
потребителски групи, общности, организации,екипи и специалности.
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Фиг.3. Създаване и редактиране на събития
Така напр., авторът на събитие може да иска дървото с потребителите
(които зависят от целевата група на типа) да бъде групирано по специалност.
Всеки клон от дървото ще представлява една специалност, а листата на
дървото – студентите от тази специалност. Дървото позволява както избор на
конкретни потребители, така и избор на цял клон (категория). При избор на
цяла категория, не се записват един по един всички потребители, а се създава
правило – всички потребители от избраната категория, които съответстват на
целевата група на типа събитие, ще бъдат абонирани за събитието (ще станат
негова фактическа целева група). Събитията могат да се редактират и
изтриват само от своите автори. Другите потребители могат само да ги
разглеждат и да четат техните имена и описания.
Поддържане на лични календари (Фиг.4.). В профила на всеки
потребител може да присъства личен календар. Личният календар
визуализира всички събития, които се отнасят за конкретния потребител.
Календарът позволява използването на различни изгледи – месечен, седмичен
и дневен. При месечния изглед потребителят вижда стандартен месечен
календар с текущия (или ръчно избран) месец. В клетката за всеки ден се
представят събитията за деня. Ако събитие продължава повече от един ден, то
се визуализира във всичките дни. Седмичният изглед се изобразява като
таблица, на която колоните са дните на текущата (или избрана) седмица, а
редовете – часовете от 0 до 24, разделени на 30 минутни интервали.
Събитията се визуализират в часовете за които важат, или (ако събитието е
целодневно) в заглавието на таблицата. Дневният изглед е много подобен на
седмичния, с тази разлика че има само една колона и визуализира текущата
(или избрана) дата.
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Фиг.4. Личен календар
Списъкът със събития е алтернативен инструмент за визуализиране на
събитията за даден потребител. Той показва събитията като списък, подреден
по началната им дата и час.
Ранно предупреждаване. При създаване на събитие, авторът може да
укаже дали целевата група получатели да бъде уведомена за настъпването му
и колко време предварително. Съобщението за настъпващо събитие може да
бъде предадено чрез различни комуникационни медии. Всеки потребител
може да укаже в профила си дали желае да получава съобщения по
определена медия и дали желае да получава съобщения от определен тип. В
допълнение може да укаже дали желае да получи (и по коя медия) съобщение
за конкретно събитие, дори когато авторът на събитието не е предвидил да се
изпраща такова. Потребителят може също така да промени времето за
предупредително съобщение.
Динамично създавани услуги. Тези услуги зависят от класификацията на
типовете събития. Когато администраторът създава класификацията на
типовете събития, той динамично създава нови услуги в портала. Чрез
промяна на филтъра на типовете в календара, потребителят може да вижда
личния си календар, учебното разписание, изпитите си и публичните събития.
5. Заключение
Представените в публикацията нови възможности са интегрирани в портала
и са в процес на тестване. Предвижда се последващо тестване в реален
образователен процес, като ще бъдат предоставени за използване на
студентите от магистърската програма по софтуерни технологии.
Авторите изказват своята благодарност на Фонд „Научни изследвания” за
финансовата подкрепа (проект ДО02-149/2008).
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СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ НА ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ ЗА
ВИСШИ УЧИЛИЩА
Николай Касъклиев
ПУ „Паисий Хилендарски“, гр. Пловдив, ул. „Цар Асен“ 24,
kasakliev@uni-plovdiv.bg
Резюме: Развитието на електронното обучение и повишената достъпност на
образованието, като цяло засилват необходимостта от внедряване на
информационни системи на всички нива на образователния процес. Разработването
на информационни системи интегриращи в себе си компоненти за
административно обслужване, за комуникация, за електронно обучение, кариерно
развитие и др. могат значително да повишат качеството на предлаганите
образователни услуги. В работата е направен сравнителен анализ на внедрени във
висшите училища (ВУ) информационни системи по отношение на техните основни
функционални възможности и съответни конкретни параметри и се представя
функционален модул „Задачи“ реализиран за Колежанска информационна система.
Ключови думи: информационна система, електронно обучение, управление на
учебния процес, информационна система за ВУ

Увод
В момента в страната образователните институции разполагат с
необходимите ресурси - компютри, софтуер и Интернет достъп за да
внедряват в учебния процес съвременни средства за обучение. От друга
страна предлагането на интегрирани електронни услуги изостава.
Изследванията показват, че в страната липсват наложени стандартни услуги и
практики по отношение на дейностите подпомагащи учебния процес, както в
началното така и в средното и висшето образование. Детайлното изследване
на информационните системи в образованието ясно очертава необходимостта
от предлагането и утвърждаването на стандарти и спецификации за
интегрирана информационна система обхващаща освен учебния процес и
всички останали съпътстващи дейности [5].
Висшите училища често използват електронни системи за подпомагане на
дейностите си. Практиката показва, че отделните ВУ използват
информационни системи (ИС) изцяло съобразени със спецификата им. В тази
връзка МОМН въвежда изисквания към висшите училища за привеждане на
техните информационни системи в съответствие със съхраняваните в
регистрите на студентите и преподавателския състав данни[1]. Тук е
представен сравнителен анализ на съществуващи ИС и се описват някои
изводи направени на базата на проучването. В материала се представя също
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така и реализацията на модул „Задачи“ част от Колежанска информационна
система (КИС) внедрена в Колеж по икономика и администрация - гр. Пловдив.
1.

Състояние на изследванията и резултатите в областта
Все повече сфери на стопанския и обществен живот използват много
големи по обем и сложни като структура информационни масиви, което води
до рязко нарастване на количеството информация и техническата сложност на
системите работещи с нея. Сферата на образованието по същността си е
източник на информация и в тази връзка информационните системи навлизат
и се развиват тук много бързо.
Що е информационна система? Според [2] информационна система,
наричаме интегриран набор от компоненти за събиране, съхранение,
обработка и предаване на информацията. Проектирането и изграждането на
ИС следва да удовлетворява наложени стандарти в съответната сфера, да
позволява лесно импортиране и експортиране на данни към други системи.
Тенденциите за развитие на електронното обучение и по-голямата
достъпност на образованието, като цяло засилват необходимостта от
внедряване на ИС на всички нива на образователния процес и подтикват
институциите да работят в тази посока [3]. Разработването на информационни
системи интегриращи в себе си компоненти за административно обслужване,
комуникация, електронно обучение, кариерно развитие и др. могат значително
да повишат качеството на предлаганите образователни услуги на всички нива.
1.1. Информационни системи в образованието
Информационна система в образованието (ОИС) е предназначена за
систематично организиране на информация, свързана с управлението на
образователния процес. С други думи това е „Система за обработка на
информация за управление на образователни ресурси и услуги". Тъй
като образованието е една от най-важните области в обществения живот на
една държава, в нея се определят единни политики и правила за
функциониране на образователната сфера, които се управляват от
определена институция в България това е МОНМ. ОИС трябва от своя страна
да имплементират всички процеси, услуги и набор от данни необходими за
протичане на учебен процес, както и да осигуряват нужната информация за
отговорната институция.
1.1.1. Информационни системи на ВУ в България
Колежанска информационна система на Колеж по Икономика и
администрация – гр. Пловдив [4] е внедрена през 2009 г. с цел повишаване на
ефективността на работа на учебен отдел и предлагане на автоматизирани
административни услуги на студенти и преподаватели. КИС е уеб-базирана с
частично ограничен достъп но предлага и общодостъпна информация, като
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учебен график, съобщения, галерия с мултимедийни обекти, виртуална
библиотека и др.
Информационната система СУСИ-4 на Софийски Университет е
реализирана през 2008 г. с цел автоматизиране на учебния процес. Системата
предлага услуги в две направления, ориентирани към студента и ориентирани
към преподавателя.
Всеки студент след регистрация в системата с потребителско име и
парола получава достъп до информация за: студентския статус, взети или не
взети изпити, натрупани кредити, оценки от проведени изпити, записване за
изборна дисциплина, за учебния план и други справки. Преподавателят може
да прегледа дисциплините, в които е определен да преподава, може да види
списък на студентите записани за дисциплината, да прегледа личните данни
въведени за него.
Информационна система WEB STUDENT на УНСС е уеб-базирана
даваща изчерпателна информация за студента от записването до
дипломирането. Данните са от личен и административен характер – основни и
допълнителни данни на студента – лични, за предходно образование,
плащания към университета, оценки, среден успех, дипломиране, класиране за
общежития и стипендии. Входът в системата е защитен, вписват се
факултетен номер, ЕГН и парола. За преподавателите може да се даде
информация за преподавателската дейност.
Информационна система Е-STUDENT и E-TEACHER на НБУ е уеббазирана информационна система даваща услуги за студента от записването
до дипломирането. Данните са от личен и административен характер –
основни и допълнителни данни на студента – лични, плащания към
университета, записване, оценки, успех, учебен график, индивидуални
протоколи, и справки за здравно осигуряване и записани курсове. Входът в
системата е защитен, вписват се факултетен номер и парола.
За преподавателите може да се даде информация за ИС обслужваща
преподавателската дейност - Е-преподавател. Чрез нея всеки преподавател
има възможност да следи учебния процес, текущо да оценява студенти, да
въвежда и генерира изпитни протоколи, да получава информация за
индивидуалния си график и за графика на учебните занятия през семестъра,
както и да попълва информация за водените от него курсове в Електронния
каталог с учебните програми. Входът в системата е защитен. В системата е
интегриран модул за електронно обучение, е-библиотека, е-книги и ематериали.
Информационната система на Шуменски Университет е интернет
приложение предоставящо данни за студентите под формата на справка за
студентското положение. Входът за студенти е защитен с факултетен номер и
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ЕГН. Въвеждат се лични данни за студента, специалност, курс, среден успех
по семестри, статус, данни за записване, оценки от проведени изпити и
плащания към университета. Системата предлага също и форум и електронна
версия на вестник ШУ. В системата не са интегрирани модули за е-обучение.
Великотърновски Университет разполага с уеб базирана ИС
предоставяща няколко услуги: форум, съобщения за преподавателите, еграфик и е-студент. В системата не са интегрирани модули за е-обучение. Естудент модулът е създаден да улесни студентите с предоставяне на
необходимата им информация относно: личното им досие, лични данни,
подавани документи от студента (такси, заповед за записване и др.), оценки от
изпити, учебни планове и включени дисциплини. Входът в модула е защитен с
потребителско име и парола.
Информационната система на Икономически университет – Варна
представлява интернет приложение предоставящо данни от общ характер, за
учебния процес интегриран е модул за е-материали и модул предназначен за
достъп до учебния график на студентите и преподавателите. Предоставя
възможност за работа с имейл съобщения. Системата предоставя достъп до
информация за учебните планове, изучаваните дисциплини и учебни
материали към съответната дисциплина. Друг модул на системата защитен от
неоторизиран достъп е справката за студентското състояние.
Информационната система на Варненския свободен университет е
изградена от няколко модула: поща, форум, учебни разписания, е- журнал във
формат ПДФ, модул за виртуално обучение, прием на кандидатстудентски
документи, справка за студентския статус и за преподавателите внасяне на
оценки в изпитни протоколи. Интересна функционалност предлага модулът за
студентска заетост даващ възможност на работодатели и студенти да
предлагат и търсят работа.
Югозападен университет "Неофит Рилски" – Благоевград и изградил
информационната си система с цел улесняване на студентите по време на
учебния процес. Системата предлага услуги във формата на справки за някои
данни за студента касаещи студентското състояние. Системата е защитена от
неоторизиран достъп чрез вход със Факултетен номер и ЕГН и предлага
справки за учебният план, невзети изпити, академична справка за положени
изпити и оценки и протоколи в които студента е включен. В системата е
интегриран модул за електронно обучение.
Информационната система на Бургаския свободен университет е
предназначена за достъп до учебния график на студентите и преподавателите
входа в системата е защитен с въвеждане на факултетен номер и ЕГН за
студентите и само ЕГН за преподавателите, което предполага не много високо
ниво на сигурност на предлаганите услуги. Услугите се заключават в
извеждане на справки за разписанията на занятията за седмицата, получаване

Национална конференция „Образованието в информационното общество”

143

на съобщения, преглед на изпитни резултати а за преподавателите горните и
справка за хонорарно сведение. Системата поддържа информация за личните
данни на студента на преподавателя, за специалността и курс на студента.
Пловдивски Университет разполага с уеб-базирана ИС Студент даваща
информация за студента от записването през кандидатстване, прием до
дипломирането. Данните са от личен и административен характер – основни и
допълнителни данни на студента – лични, за предходно образование,
образователна степен , специалност, оценки както от кандидатстудентски
изпити така и по време на обучението, среден успех, дипломиране, класиране
за общежития и стипендии. Входът в системата е защитен, вписват се
факултетен номер и ЕГН.
Системата предлага и информация за университета, факултетите,
история, връзки с институции и други полезни услуги, като форуми и
електронна поща. Преподавателите могат да черпят информация от ИС
свързана с преподавателската дейност, учебните графици, предоставя се
достъп за публикуване на електронни материали за подпомагане на
обучението и др. Потребителите на системата са главно административния
персонал от учебен отдел и студентите.
Технически Университет – София разполагат със среда за управление и
контрол на учебния процес наречена "е-Мениджмънт", и представлява уеббазирана система предоставяща следните услуги на преподавателя: публични
данни за дисциплината и водещият преподавател, Централизирано зареждане
на данни от системния администратор или канцеларията (учебните групи по
дисциплината, паролите за достъп, списък на преподаватели ), Предоставяне
на пространство за всеки вид занятие и всяко отделно занятие за всеки
студент, Представяне на информация ( зони – литература ) по видове занятия
и конкретно занятие. Комуникация (форум, лични съобщения). За студентите
системата предлага следните услуги: учебен график, анотации на
дисциплините, форум, тест, полезни връзки, лични данни и статистика.
Системата е защитена с потребителско име и парола.
1.1.2. Информационни системи на ВУ извън България
Уеб базираната информационната система на Масачузетския
технологичен институт е предназначена да предоставя услуги на три категории
потребители студенти, преподаватели и администратори и консултанти.
Системата позволява на студентите да запазват лични данни, да се
записват за курсове, да види учебен график, да проверява оценки,
информация за такси, кредити и друга финансова и много други. За
преподавателите системата предлага услуги, като списъци със студенти
записани за даден негов курс, резервиране на класна стая за провеждане на
учебни занятия (преподавателя разполага с онлайн каталог, галерия със

144

Национална конференция „Образованието в информационното общество”

залите и аудиториите и техническата им подготовка – големина, мултимедийни
прожектори, разположение и аудио и видео техника). Друга услуга е
публикуване на учебни материали и много справки.
За администраторите (учебен отдел) системата предоставя услугите за
другите две групи и в допълнение възможност за проследяване на обучението
на всеки студент, курсовете на отделните преподаватели и помощна
информация за всички аспекти на учебния и не учебен процес. Използването
на системата е изцяло защитено от неоторизиран достъп, чрез име и парола,
сертификат или domain account.
Обобщение. В Табл. 1., 2., 3., 4, е направено сравнение на разгледаните
ИС по отношение на техните основни функционални възможности
(поддържана обща информация за ВУ, комуникативност и достъпност,
средства за обучаемите и средства за преподаватели и администратори) и
съответни конкретни параметри. Сравнението не претендира за
изчерпателност и абсолютна точност, тъй като е много трудно да се намери
информация за начина на изграждане на системите и пълната им
функционалност а се прави извод по косвени характеристики.
КИС

СУ

УНСС

ШУ

ПУ

НБУ

ВУ

ВИУ

ВСУ

ЮУ

История, традиции, постижения и др.










Структура – филиали, факултети, звена, програми и др.










Информация за професионалните направления, в които обучава и е акредитирано










Новини и полезна информация свързани с ВО и науката, нормативна база и др.










Връзки към МОНМ, НАОА, други ВУ, и др.









Международно сътрудничество










Участие в проекти











ТУ

MIT





























Таблица 1. Обща информация за ВУ
КИС

СУ

УНСС

ШУ

ПУ

НБУ

ВУ

ВИУ

ВСУ

ЮУ

ТУ

MIT

Използване на мобилни технологии (WI-FI, GPS, др.)












Мобилен потребителски интерфейс (автоматично скалиране на изображенията, допълващ текст)
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Дисплейни технологии (Touch screen или Multi-touch screen)

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Използване на технологии за достъпност за хора с увреждания
За студенти

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
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За преподаватели
–
–
–
За администратори
–
–
–
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–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Таблица 2. Комуникативност и достъпност
КИС

СУ

УНСС

ШУ

ПУ

НБУ

Дискусионни форуми






Обмен на файлове
–
–
–
–
–
–
Вътрешна поща






Онлайн дневник/бележки
–
–
–
–
–
–
Чат в реално време
–
–
–
–
–
–
Видео и аудио услуги (вкл. конфериране)
–



– 
Електронна дъска
–
–
–
–
–
–
Връзки/препратки






Календар/План и прогрес на обучението



–
–

Ориентиране(навигация)/Помощ






Търсене






Автономна работа/Синхронизиране/off-line
–
–
–
–
–
–
Справки






Коопериране/обединяване по интереси
–
–
–
–
–
–
Индивидуален профил







ВУ

ВИУ

ВСУ

ЮУ

ТУ

MIT













–


–


–






–





–

–

–



–

–

–

–









–

–



–

–

–

–





–

–

–

–











–

–

–





























–

–

–

–

–

–















–


–


–


–

–

–







Таблица 3. Средства за обучаемите
КИС

СУ

УНСС

ШУ

ПУ

Средства за преподаватели
Справки





Подготовка и провеждане на изпит





Внасяне на изпитни резултати

НБУ

ВУ

ВИУ

ВСУ

ЮУ

ТУ

MIT
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Индивидуален профил











Средства за администратор в учебен отдел
Въвеждане и обработка на данни за потребителите











Организация и управление и учебния процес











Подаване на данни към МОМН и други институции











Справки











Издаване на документи (административно обслужване)











Работа в екип











Индивидуален профил











Администриране на потребителите
Начин на регистрация
А
А
А
А
А
А
А
А
А
А
А
Роли на потребителите –гост, обучаем, преподавател, администратор и др.











Групи обучаеми – принадлежност към курс или учебен план











Групи преподаватели – принадлежност към катедра или програма











Контрол на статуса на потребителите
Р
Р
Р
Р
Р
Р
Р
Р
Р
Р
Р












А



Р

Таблица 4. Средства за преподаватели и администрация
Легенда към таблиците: Р – ръчно, А – администратор,  - да, - - не
2.

Колежанска информационна система - Модул „Задачи“
Информационните системи на ВУ трябва да обхващат всички процеси,
услуги и данни необходими за протичане на учебен процес, както и да
осигуряват нужната информация за предоставяне на други институции. В тази
връзка образованието на един обучаем може да се дефинира и като отделен
проект, със своите участници, ресурси, времеви ограничения и т.н. В тази
връзка ОИС може да включва елементи, характерни за системите за
управление на проекти.
За КИС беше разработен допълнителен модул наречен „Задачи“. Той е
предназначен за създаване, мониторинг и оценка на извършена работа от
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даден потребител дефинирана, като задача. Задачата може да бъде от
различно естество и се свързва с различните категории потребители: студент,
инспектор от учебен отдел, преподавател или администратор. Всяка задача се
описва с множество характеристики: автор, адресат, кратко описание
(относно), приоритет (нисък, нормален , висок, неотложна), начална дата,
крайна дата, статус ( стартирана, чака, отложена, завършена), оценка, пълно
описание и забележки - резултат.
Отделната задача касае два субекта: автор и адресат и двамата
регистрирани в системата потребители. Авторът определя началните
характеристики на задачата при създаване (Фиг.1) или променя
характеристиките оценка, крайна дата и забележки-резултат при проследяване
на изпълнението. Адресатът трябва да получи известие в т.н. входяща кутия за
задачи и да удостовери за приемането ѝ. Той трябва да се запознае с текста,
сроковете и приоритета и да започне работа, като може да променя само
характеристиките статус и забележки-резултат. Авторът на задачата следи и
контролира изпълнението, като поставя оценка и/или вписва забележки. Когато
дадена задача добие статус завършена адресатът вписва забележки-резултат
от изпълнението на задачата и тя се архивира.

Фигура 1. Създаване на задача
В модулът е реализирана функционалност за извеждане на списъци от
справки за задачи по различни критерии, като потребител, дата, статус и др.
Предимствата от реализацията на модула могат да се очертаят с
повишаване на ефективността от работата на инспекторите от учебен отдел,
чрез текущ контрол на поставените задачи и персонализирането на
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изпълнението за конкретен потребител, чрез избягване на т.н. „прехвърляне на
топката“.
Заключение
След направените изследвания на моментното състояние на
използването на информационни системи във ВУ и очертаващите се
тенденции на засилване на автоматизацията в учебния процес е все по-видна
нуждата от уеднаквяване до известна степен на вече съществуващи ИС и
разширяването им с функционалност, която ще позволи да се улесни
трансфера на студенти, както вътре в страната така и в страните от
Европейския съюз в съзвучие с европейските образователни стандарти.
Системите трябва да интегрират компоненти, както за административно
обслужване така и за управление на процесите по време на виртуално
обучението и комуникация между потребителите.
Внедряването на модулът „Задачи“ в КИС ще доведе до по-добра
отчетност за свършената работа от всички участници в учебния процес.
Перспективите за развитие могат да се насочат в описване на учебния процес,
като поредица задачи касаещи студенти и преподаватели интегрирани в
система за електронно обучение.
Работата е частично финансирана от проект Д002-308 към Националния
фонд за научни изследвания.
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КЪМ ИНТЕГРИРАНА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА ЗА
СРЕДНОТО ОБРАЗОВАНИЕ
Росица Донева, Николай Касъклиев, Ваня Лазарова
ПУ „Паисий Хилендарски”, 4004 гр.Пловдив, бул. България №236
Факултет по математика и информатика, катедра „ Компютърна информатика”,
kasakliev@uni-plovdiv.bg, rosi@uni-plovdiv.bg, vanya_lazarova@yahoo.com
Резюме: Целта на работата е да предложи подход за създаване на
интегрирана информационна система за управление на процеса на обучение в
средното образование. Представено е текущото състояние на приложение на
информационните и комуникационни технологии като ‘помощно’ средство за
подпомагане на обучението, за преподаване и учене и за организиране и управление
на учебните заведения, както и на информационните системи в средното
образование. Изследван е подход за адаптиране на интегрирана информационна
система, създадена да обслужва дейности във висше училище, към нуждите на
средното образование.
Ключови думи: ИКТ в образованието, информационни системи в
образованието, средно образование, АдминПро, електронно обучение

1.

Въведение
Развитието на информационните и комуникационни технологии (ИКТ) и
все по-широкото им разпространение предполагат разширяване на
изследванията и предлагането на разработки в сферата на икономиката,
социалния живот и разбира се образованието. От особено голяма важност за
образованието е използването на ИКТ като ‘помощно’ средство за
подпомагане на традиционните форми на обучение (напр. за подготовка и
провеждане на тестове, събиране и оформяне на данни и документация,
комуникация, провеждане на научни изследвания и др.) или като средство за
преподаване и учене (системи за електронно обучение, виртуални
лаборатории, симулации, образователни мрежи и др.), или като средство за
организиране и управление на учебните заведения. Перспективно
направление на приложението на ИКТ в образованието е прилагането на
интегрирани информационни системи за управление на учебния процес
(ИНИС) от образователните институции (ОИ).
Посочените тенденции не са новост и за България. Министерството на
образованието, младежта и науката (МОМН), както и самите ОИ (чрез
спонсори, проекти и др.) вече са предприели редица стъпки, които са
осигурили достатъчно ресурси за внедряване на съвременни средства за
обучение в учебния процес. Изследванията показват, че ОИ често използват
електронни системи за подпомагане на дейностите си. За съжаление, обаче,
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използваните информационни системи (ИС), както в началното, така и в
средното и висшето образование не се основават на наложени стандарти и
спецификации по отношение на дейностите и ресурсите, подпомагащи учебния
процес, а по-скоро са изцяло съобразени със спецификата на отделните ОИ. В
тази връзка, МОМН въвежда изисквания към ОИ за привеждане на техните ИС
в съответствие с необходимите данни за поддържане на нормативно
определените държавни регистри и бази от данни (напр. за дипломите,
студентите и преподавателския състав).
В настоящата статия се изследва възможността за адаптиране на
съществуваща ИНИС, създадена да обслужва дейностите във висше училище
към нуждите на средното образование (СО). Изследването е извършено на
базата на преглед на текущото състояние на приложение на ИКТ и конкретно
на информационните системи в СО (нормативна база, стандарти, приложение,
предимства и недостатъци) и на функционалните спецификации на избраната
уеб-базирана ИНИС за управление на учебния процес във висшите училища,
която е разработена в Пловдивския университет.
2.

ИКТ в средното образование
Основни правителствени документи, които в последните години са дали
тласък на развитието на българската образователна система, са
Националната стратегия и План за въвеждане на ИКТ в българските училища
(приети от МОМН през 2004 г.). Благодарение на осъществяването на тази
стратегия за всички български училища е осигурена ИКТ-инфраструктура
(включително Интернет достъп). Постигнати са и редица други резултати [8]
като: обучение на учители, разработване на електронни учебни материали,
нови учебни програми и т.н.
Проектът „Национален образователен портал“ (стартирал през 2006 г.)
допълва компонентите на споменатата стратегия, а именно компютризация,
Интернет-свързаност и обучение на учители, с още един задължителен
елемент – разработване на електронно съдържание [7]. До момента порталът
съдържа електронни учебни курсове по различни общообразователни
предмети и нива, както и свързани с професионалното образование (общо 103
на брой), учебни програми, нормативни документи, софтуер и други е-ресурси.
За съжаление, амбициозните цели на проекта не са постигнати все още в
пълната си степен.
Общо казано, практическото прилагане на ИКТ в училищата е хаотично и
е резултат от усилията на ентусиазирани директори, учители и ученици. Найчесто срещани са следните ситуации по отношение на използването на ИКТ за
нуждите на СО в България:

Национална конференция „Образованието в информационното общество”

151

 почти всяко училище разработва свой самостоятелен сайт, които
обикновено е статичен, създава се с представителна цел, като
отсъства информация, свързана с процеса на обучение;
 много малка част от училищата използват уеб-базирани системи:
 за електронно обучение, та дори и с отворен код. Може би поради
факта, че тези системи не са адаптирани към нуждите на
средното училище;
 или дори от тип ‘електронен дневник’ [1, 2, 3, 4];
 необходимата служебна или учебна информация (напр. учебни
разпределения, различни справки, учебни материали и т.н.) се
обработва чрез различни приложения от пакета Microsoft Office;
 за обработка на данните за заплатите на служителите и стипендиите
на учениците в повечето училища се използват счетоводни програми
под MS DOS;
 масово използвани средства за комуникация (между МОМН, училище,
учители, ученици и родители) са е-поща и форуми.
Пример за усилията на МОМН за постигане на съвременно равнище на
информационното обслужване в СО е вече внедрената ИС от модули за
училищната администрация, част от софтуерен пакет, разработван за нуждите
на образованието от фирма АдминСофт. Основният модул, обслужващ СО –
АдминПро [5], е съобразена с нормативната уредба в системата на народната
просвета в България. АдминПро позволява:
 въвеждане, отпечатване, използване и експорт на данните, подавани
към МОМН и свързани с:
 списък-образец № 1;
 държавни зрелостни изпити;
 регистъра на документи за завършен клас, степен на образование
или професионална квалификация и др.;
 поддръжка на база от данни за паралелките, учениците, учителите и
учебния план в училище;
 съставяне на списъци и справки по произволни критерии за учениците
и персонала (напр. справка за съответствието на данните за учениците
с информационните масиви на ГРАО и НАП);
 ежемесечно изпращане на данни за здравно осигуряване на учениците
над 18 годишна възраст към Националната агенция за приходите;
 отпечатване на съобщения за записване, служебни бележки и
удостоверения;
 въвеждане на допълнителни данни за контакт с родителите и личните
лекари на учениците;
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 поддържане на електронни дневници (с оценки и отсъствия на
учениците);
 въвеждане на информация за продължаващото образование или
реализация на пазара на труда на ученици, завършили СО, и студенти,
завършили определена образователна степен;
 децентрализиран прием на ученици след завършено основно
образование в съответствие с нормативната уредба на МОН.
3.

ИНИС за средното образование
Управлението на системата на СО в България е централизирано и е
съсредоточено в ръцете на МОМН. Министърът на образованието, младежта и
науката упражнява контрол върху дейността на всички видове училища и
обслужващи звена; одобрява учебниците по всеки предмет и всеки клас. Ето
защо ИС, използвани в тази сфера трябва да отговарят на първо място на
стандартите, определени от нормативната уредба, одобрена от МОМН –
всички държавни образователни изисквания за системата, указания, правила,
методични изисквания, учебни планове, програми и др. Освен това, те трябва
да осигуряват съвместимост със съответните регистри, поддържани от МОМН.
От направения преглед, става ясно, че въвеждането на ИКТ в
българските училища се сблъсква с редица проблеми и има определени
недостатъци. Това се отнася дори и за най-добре организираната му дейност,
а именно прилагането на единна административна ИС в СО. Основна слабост
в това отношение е, че училищата, при това не всички, използват само
‘задължителните’ модули на системата (за въвеждане и експорт на данните,
изисквани от МОМН). Причина за това е липсата на интеграция на данните,
поддържани от тези модули, с управлението и провеждането на реалния
образователен процес. В следствие на това, за нуждите на училищното еобучение и/или предлагане на допълнителни е-услуги за администрация и
управление се налага повторно въвеждане и дублиране на тези данни.
Възможно решение на така формулирания проблем е създаването на
интегрирана софтуерна система, която да обхваща образователния процес
във всичките му аспекти – от управлението до обучението.
Цел на настоящата работа е да изследва възможността за адаптиране на
конкретна ИНИС за обслужване на дейности във висше училище, към нуждите
на СО.
Избраната ИНИС е система за обслужване на образователния процес,
както и на самото му провеждане, контрол и мониторинг на постигнатите
резултати [6], достъпна е чрез Интернет и повече от 3 години се използва в
Колежа по икономика и администрация, гр. Пловдив. Системата строго следва
изискванията на МОМН като осигурява поддръжката на всички необходими
данни за студенти и преподаватели и на основните дейности, свързани с
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администриране и управление на учебния процес, вкл. генериране на справки
относно общите регистри на студенти и преподаватели. Реализирана е на
модулен принцип, което позволява бързи промени при необходимост (напр.
промени в нормативната база, необходимост от добавяне на нови
функционалности или модули). Реализацията включва и модули за:
 управление на учебната дейност – въвеждане на учебни планове,
включване на дисциплини в план, създаване на изпитни протоколи,
внасяне на оценки и др.;
 съхраняване на данни за самото учебно заведение – филиали, основни
звена, изучавани специалности, резултати от акредитационни
процедури и др.;
 генериране на справки – академична справка, изпитни протоколи,
списъци на студенти по специалности и курсове, и др., както и на онлайн справки за студенти (напр. за оценки от проведени изпити);
 експорт на данни в различни файлови формати (напр. формат на
Microsoft Word, текстови файлове за регистрите и др.);
 управление на потребителите и защита на данните;
 и др. (напр. мониторинг и документиране на потребителската активност,
използване на алгоритми за проверка и предотвратяване на
въвеждането на некоректни данни и т.н.).
В процес на разработка са още модули за организация и провеждане на
електронно (в частност на дистанционно) обучение, поддържане на
университетска електронна библиотека и хранилище на електронни учебни
материали, и др.
С цел да се изследва възможността за адаптиране на описаната накратко
ИНИС към нуждите на СО, нейните характеристики и функции са съпоставени
с изискванията (очертани по-горе в анализа на ИС приложението на ИКТ в
българските средни училища), на които трябва да отговаря една съвременна
ИНИС за СО. Таблица 1. съдържа някои важни моменти от това сравнение.
Характеристики / Изисквания
Функционални
Поддържа база данни за всички субекти и обекти,
свързани с дейността на училището (обучаеми,
преподаватели, друг персонал, самото учебно
заведение, учебни програми и т.н.)
Автоматизира ежедневните административни
дейности (управление на документацията и
събитията, вкл. обучението; генериране на
справки, протоколи, списъци, изпитни резултати и
т.н.)

Висше

Средно
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Характеристики / Изисквания
Висше
Функционални
Осигурява специализирани административни
дейности (кандидатстване, прием, завършване на

етап, дипломиране, планиране на учебния процес
– учебни планове, разписание и т.н.)
Импорт/експорт на данните (вкл. изисквани от

МОМН) от/в различни файлови формати
Управление на потребителите (роли/права)

Комуникация между потребителите (е-поща, чат,

форум и др.)
Организация и провеждане на обучение
(разработване на учебно съдържание, проектиране

на
учебни
дейности,
провеждане
на
(в процес на
обучението/ученето, проверка/оценка на знанията,
разработка)
проследяване на постиженията на обучаемите и
др.)

Подпомагане
на
обучението
(електронна
(в процес на
библиотека, хранилище на учебни ресурси и др.)
разработка)
Удобен, разнообразен (вкл. мобилен), достъпен

интерфейс
и др.
Нефункционални
Интернет достъп от различни устройства

(системата е достъпна от множество работни
станции )
Синхронен достъп от множество потребители

едновременно
Защита и сигурност на данните

Съответствие с норми и стандарти:
 международни и Европейски (оперативна
съвместимост, уеб-услуги и локализация,

метаданни, е-обучение, Европейска рамка за
прозрачност
на
квалификациите
и
компетенциите);
 национални (за електронния документ,

държавни образователни и методични
изисквания, регистри и др. на МОМН)
и др.

Средно
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Характеристики / Изисквания
Висше
Средно
Функционални
Ограничения на областта


Ограничения от авторско право
и др.
Таблица 1. Сравнение между ИНИС за висше и средно училище
От направената съпоставка е очевидно, че предлаганият подход за
създаване на ИНИС за управление на процеса на обучение в СО чрез
адаптиране на описаната по-горе система за обслужване на дейностите във
висше училище, е изключително подходящ, защото всички съществени
изисквания към системите съвпадат и адаптирането не би изисквало много
ресурси (време, труд, финансови).
Някои характерни изисквания за СО, които трябва да се вземат под
внимание в процеса на адаптация са:
 съществено ограничение на областта е възрастта на основната група
потребители – обучаемите, които в голямата си част са малолетни и
непълнолетни;
 особено важно е осигуряването на специална функционалност за един
специфичен тип потребител – родител/настойник. Това предопределя,
например, възможност за комуникация между преподавател, обучаем и
родител/настойник;
 МОМН има специфична нормативна уредба и съответно изисква
специална информация за системата на СО и др.
Голяма част от промените ще засегнат модула за генериране на справки,
тъй като за нуждите на средните училища са необходими и допълнителни
справки, например за:
 отсъствията на учениците, за даден период – брой извинени,
неизвинени и неоформени отсъствия;
 отсъстващи учители и техни заместници за даден период;
 обобщение на резултатите за отделните срокове и в края на учебната
година (вкл. за средния успех по класове и за цялото училище; предмет
с най-нисък и с най-високи успех; брой двойки; незавършили ученици,
оставащи ученици).
Заключение
Иновационният подход в прилагането на ИКТ в училище е главното
предизвикателство пред участниците в системата на българското СО. Като
стъпка за неговото решаване, в работата се предлага подход за създаване на
софтуерна система, осигуряваща използване на съвременните средства и
постижения на ИКТ за цялостна поддръжка на образователните услуги,
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предлагани от средните училища. Подходът се отличава с ефективност, тъй
като се базира на адаптиране на подходящо избрана ИНИС за управление на
процеса на обучение, която удовлетворява всички съществени функционални
и нефункционални изисквания.
В перспектива, към системата може да бъдат интегрирани функции за
управление на човешките ресурси, маркетинг, счетоводно и финансово
обслужване на учебното заведение, както и за осигуряване на по-голяма
свобода при проектиране, управление и/или осъществяване на учебни
дейности (напр. чрез прилагане на технологиите за управление на бизнес
процеси).
Работата е частично финансирана от проект Д002-308 към Националния
фонд за научни изследвания.
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WEB ТЕХНОЛОГИИ И ИНСТРУМЕНТИ ЗА СЪЗДАВАНЕ И
УПРАВЛЕНИЕ НА СЪДЪРЖАНИЕ
Габриела Кирякова, Надежда Ангелова, Лина Йорданова
Тракийски университет – Стара Загора, Стопански факултет
gabriela@uni-sz.bg, nadja@uni-sz.bg, lina@uni-sz.bg
Резюме: В съвременното информационно общество web технологиите
намират широко приложение в различните сфери на живота, в това число и в
образованието. Съществуващото многообразие от web инструменти е огромно
предизвикателство към преподаватели и обучаеми да съумеят да ги интегрират в
учебния процес и да се възползват от всички техни предимства с цел подобряване
обучението. В настоящата работа са разгледани някои от най-разпространените
средства и услуги и са дадени примери за тяхното ефективно приложение при
обучението на студенти по икономически специалности.
Ключови думи: Web 2.0, блог, wiki, социална мрежа, социален букмаркинг, mash-up

Въведение
Web технологиите променят средата, в която съвременният човек работи
и учи. Инструментите, които са достъпни в Интернет и са определени като Web
2.0, дават възможност на отделния индивид да създава, споделя и използва
много повече информация, полезна за неговото самоподготовка и
професионална реализация.
В процеса на обучение е необходимо студентите по икономически
специалности да бъдат насочени към тези Web инструменти, които обогатяват
старите бизнес модели. Придобитият опит в резултат на работата в нова
социална среда ще бъде решаващ за тяхното бъдеще като специалисти.
Целта на настоящата работа е да се представи интегрирането на Web
технологиите и съответните инструменти в учебния процес.
Web 2.0 технологии
Иновациите в Интернет през последните години са свързани с Web 2.0. До
широката общественост станаха достъпни свободни или на много ниска цена
интерактивни Web услуги, проектирани да улеснят сътрудничеството в реално
време и споделянето на информация. Това ново измерение на иновативните
услуги в реално време, където хората си сътрудничат и споделят информация,
където потребителят става производител, беше означено с понятието Web 2.0
през 2003 година от Тим О'Райли и популяризирано през 2004 на специално
проведената за тази цел конференция [1].
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Web 2.0 промени съдържанието като замени статичните сайтове и всички
Web ресурси с динамични и взаимодействащи с потребителите и ги направи
по-удобни и по–лесни за използване. Предостави на потребителя комуникация,
задвижвана от него самия, сътрудничество и социални мрежи. Web 2.0
промени Интернет в платформа за разработка на различни приложения, в
една универсална операционна система, която предлага достъп до всякакви
приложения и услуги. Програмите от ново поколение изискват единствено Web
браузер с достъп до Интернет. Така споровете коя е най-добрата операционна
система скоро ще станат излишни.
Съдържанието, създадено от потребителя, и сътрудничество между много
потребители определя Web 2.0 по-скоро като социална, отколкото
технологична еволюция. Потребителят създава съдържание без необходимост
от познания в областта на програмирането, използва безплатен хостинг на
Web услугите. Работи с дружелюбен потребителски интерфейс и с
непрекъснато подобрявани и обновявани Web инструменти [2].
Web 2.0 в обучението
Web 2.0 променя средата, в която се осъществява съвременното
обучение и създава предпоставки за нов модел за неговото осъществяване.
Предизвикателство
за
преподавателите
е
създаването
и
експериментирането на стратегии за интегриране на технологиите и
инструментите на Web 2.0 в образователния процес. Стимулиране на
творческите способности на студентите както при създаване на съдържание,
така и при комбиниране на различни канали и източници на знание.
Обучаваните имат възможност да разполагат с лични образователни
пространства и сами да участват в създаването на учебно съдържание. Да
обучават себе си и другите, като използват Интернет като безкрайна
библиотека с образователни ресурси и постоянно достъпна среда за
комуникация.
Видове Web инструменти и услуги и възможности за приложение в
обучението
Непрекъснато развиващите се Web технологии и съответните
инструменти предоставят възможности за създаване на съдържание, в
частност на учебно съдържание, съвместни дейности на обучавани и
преподаватели по неговото обновяване, използване и разпространяване [3, 4,
5, 6]. Едни от най-често използваните средства и възможностите, които те
предоставят в областта на обучението са обобщени в изложението по-долу.
Блогове. Блогът е Web страница, на която собственикът й публикува
лично съдържание – информация, мнения, статии по различни въпроси. Тези
публикации са известни под наименованието постове и са подредени
хронологично в обратен ред. Посетителите на страницата имат право да
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добавят коментари по темата, да оценяват и дават своя глас в подкрепа на
изразено мнение. В резултат на това могат да се провеждат дискусии,
свързани с определена тематика.
Най-разпространени са персоналните (лични) блогове, в които авторите
споделят свои виждания, мнения и отношение по определени теми. Все пошироко разпространение получават корпоративните блогове, съдържащи
информация за дадена организация, за нейните цели, мисия, позиции на
пазара, постижения и т.н. Други често срещани форми на блогове са
фотоблогове, видеоблогове, тематични, информационни (за новини),
коментарни, микроблогове и други.
Различните инструменти за създаване на блогове предоставят средства
за публикуване не само на текст, но и на аудио и видео материали. Много
сайтове предлагат създаване и хостване на блогове – Blogger, TypePad,
Blog.bg. Една от най-известните системи за създаване на блогове с отворен
код – Wordpress изисква инсталиране и конфигуриране, като същевременно
непрекъснато се обновява и допълва с нови възможности.
Блоговете в обучението. В някои от класификациите на видовете
блогове като отделна категория се отделят т.нар. образователни блогове.
Преподавателите могат да използват блогове, за да представят своите
курсове, за публикуване на новини, за дискутиране на теми от учебния
материал, предлагане на допълнителни материали и източници на
съдържание. Блоговете са удобни за комуникация с колеги и обучаеми.
Студентите могат да излагат своите виждания, да споделят проблеми, да
коментират и обсъждат различни теми от учебното съдържание.
Поддържането на блогове изисква активност от страна на техния
създател и творчески подход към съответния проблем, който е поставен за
разискване. Възможността за изразяване на мнения на посетителите по
отношение на публикуваните материали поражда дискусии, които стимулират
активността на участниците в тях.
Wikis. Wiki е съвкупност от web страници, които се създават и редактират
от потребители, имащи оторизиран достъп до тях. Отделните страници са
свързани помежду си чрез хипервръзки и по този начин всички те могат да се
разглеждат като един общ проект. Основната идея зад този web инструмент е
съвместната работа между много потребители, възможностите за
непрекъснато обновяване на наличното съдържание и същевременно
проследяване на историята на направените промени. Последното може да се
разглежда като защитен инструмент срещу неправомерен и недобронамерен
достъп до наличните web страници.
От групата на инструментите за създаване на Wikis с отворен код широко
разпространени и използвани са MediaWiki, Wikispaces, Wikidot, TWiki и други.
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Повечето Wiki системи имат редица изисквания по отношение на системните
ресурси и е необходима инсталация и конфигурация на съответните пакети. За
разлика от тях при Wikispaces е необходима единствено регистрация и веднага
след това услугите по създаване на страници са достъпни.
Wikis в обучението. Wikis са подходящи при осъществяването на
съвместна работа между преподаватели и студенти. Wikis могат да се
използват при създаване на учебно съдържание от няколко преподаватели и
екипна работа на студентите върху обща задача. Това е средство за
повишаване на активността на обучаваните. Студентите могат да работят по
общ проект и да публикуват своите материали и резултати чрез средствата на
Wikis. В подобни случаи преподавателите имат непосредствен достъп и поглед
върху дейността на студентите и могат своевременно да ги подпомагат и
коригират неточности и неясноти в процеса на работа. Всеки от студентите
оценява и контролира дейностите на останалите участници.
В някои среди за електронно обучение са интегрирани Wiki модули и
дейности. Например Средата за обучение Moodle разполага с Wiki дейност,
където в сътрудничество студенти и преподаватели могат да създават Web
документи, страници директрно в браузера. Това е вградена дейност базирана
на хипертекст, в която могат да участват всички студенти без да се губи
приноса на всеки един от тях в общия резултат. Направеното от отделния
студент е достъпно и за преподавателя и за неговите колеги. Тази публичност
е добра мотивация за по-голяма активност и творческа изява на индивида.
Технологии за обединяване и известяване. Информацията в Интернет
е в огромни количества. С всеки изминал ден търсенето и намирането на
информация по въпросите, които интересува различните потребители, им
отнема все повече време и усилия. Получаването на актуална информация от
много Интернет източници е от съществено значение. Поради тези причини
все повече навлизат технологии, осигуряващи извличане и събиране на едно
място на информация от различни интернет страници. В основана на тези
технологии са форматите RSS (Really Simple Syndication) и Atom. Те
позволяват проследяване на промените в съдържанието на web страници.
Чрез списъците на промените, наречени емисии, потребителите получават в
агрегиран вид всички промени и новости в сайтовете, без директно да ги
зареждат. За целта са необходими четци (агрегатори), чрез които се
централизират новостите в използваните източници на интереси, и чрез които
потребителят може да разглежда последните допълнения и промени.
Все повече сайтове за новини и блогове поддържат RSS. Така
потребителите могат да следят и да се информират едновременно от
различни сайтове. За целта е необходимо да се абонират за тях и по този
начин получават всички актуализации от различните сайтове на едно място.
При използването на RSS не е нужно да се посещават сайтовете, на които се
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намира необходимата на потребителите информация – достатъчно е да се
отвори RSS четецът, който извлича актуалните промени.
RSS четецът може да е самостоятелна програма, добавка към браузер
или да е организиран в Web. Сред най-популярните четци е GoogleReader.
RSS в обучението. Големият брой източници на учебни материали,
динамичният учебен процес изискват използването на средства, чрез които
студентите да получават своевременна и актуална информация от различни
места, без това да отнема голяма част от времето им. Чрез технологията RSS
студентите могат да научават за всички нови промени в основните източници
на учебно съдържание, да следят новините за предстоящи събития, свързани
с учебния процес и социалния живот в своя и останалите университети. При
съвместната работа на студентите върху общи проекти, подобни технологии
дават възможност за бързо известяване на работната група за всяка една
промяна и състояние на проекта.
Социален букмаркинг. Социалният букмаркинг е подход, чрез който
потребителите организират, съхраняват, управляват и търсят предпочитани
ресурси онлайн (отметки). Самите отметки могат да се допълват с описания
под формата на метаданни – текстови коментари, изразяване на мнения по
отношение на тяхното качество под формата на гласуване или тагове (ключови
думи за описание на дадено съдържание). Използването на метаданни цели
по-лесно и бързо намиране на материалите. Сайтовете за социален
букмаркинг съдържат линкове към източници на съдържание. Едно от
предимствата на подобни услуги се изразява в предоставянето на прегледен,
категоризиран и коректен подбор на източници, което спестява изключително
много време на потребителите при търсеното на точно определена
информация. От друга страна може да се осъществи връзка с хората, които са
запаметили този линк. Споделянето и предоставянето за публично ползване
на подобни списъци дава възможност за тяхното непрекъснато обогатяване,
т.к. всеки регистриран потребител на сайт за социален букмаркинг може да
добавя нови линкове.
Социалния букмаркинг в обучението. Възможността за създаване на
колекции от връзки към ресурси, в това число и учебни материали и
съдържание, улеснява намирането на качествени източници на учебно
съдържание. От друга страна подобни инструменти стимулират обучаемите да
участват активно в процеса на съвместно създаване и споделяне на списъци с
ресурси.
Технологии за споделяне на мултимедийно съдържание. Посредством
технологиите за споделяне на мултимедийно съдържание е възможно
съхраняване и споделяне на съдържание под различни форми – документи,
презентации, снимки, аудио и видеоматериали. По този начин всеки
потребител на такива услуги може да допринесе за обогатяването на
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съдържанието чрез споделянето на създадени от него мултимедийни обекти.
Възможностите за споделяне на аудио и видео съдържание, RSS и
съответните програми за работа с такива файлови формати са в основата на
технологиите аудио и видео подкастинг.
Като изключително популярни примери на подобни услуги могат да се
посочат Scribd за документи, Slideshare за презентации, Flickr за снимки,
YouTube за видео, iTunes за аудио и видео подкастинг и други.
Технологиите за споделяне на мултимедийно съдържание в
обучението. Услугите, предоставящи възможности за споделяне на различни
типове съдържание, могат да се използват за разпространение и споделяне на
учебни материали сред обучаемите. Те могат да се използват за
самоподготовка на студентите, като инструкции при изпълнението на
самостоятелни задачи, запознаване с постиженията и резултатите на други
обучавани и др.
Mash-up технологии. Mash-up инструментите позволяват използването и
комбинирането на съдържание и услуги от няколко различни източника и
предоставянето им в удобен за ползване от потребителя интерфейс. При
Mash-up технологията основната идея е свързана с комбиниране и агрегиране
на информацията, което неизменно води до повишаване на ефективността на
използване на данните.
Едни от най-предпочитаните инструменти за Mash-up са Netvibes, iGoogle,
Pandia, Popfly и други.
Приложение на mash-up технологиите в обучението. Mash-up
инструментите гарантират възможности за персонализиране на среда, в която
обучаемите учат според техните индивидуални предпочитания и потребности.
Чрез подобни инструментите студентите бързо събират и обобщават актуална
информация от различни източници.
Социални мрежи. Социалната мрежа обединява потребители, имащи
общи интереси. Инструментите за създаване на социални мрежи са онлайн
услуги, платформи или сайтове, чрез които се изгражда социална мрежа от
хора, споделящи общи интереси и идеи, осъществяващи сходни дейности и
т.н. Всяка една социална мрежа предполага създаването на профил на всеки
потребител и възможности са свързване на различни потребители чрез “лични
приятелства” или в т.нар. общности. Различните социални мрежи предлагат
възможности за използване на някои от споменатите по-горе Web инструменти
като блогове, споделяне на аудио и видео и други.
Социалните мрежи могат да се разделят на две основни групи в
зависимост от своето предназначение – социални и професионални. Като
примери на социални мрежи могат да се посочат MySpace, Facebook, Twitter
(пример за социална мрежа и микроблог услуга). Професионалните мрежи
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предлагат възможности за представяне на професионалните качества и
интереси на всеки регистриран в мрежата потребител, за осъществяване на
комуникация и връзки с бизнес характер. Примери за подобен вид мрежи са
Linkedln, Viadeo, XING, ELGG и други. При някои професионални мрежи е
налице дори заплащане на членска такса за участие в тях. Academia.edu е
мрежа, чрез която е възможно да се създават и споделят web страници, чрез
които потребителят споделя своите професионални интереси и проектите, по
които работи в момента, може да се качват статии, да се проследява броя на
прочитанията и свалянията на дадена статия и т.н. От друга страна могат да се
търсят актуални разработки в дадена област, мнения и постове на различни
изследователи и други.
Социалните мрежи в обучението. Едно от основните приложения на
социалните мрежи в обучението е като алтернативно средство за комуникация
между преподаватели и студенти и между самите студенти. От друга страна е
налице създаване на групи с различни цели – от приятели и поддръжници на
университет или факултет до групи, работещи върху общи проекти. Въпреки
това в голяма част от университетите социалните мрежи не се възприемат
като средство, подпомагащо провеждането на учебен процес.
Създаване на собствени сайтове. Наборът от инструменти за
създаване на web страници е изключително разнообразен – от
текстообработващи системи, през html редактори и графични инструменти,
наричани WYSIWYG, до възможностите, предоставяни от Google Sites.
Студентите проявяват изключителна заинтересованост и активност при
използването на Google Sites при създаването на сайтове. Разнообразните
възможности, предлагани от средствата за създаване на web страници, са
предпоставка за проявяване на творчество от страна на студентите.
Изброените по-горе примери са само малка част от изключително
многообразните web инструменти, предоставяни от Web 2.0. Голяма част от
посочените технологии могат да се използват съвместно и това води до
непрекъснато обогатяване и разнообразяване на възможностите за
интегрирането им в учебния процес.
Резултати и примери за използване на уеб инструменти от
студентите от икономически специалности
Наличието на много и различни инструменти за създаване на блогове е
предизвикателство за студентите, защото са изправени пред голямо
разнообразие и необходимост от избор на подходящо за техните цели
средство. Голяма част от тях правят първи опити в създаването на блогове,
използвайки предлаганите от различни сайтове възможности за хостване на
блогове. В по-късен етап част от тях се насочват към WordPress, предоставящ
много повече опции за изграждането на блогове.

164

Национална конференция „Образованието в информационното общество”

В нашата практика използването на Wikis датира от няколко години. Това
е един от първите ни опити да стимулираме активността и творчеството на
студентите в процеса на обучение. Предмет на конкретна реализация бяха
MediaWiki и TWiki. В тези системи, и по-конкретно в MediaWiki, бяха
разработени редица групови проекти от студентите (Фиг.1). На преден план
изпъкнаха изключителната активност и отговорност по отношение на
изпълнението от тяхна страна.

Фиг.1. Използване на MediaWiki по дисциплината Комуникационни и
информационни системи
Участието в различни социални мрежи са неизменна част от ежедневието
на голяма част от студентите. Активността им в тази насока е към създаването
на страници и групи, свързани с университета и факултета, в който учат и
участие в различни дискусии и обсъждания в рамките на предлаганите
възможности от съответната социална мрежа. Сред най-популярните мрежи са
Facebook, Atoll и други.
Създаването на сайтове се задава като индивидуални курсови проекти, с
които студентите участват в семинарните лекции. Наблюдава се значителен
интерес и предпочитание от тяхна страна именно към тези web инструменти.
При представянето на своите проекти студентите разясняват средствата и
инструментите, които са използвали, защо са ги предпочели и бъдещото
развитие на проекта си.
Част от създадените сайтове могат да се класифицират като лични
сайтове, в които студентите представят себе си или създават съдържание,
свързано с техните хобита и интереси (Фиг.2):
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https://sites.google.com/site/paskovbg/;
https://sites.google.com/site/groupbase7o/home,
http://sites.google.com/site/meryearth/home;

Фиг.2. Личен сайт

Фиг.3. Сайт на счетоводна фирма
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Други сайтове определено могат да се причислят към групата на сайтове
с професионална насоченост. Посочени са няколко примера (Фиг.3), като
създадените сайтове могат да се класифицират в различни групи в зависимост
от спецификата на специалностите, обучавани в Тракийския университет –
Стопански
факултет,
а
именно:
регионално
управление
–
http://sites.google.com/site/gradradnevo;
селски
туризъм
–
http://sites.google.com/site/sglavansakar/;
счетоводство
и
контрол
–
http://sites.google.com/site/liaaktivbg/
Усвоените знания и умения от студентите за работа с различни web
технологии са в основата на по-нататъшната им успешна практическа работа
по дисциплините Електронна търговия и Маркетинг.
Заключение и изводи
Усвояването и използването на web технологии и инструменти е
предизвикателство както пред преподавателите, така и пред студентите. Те
предизвикват интереса на студентите, провокират активността и творческия им
потенциал. В информационното общество те стават свидетели на развитието
на самото разработване на тези услуги и инструменти. В повечето случаи те се
приемат като дадености и потребителят не вниква в технологията и идеята за
тях, но когато са включени в учебните програми и задължителните курсове на
преден план излизат самите технологии. Web технологиите и съответните
инструменти могат да се разглеждат като средство за разнообразяване и
подобряване на провеждането на учебния процес от една страна, а от друга
страна те самите са предмет на изучаване и усвояване от страна на
обучаемите.
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КЪМ ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ ВЪВ ФИЛИАЛА
НА ПУ “ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ“ – ГРАД СМОЛЯН
Илияна Чакърова
ПУ “Паисий Хилендарски” – филиал Смолян,
pet_iliana@yahoo.com
Резюме: В български висши училища, в които се провежда дистанционна форма
на обучение е необходимо осигуряване на съответни учебно-методични материали,
съобразяване със Системата за натрупване и трансфер на кредити в страните от
Европейската общност (ECTS), и разбира се − утвърждаване на правила за
организация и провеждане на подобен тип обучение от Академическия съвет на
съответното училище, изготвени съгласно изискванията на българското
законодателство. В работата се представя подход за въвеждане на елементи на
дистанционно обучение в изнесено звено на ПУ „П. Хилендарски” – Филиала в гр.
Смолян. Особено внимание е обърнато на специфичните проблеми, съпътстващите
представения подход, и са предложени конкретни решения за тяхното
преодоляване.
Ключови думи: дистанционно обучение, организация и провеждане на ДО,
система за натрупване и трансфер на кредити, интегрирана образователна среда
за е-обучение.

1. Увод
През XX-ти век развитието на компютърната техника даде възможност на
човечеството знанията му да бъдат представяни и в електронен вид. С
помощта на съвременните компютри се повиши многократно скоростта при
работа с информацията. Новите информационните технологии предоставиха
нови алтернативи за обучение по начин, немислим няколко десетилетия преди
това. В частност, постиженията на телекомуникационните технологии
проправиха пътя за развитието на нови технологии за обучение и средства за
комуникация, които могат да предоставят знания без ограниченията на
традиционния начин на обучение. Новите технологии допринесоха много и за
развитието на дистанционното обучение (ДО). В момента, голям брой учебни,
научни, културни и търговски организации, използват някаква форма на ДО.
Някои от причините за широкото разпространение в последните години на този
начин на обучение са следните:
 намаляваща цена на хардуера, софтуера и телекомуникационнните
услуги;
 младото поколение притежава все по-добра компютърна грамотност и
повишен интерес към новите технологии;
 достъпът до компютри е улеснен (в сравнение с предходните години);
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 интерфейсът непрекъснато се подобрява (придружен с развитие на
мултимедия), и др.
Въпреки това, при въвеждането и използването на ИТ, образователните и
научните организации се сблъскват непрекъснато с различни проблеми от
финансово и методическо естество. Някои от тези проблеми могат да се
разрешат чрез ДО, при което:
 цената на обучение се понижава;
 появяват се нови възможности за обучение на хора, които работят и
желаят чрез обучение да подобрят своята квалификация;
 предоставят се възможности за учене през целия живот на хора,
различни по възраст, начин на живот, стереотип на учене, и др.
2. Същност на дистанционното обучение
ДО има над стогодишна история. В съвременния, четвърти етап от
развитието си, тази форма за обучение се базира на най-високите
телекомуникационни, информационни и мрежови технологии, които доставят
пълна и навременна информация за обучение и квалификация с
поддържането на асинхронна и синхронна връзка чрез компютър, практически
на всяко работно място и във всяка една географска точка на света.
Естествена база на този етап е електронната мрежа Интернет. Несъмнено,
„... целта на съвременното дистанционно и електронно обучение може да се
формулира просто – на всеки човек, нуждаещ се от знания и умения, да се
предостави достъп до обучение чрез подходящи за съответния индивид
методика, средства и технологии” [1].
При ДО ученето може да бъде индивидуално или групово, като и в двата
случая то може да става без физическото присъствие на преподавателя.
Учебният материал трябва да бъде структуриран в такава форма, че да
позволява ученето самостоятелно и от разстояние. Факт е, че за да има добра
ефективност едно обучение са нужни подходящи учебни материали, изготвени
от възможно най-добрите учени в съответната област.
В литературата [1, 2, 3, 4, 7, 10, 14] ДО се характеризира като отворено,
гъвкаво, автономно, индивидуално и насочено пряко към обучаемия.
Отвореността на дистанционната форма на обучение се свързва със:
 стремеж съм задоволяване на непрекъснато променящите се
потребности на студентите и на обществото;
 удовлетворяване на силно диференцираните нужди от знания на всеки
конкретен обучаем;
 бързо адаптиране на отделните курсове към динамичната на бизнес
средата;
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 приспособяване към натовареността, семейните ангажименти и
бюджета на обучаемите;
 използване на нетрадиционни форми на обучение, разработване на
конкретни казуси и курсове задачи, участие в симулационни игри и пр.
Гъвкавостта и широката достъпност на ДО са свързани предимно с:
 постигане на съответствие и постепенен преход между различните
стилове и форми на учене, които вече съответният обучаем е използвал;
 допускане на разнообразие и мобилност на обучението чрез
консултации със специално подготвени консултанти (тютори) извън
традиционните университетски лекции и използване на медии по подходящ
начин;
 вариативност на обучението и консултирането чрез използване на
локални учебни центрове в близост до населеното място на обучавания;
 гъвкав учебен график съобразно натовареността на обучаемия, с
осигуряване на връзки от тип 24/7, и др.
При ДО качествено нова роля има и преподавателят. От основен източник
на информация при конвенционалното обучение, той се превръща в
консултант и мениджър за обучаемия. Поради това, преподавателят
(представител в съответния локален център, т.н. тютор) е включен много
активно в следните видове дейности:
 организиране и провеждане на обучението в съответствие със
специфичните изисквания на тази нетрадиционна форма;
 мотивиране на обучаемите;
 предоставяне на информация в специално разработени за целите на
дистанционното обучение учебници, в които са поместени задачи за
самостоятелна подготовка и тестове за самооценка на знанията след всеки
раздел;
 разработване на интересни, актуални и близки до практиката форми за
самостоятелна работа – казуси, курсови задачи, курсови проекти и др.;
 умения за водене на консултации не под формата на класически
лекции, а като дискусии (включително видео и аудио конференции), по време
на които може да се поднесе и по-актуална информация, както и да се
обсъждат мнения на други автори в съответната област;
 оценяване на самостоятелната работа на обучаемите и на техните
знания;
 осъществяването на обратна връзка чрез резолюции, бележки и
препоръки за бъдещата работа, отразени в края на самостоятелните
разработки на студентите.
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В САЩ подобно обучение имат 200 университета и 1000 колежа. Във
Великобритания, по разнообразни дистанционни програми се работи в 50
университета [12].
Отвореният университет (Open University) във Великобритания е
инициатор както на съвременни програми за ДО, така и на непрекъснато
съревнование между институциите, които предлагат тази форма на обучение.
Европейската общност инициира създаване на организации на университетите
с дистанционно обучение, както и разпространение и акредитация на техните
програми.
3. Дистанционно обучение в България
Световните тенденции в образованието оказаха влияние и в нашата
страна [3]. През 2003 г. МОМН формира работна група, която изготви проект
(от 10.04.2003 г.), който се прие с Постановление № 292 на Министерския
съвет от 02.11.2004 и обнародван в ДВ, бр. 99 от 09.11.2004. Така че вече е
факт Наредбата за държавни изисквания за организиране на дистанционна
форма на обучение във висшите училища (ВУ).
СУ „Св. Климент Охридски“, ТУ – София, ПУ „Паисий Хилендарски“, РУ
„Ангел Кънчев“ и други висши училища в страната в продължение на няколко
години разработват Web-базирани платформи за ДО. На организираните
национални семинари на тема „Новите технологии в образованието и
професионалното обучение“ се представят по-голямата част от софтуерни
платформи за ДО, създадени в български ВУ.
ДО предлага многообразие от учебни форми и материали, съобразени с
индивидуалния начин на възприемане на всеки студент и дава различни
възможности за консултация с преподавателя по всяка учебна дисциплина и
останалите студенти от курса.
В българските висши училища, където е приета и действа дистанционната
форма на обучение, изцяло са осигурени съответни учебно-методични
материали. Тези комплекти учебни материали за обучение и самоподготовка,
както и тестове за формиране на семестриалната част от оценката по
съответната учебна дисциплина, студентите получават лично (при
записването) или по пощата. Комуникацията ‘преподавател-студент’ се
осигурява чрез успоредно използване на класически форми (поща, факс,
телефон) и Web-базирани технологии. В България ДО е съобразено със
Системата за натрупване и трансфер на кредити в страните от
Европейската общност (European Community Course Transfer System – ECTS)
[5, 7,12, 13, 15].
Интерактивното взаимодействие между преподаватели и студенти се
осигурява от интегрирана образователна среда за дистанционно обучение,
която поддържа:
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 административна база данни – студентско състояние, преподаватели,
учебна документация;
 образователна база данни – образователни продукти;
 e-mail комуникация между студенти и преподаватели;
 on-line връзка между студенти и преподаватели и др.
Създаването на интегрирана система за ДО е сложна задача, изискваща
много време за нейното разработване и изпробване. Поради тази причина, в
България, днес, на практика не се предлагат подобни системи за е-обучение.
ДО в българските висши училища се организира съобразно утвърдени от
Академическия съвет на съответното училище правилници за:
 организация и осигуряване на ДО;
 устройството и дейността на съответния център за ДО;
 подготовка и атестиране на учебно-методични материали за ДО.
Правилата са съставени на базата на анализ на учебно-методични
материали и регламентация на дистанционното обучение в учебни институции
в Европа и отговарят на изискванията на българското законодателство, на
Държавните образователни изисквания (ДОИ) за всяка учебна дисциплина, на
решенията на Националния съвет за дистанционно обучение и на препоръките
от националните семинари за дистанционно обучение [5, 6]
4. Дистанционно обучение във филиала на ПУ – гр. Смолян
Миграцията, депопулацията и безработицата в България, които са с
катастрофални размери в региони като Смолянския, поставят и пред
образованието изискване да се предложат работещи модели за
ресоциализация и реадаптация на местното население. Това предполага нова
педагогическа интерпретация на формите, методите и похватите за обучение.
Регионалните проблеми поставят пред педагогическото познание и друг
проблем – адекватна теоретико-практическа подготовка и преквалификация на
учителите от региона.
Въвеждането на дистанционна форма на обучение във филиала на ПУ в
гр. Смолян, като начало, изисква решаване на следните проблеми:
 решение/съгласие от страна на ръководството на Филиала за поетапно
експериментиране на тази алтернативна форма, вкл. санкция на академичното
ръководство на ПУ (краен срок – м. юли, 2011);
 отчитане готовността на Филиала за провеждане на ДО (проучване
сред преподавателският състав за наличност на подходящо подготвени и
рецензирани учебни материали и провеждане на обучение с преподаватели за
създаване на такива материали [17]);
 предлагане на специалности, по които да започне подготовката за
провеждане на ДО (краен срок – м. септември, 2011);
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 определяне (с решение на Филиален съвет) на учебни дисциплини, за
които са подготвени и рецензирани учебно-методични материали, подходящи
за провеждане на ДО. Учебните материали предназначени за ДО, за разлика
от традиционните, които са линейни (всички теми са разположени в определен
ред), са разработени по нови методики чрез използване на различни медии:
печатни, аудио, видео и Интернет. Мултимедийните материали дават
възможност на студентите по дадени теми да се обучават сами. За създаване
на дистанционен учебен курс е необходимо да се определят: структурата на
курса, включените учебни материали и средствата за поддръжка на курса.
Поради тези причини, авторът на дистанционните учебни материали е основна
ключова фигура в процеса на организация на дистанционното обучение, а
неговият избор е от решаващо значение за успешното (или не) провеждане на
самото обучение (краен срок – м. септември, 2011);
 определяне (с решение на Академичен съвет) кои учебни дисциплини
(при готовност и на цели специалности) могат да преминат единствено в тази
форма на обучение, с цел финансови икономии за филиала, и включване на
това решение в предстоящия кандидатстудентски Справочник на ПУ (краен
срок – м. декември, 2011);
 подготовка на компютърна зала(и) за провеждане на ДО (филиален
център за ДО)( краен срок – м. декември, 2011-януари 2012);
 обучение във филиала на преподаватели (тютори) по одобрените
дисциплини (и служителите) за провеждане на ДО по Наредбата за държавни
изисквания за организиране на дистанционна форма на обучение във
висшите училища (краен срок – м. март, 2012);
 след направеното проучване за кои дисциплини има подходящо
изготвени учебно-методични материали се изготвя план-програма за
провеждане на ДО (учебен график) (краен срок – м. март, 2012);
 инсталиране на платформа за ДО (интегрирана система/интегрирана
образователна среда за ДО – това може да е системата Moodle или
платформата PeU, която е разгърната в ПУ) и нейното експериментиране
(краен срок – м. юни, 2012);
 през новата учебна 2012/2013 година внедряване на интегрирана
образователна среда за ДО (краен срок – м. октомври, 2012).
Специалности, преподавателите на които имат предварителна подготовка
с учебни материали, подходящи за новата форма на обучение, са Математика
и информатика, История и география, Туризъм. Ежедневният ритъм на
промени и преоценка на ценности най-вече ангажира дисциплини, свързани с
изучаване на обществото и динамично изменящите се информационни
условия в него като история, география, икономика, информационни
технологии и информатика, и др.
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Следва да се обърне внимание, че стандартните учебни помагала,
предназначени за ВУ, са във форма, неподходяща за директно разполагане в
съществуващите софтуерни платформи за ДО.
Възможни са три подхода към решаването на проблема за използване на
вече създадени (конвенционални) учебни материали в конкретна среда за еобучение (СеО). При първия подход учебните единици се трансформират
директно в съответни техни електронни варианти (например в html, doc, pdf
или други файлови формати), след което се разполагат в базата от учебни
материали на съответната СеО. При втория подход, авторите на учебни
курсове създават виртуални учебни материали като следват методиката за
проектиране и публикуване на СеО (евентуално използвайки елементи от
"старите" материали). На практика това означава пренаписване на учебните
материали за новата СеО. При третия подход авторите трансформират
учебни материали, разположени върху конвенционални носители във
виртуални, използвайки средства, предлагани от самата СеО [17].
Практиката доказва, че при ДО се подобряват някои аспекти и елементи на
обучението като:
 разликите в нивата на знанията и особеностите на отделните студенти
от дадена група затруднява ефективното провеждане на обучението по
традиционните методи;
 преподавателят не предоставя механично съдържанието на учебния
курс. Развивайки модела на обучение във виртуален клас, учените изхождат от
това, че преподавателят помага на студентите да изработят свое собствено
разбиране на материала от изучавания курс;
 интерактивност на процеса на обучение, при който преподавателят и
студентът са участници в диалог, в хода на който знанията на всеки от тях се
трансформират, уточняват и се проверява дълбочината на разбиране на
материала;
 възможност (за разлика от традиционното обучение) на всички
студенти да се предоставят възможност за общуване с водещи специалисти в
изучаваната предметна област;
 осигуряване на студентите със софтуерни средства за обработка на
данни и знания, и за решаване на практически значими проблеми;
 положително отношение на студентите към процеса на обучение и
увеличаване на тяхната активност и независимост, и др.
ДО дава и добра възможност на всеки човек, макар и в по-късна възраст,
да осъществи мечтата си да има това образование и професионална
квалификация, които е искал като дете; детската мечта, която не е станала
реалност, поради всевъзможни пречки, породени от средата в която живее:
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 обикновено родителите определят професионалното развитие на
децата си, тъй като те финансират образованието на всеки в ранните му
години и съзнателно или не, те налагат своята представа за доброто бъдеще
на техните деца;
 почти за всеки в България, приоритет не е професията, а размерът на
заплата при избраната от него работа;
 човек често поставя на първо място интересите на децата си, на
семейството си, на вече възрастните си родители;
 наличие на здравословни и/или семейни проблеми.
Животът показва, че най-доброто за всеки човек е, когато пречките, с които
се сблъсква, му помогнат да осъществи мечтите си. Ситуациите, които го
водят до “задънена улица”, често отприщват у него нужната енергия за
мечтаната промяна. Тогава реализирането на мечтите му е вид алтернатива за
да избяга от проблемите си. Това, което може да доведе до кардинална
промяна е смяната на професия или допълнителна специализация в желаната
сфера. На по-късна възраст добрата алтернатива за това е дистанционната
форма на обучение, тъй като само при нея се създава възможност за
обучаемите сами да определят интензивността, времето и мястото на
провеждане на учебния процес. Лекционните и семинарни занятия се
провеждат в удобно за студентите време, като не изискват тяхното откъсване
от работната и семейна среда.
Филиалът на ПУ в град Смолян има бъдеще, ако остане образователна
институция, която създава условия за обучение на бъдещи учители или
преквалификацията им, на базата на модифициране на стари и търсене на
нови по-гъвкави форми на обучение.
Отварянето на държавните граници и рекламирането на региона като
туристически пазар разширява възможностите за привличане на студенти от
северна Гърция и Турция за обучение в специалности “Туризъм” и
“Математика и информатика”. В тези времена на тотален финансов колапс и
най-вече такъв в сферата на образованието, това е една добра финансова
възможност за Филиала.
5. Перспективи
Дистанционното обучение е стратегия и на новото столетие. То е основата
на модерното осъществяване на целите и задачите на непрекъснатото
образование – формално и неформално. Социалната, индустриалната и
бизнес средата на 21-то столетие ще се доминира от нови форми и равнище
на компетентност и ключово понятие в нея ще е интерактивността – не само
между отделни индивидуалности, но и между образователните институции. От
образователните институции се очаква не само да подготвят хората така, че да
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могат бързо да реагират на изискванията на пазара, но и да се чувстват поудовлетворени от професионалното си развитие и постижения.
Учащите, които се обучават в среда на ДО, се справят също толкова добре
и дори по-добре със задачите, дейностите и изпитите в сравнение с учащи се в
традиционната форма на обучение. Но за тази цел те трябва непрекъснато да
бъдат упорити и да имат ясно съзнание за ситуацията, в която се намират.
Самостоятелността, желанието за учене и личната отговорност са важни
предпоставки за успех. Затова някои считат, че дистанционното обучение е
най-подходящо за по-възрастни, мотивирани, самоорганизирани и вече
завършили средно образование учащи се.
Най-сериозните недостатъци при внедряването на мултимедийните
технологии в образованието са:
 темповете на развитие на компютърните технологии през последните
години са главозамайващи. Всеки ден на пазара се предлага все по-съвършен
хардуер и софтуер. Съществуващата не само във висшите училища, но и в
другите образователни структури база, за кратко време се оказва не до там
актуална. Постоянното обновяване не винаги е целесъобразно и икономически
оправдано Това обаче води до намаляване на доверието в учащите се,
относно ефективността и качеството на тяхното обучение. Оттук и
положителната мотивация за учебна дейност намалява;
 възможностите за ползотворни дискусии поне на този етап са
ограничени в сравнение с традиционните методи;
 възможностите им поне до момента се ориентират предимно към
запознаване на обучаемите с учебния материал или практика изобщо;
 високи цени на качествения лицензиран софтуер;
 опасенията, че при разработване на обучаващи системи и програми
може да се достигне до разкриване на производствени тайни;
 създаването на изследователска група, която да сътвори софтуер за
целите, с които ще се разработва конкретната мултимедийна технология,
отново поставя въпроса за икономическата цена на тази иновация, изискват се
сериозни капиталовложения.
ДО има добро бъдеще, защото съчетава традиционните форми с
възможностите на интернет-комуникациите. Освен това, има и социална
насоченост, тъй като създава възможности за образование на хора с
увреждания, на заети в производството или в други дейности, на майки с
малки деца и живеещи в отдалечени населени места.
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ДИСКРЕТНА МАТЕМАТИКА И ОБУЧЕНИЕ ПО ИНФОРМАТИКА
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Резюме: Съществува тенденция да се разглежда дискретната математика
(ДМ) като екзотична и трудна част на математиката, и да се елиминира
преподаването ѝ от учебните програми, включително и за паралелките с профил
Информатика в българското училище. Тази тенденция е погрешна. В работата са
посочени елементи от ДМ, които са важни за математическата култура на
бъдещите програмисти и е обоснована необходимоста от познаването им. За
целта е абсолютно необходимо включване на елементи от ДМ в учебните програми
на българското училище.
Ключови думи: дискретна математика, обучение по информатика

1. Въведение
В математиката наричаме дискретни обектите, които са съставени от
отделни, ясно различими части, в противовес на непрекъснатите
математически обекти. Това противопоставяне не е абсолютно, но е важно от
методическа гледна точка. То подчертава наличието на съществени разлики
между дискретните и непрекъснатите математически теории. Най-важната от
тези разлики е, че дискретните математически теории са конструктивни.
Огромна част от доказателствата на теореми за съществуване в тези теории
съдържат алгоритмични процедури за построяване на обектите, чието
съществуване се доказва. Затова, тази част на математиката е наричана още
конструктивна или алгоритмична математика.
Дискретната математика е теоретична основа за изграждане на
съвременните компютри, за разработване на езици за програмиране и
транслатори, за построяване на бързи алгоритми. Тя предоставя формални
механизми за моделиране на неформалните понятия задача и алгоритъм, за
изследване на алгоритмичната разрешимост на задачите и
ефективността на алгоритмите. И не на последно място, много задачи от
живота могат да бъдат формулирани и решавани в термините на дискретните
математически теории (например, теорията на графите, дискретната
оптимизация, комбинаторната геометрия и т.н.). Затова, ДМ е математиката на
Информатиката (Компютърните науки, Компютърното инженерство,
Софтуерните технологии и Информационните системи) и нейните приложения
(Информационните технологии).
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Учените и преподавателите в областта на Информатиката и ИТ са приели
този факт отдавна. Университетските програми по Информатика, традиционно,
включват основни курсове по Дискретни структури, Езици, автомати и
изчислимост, Дизайн и анализ на алгоритми, както и множество спец-курсове в
областта. Много публикации от последните години на XX век очертават кръга
от теми на ДМ, за които се смята, че трябва да бъдат изучавани систематично.
Специално бихме искали да подчертаем изследванията на центъра DIMACS
[1], съвместна инициатива на Rutgers University, Princеton University, Bell Labs,
AT&T Labs, IBM, Microsoft и други американски институции в това направление
и особено усилията на специалисти от този център за въвеждане на обучение
по ДМ в средното училище [3].
За съжаление, нашият, повече от 20 годишен, опит от преподаване на ДМ
показва, че повечето студенти постъпват в университетите без познания, дори
и елементарни, по ДМ. Такива студенти завършват обучението си без да са
овладели на необходимото ниво предвидения в университетските курсове
материал и не са готови да решават, с помощта на компютърни програми,
сериозни алгоритмични задачи. В тази статия ще се опитаме да обосновем
колко важни са знанията по ДМ за оформянето на бъдещите специалисти, с
цел да привлечем вниманието на колегията към необходимостта от промяна
на текущото състояние. Ще демонстрираме важността на някои теории на
ДМ за Информатиката и ще подчертаем вътрешната зависимост на
съответните понятия и тяхната роля за повишаване на общата математическа
култура на учениците.
В раздел 2 се дискутира мястото на ДМ в рамките на дисциплината
математика. В раздел 3 са разгледани важни за Информатиката области на
ДМ. За всяка от тези области са посочени фундаменталните понятия, които
изграждат математическата култура на бъдещия програмист. В раздел 4 са
направени някои изводи от изложеното в предния раздел и е оценен
минималният хорариум, който ще бъде необходим за да се запълни
съществуващата празнота. Поради ограничения обем на статията, не беше
възможно да дефинираме всички дискутирани понятия. Съответните
дефиниции могат да се намерят в [4].
2. Математика и дискретна математика
Основният проблем на обучението по ДМ е, че учебните програми по
математика на българското училище, на практика, не включват преподаването
на дискретни теории. В [2] дискутирахме в детайли тази негативна тенденция.
Затова, тук ще се спрем само на няколко характерни примера.
Училищната математика използва понятието множество и алгебрата на
операциите с множества (обединение, сечение и допълнение до някакво
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универсално множество), както и понятието съждение и операциите на
съждителната алгебра (и, или и не, съответно) интуитивно и, което е посъществено, без дълбоко разбиране на ролята на тези основополагащи
понятия и взаимната връзка между двете алгебри.
Операцията декартово произведение е непозната за учениците в средното
училище. Без познаването на тази операция, обаче, е много трудно да се
подчертае разликата между наредените (вектори, редици) и ненаредените
(множества, мултимножества) математически обекти и да се обосноват
комбинаторните принципи, използвани за намиране броя на такива обекти
(комбинаториката също не се изучава в средното училище). Без познаване на
понятието декартово произведение не може да се даде дефиниция на
понятието релация. Училищната математика използва десетки релации (между
числа или геометрични обекти) без да подчертава свойствата на тези релации
(рефлексивност, симетричност, антисиметричност, транзитивност) или
отсъствието на такива свойства. Заради това, в средното училище е
невъзможно да бъдат въведени формално понятията еквивалентност,
наредба, граф (в частност дърво), и най-вече функция, които са различни
видове релации.
Математиката (не само училищната) не може да избегне употребата на
понятията функция и формула (израз). В нито един училищен учебник, обаче,
няма да намерим дефиниции на тези понятия. Дефиниция на понятието
функция не може да бъде дадена, защото учениците не познават понятието
релация, а на формула – защото не познават апарата на формалните
граматики, понятието дърво или поне конструктивните техники индукция и
рекурсия. Вместо да дефинира понятието функция в най-общ вид, училищната
математика го замества на интуитивно ниво с понятието функция на реална
променлива и абсолютно неправомерно отъждествява функция с някоя нейна
формула. Така се създава превратна, и трудна за коригиране, представа за
възможните видове функции. Не се осъзнава възможността една функция да
има много или да няма нито една формула, както и същността на
еквивалентните преобразования на формули.
В резултат, училищната математика лишава учениците от важни за тяхната
математическа култура понятия и концепции, само защото са същинска част от
ДМ. Обяснението, че ДМ не е необходима в училище, защото основите на
математическото мислене и математическата култура се формират с
изучаването на класическа (в огромната си част – непрекъсната) математика е
несъстоятелно. Много от учениците с интерес в областта на математиката ще
станат програмисти и класическата математика не е достатъчна за
формирането на тяхната математическа култура. Ще покажем защо това е
така.
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3. Дискретна математика и информатика
3.1. Множества и булева алгебра
Без преувеличение може да се каже, че същност на работата на
съвременните програмисти е да дефинират и имплементират алгебри в
широкия смисъл на думата – множество от обекти и множество от операции
над тях. Модерната парадигма – обектно-ориентираното програмиране –
поощрява програмиста да дефинира класове (множества) от обекти и методи
(операции) между обекти. Ето защо е необходимо бъдещият програмист да
бъде запознат с алгебричния подход към обектите, с които работи – да може
да дефинира обекти и операции с тях, да обосновава свойства на операциите,
да строи правилни изрази (формули) в получената алгебра, да трансформира
изрази в по-удобни еквивалентни изрази и т.н.
Класическата математика дава познания само за една алгебра – на
реалните числа (и нейните подалгебри – на рационалните и целите числа,
свойствата на които са подобни на свойствата на алгебрата на реалните
числа). Много добра алтернатива, даже само за да се демонстрира наличието
на алгебри с принципно различни свойства, е алгебрата на подмножествата на
някакво универсално множество със споменатите операции обединение,
сечение, допълнение (и други полезни операции – разлика, симетрична
разлика и т.н.). Тази алгебра – наричана булева – е проста, дефинициите на
операциите са лесни за разбиране и прилагане, а свойствата и се различават
от тези на алгебрата на реалните числа. Имплементирането на клас Sets е
чудесна възможност да се покаже, как може един и същ обект да се представи
по различни начини в структури от данни и как може една и съща операция да
се реализира с различни по качества алгоритми.
Но това не е единствената причина, поради която изучаването на
алгебрата на подмножествата е важно. Съществуват други алгебри, които
също са булеви, т.е. макар обектите с които оперират да са различни – има
еднозначно съответсвие между операциите, при което се получава тотално
съвпадение на свойствата. Доброто познаване на една булева алгебра
позволява да се премине към коя да е друга булева алгебра без усилия. Една
друга важна за програмистите булева алгебра, например, е споменатата веча
алгебра на съжденията (в програмирането ги наричаме логически изрази) с
операциите „и“ (and), „или“ (or), „не“ (not), „изключващо или“ (xor) и т.н. Тя е
много важна за програмистите, защото езиците за програмиране използват
логическите изрази за разклоняване на програмите и организиране на цикли.
За още една важна булева алгебра – на двоичните функции – ще стане дума
по-долу.
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3.2. Декартово произведение
Декартовото произведение е една от най важните за информатиката
операции с множества. Тя не е вътрешна операция на булевата алгебра на
множествата. Декартовото произведение на две подмножества на някакво
универсално множество не е подмножество на универсалното множество.
René Descartes въвежда операцията за да постави геометричните
разглеждания на алгебрична основа, създавайки по този начин аналитичната
геометрия. Без декартовите координати не би било възможно не само
създаването на съвременната компютърна визия – „лицето“ на
Информационните технологии, но и управлението на компютърния монитор
изобщо.
Ролята на декартовото произведение в Информатиката, обаче излиза
далеч извън работата с декартови координати. Това е единствената операция,
използвана в Информатиката, за структуриране на данни – в езиците за
програмиране и в системите за управление на бази от данни. Например, всеки
масив от тип int с дължина 5 е елемент на декартовото произведение
int  int  int  int  int = int5,
двумерен масив от тип int с размери 5 на 5 – елемент на декартовото
произведение
int5  int5  int5  int5  int5 = (int5)5,
а записът на лице в релационна база от данни, съдържащ Идентификатор
(число от тип int), Име (масив от 30 char) и Заплата (число от тип
double) е елемент на декартовото произведение int  char30 
double5.
3.3. Релации и графи
Релация е друго понятие на ДМ, което е важно за Информатиката. Всяка
релация е подмножество на някакво декартово произведение. В най-общ вид
понятието релация се използва главно в теорията на релационните бази от
данни (РБД). Основните обекти на всяка РБД са релации, наричани още
таблици. Всеки програмист, който работи с РБД трябва да познава добре
операциите на релационната алгебра (още една важна, и доста различна от
споменатите по-горе, алгебра) – селекция, проекция, обединение и т.н.
Много важни за Информатиката, както и за Математиката като цяло, са
релациите над декартови квадрати и по специално еквивалентностите и
наредбите – пълни или непълни. Всяка еквивалентност разбива множеството
на релацията на класове на еквивалентност. За алгоритъм, изчерпващ
пространството, в което е дефинирана еквивалентност, обикновено е
достатъчно да разгледа само по един елемент от всеки клас на
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еквивалентност. Така наличието на еквивалентност спомага за увеличаване на
бързодействието на алгоритъма. Затова програмистът трябва да е в състояние
да дефинира полезни еквивалентности.
Най-важното приложение на пълните наредби в информатиката е
сортирането – на тази процедура можем да подлагаме само елементи на
напълно подредени множества. Добре известно е, че сортирането е стъпка,
която улеснява работата на други алгоритми и повишава бързодействието им.
По-малко известен факт е, че елементите на непълна наредба също може да
се подложат на сортиране (топологическо сортиране) и с това да улеснят
следващи стъпки на алгоритми, работещи върху непълната наредба.
Графите са специален вид релации. На практика няма разлика между
понятията релация и ориентиран граф, а неориентираните графи са
симетрични и рефлексивни релации. Важни задачи от живота се моделират с
графи, като теорията предоставя много алгоритми за решаването на такива
задачи. Затова познаването на понятието граф и алгоритмите в графи е
неизбежна част от културата на бъдещия програмист.
Дърветата, пък, са специален вид графи. Освен за решаване на задачи
от живота, както беше при графите от общ тип, дърветата имат и друга важна
за Информатиката роля. Представянето на данните в дървовидни структури
(различни пирамиди, балансирано дърво, индексно дърво и т.н.) води до
значително увеличаване на скоростта на много операции, в сравнение със
случая, когато данните са представени в линейни структури (списък, опашка,
стек). Компилаторите използват дървета за вътрешно представяне на
програмните конструкции. Няма да преувеличим, ако кажем, че това е найважното за Информатиката понятие на ДМ – с голямо теоретично, практическо
и методологическо значение.
3.4. Функции
Понятието функция е фундаментално за Информатиката. Всъщност, всеки
програмен модул пресмята стойностите на някаква функция. Училищната
математика създава погрешната представа, че функция може да се дефинира
само чрез формула (израз) от нейните аргументи. Ако за функцията, която
трябва да се пресметне програмно, има такъв израз (независимо в каква
алгебра), тогава създаването на съответна програма е елементарно. За
алгебрата на реалните числа, например, програмните езици предлагат вграден
инструмент – аритметичния израз.
Проблемът е, че за повечето функции няма израз, който да пресмята
стойностите им. В дискретната математика дефинираме функцията f: A  B, с
дефиниционна област A и ко-област B, като релация Rf  A  B такава, че
aA съществува не повече от едно bB и a е в релация Rf с b. В общия
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случай както A, така и B, може да не са числови множества, нито пък
множества в известна алгебра и за формула, пресмятаща функцията не може
да се говори. Нещо повече, възможно е A и B да са множества в известна
алгебра, и въпреки това да няма формула, по която да се пресмята f.
Да разгледаме два примера на функции, които са необичайни за
класическата математика. Вляво на Фиг. 1 е дефинирана таблично функцията
A
3
2
1
5
4
6

f1
John
Mary
Peter
Johh
Mary
Peter

char y[10];
void f1(int x){ switch(x){
case 1:
case 6: strcpy(y,"Peter"); break;
case 2:
case 4: strcpy(y,"Mary"); break;
case 3: case 5: strcpy(y,"John"); }
}
Фиг. 1. Функция с нечислови стойности

f1, с дефиниционна област A = {1, 2, 3, 4, 5, 6} и ко-област B = {Peter, Mary,
John}. Всеки елемент x на A участва точно веднъж в лявата колона, а
елементът в същия ред на дясната колона е стойността f1(x). Функцията f1 не е
с числови стойности и не може да бъде пресмятана с израз. Вдясно на Фиг. 1 е
показан програмен модул, написан на езика C, който пресмята f1. Няма нищо
случайно в това, че в езика С такъв модул се нарича функция.
Като втори пример да разгледаме функцията на езика С от Фиг. 2, която
трябва да пресмята квадратния корен на
аргумента x. Тя работи коректно, ако x е
int f2(int x){
точен квадрат. Ако x не е точен квадрат,
int s=0;
тогава функцията попада в безкраен цикъл,
while(x!=0){
никога не завършва работа и не дава
x=x-(2*s+1);
резултат. Такава функция наричаме
s++;
частична. Във функцията е реализирана
итеративна
процедура
(цикъл)
за
}
пресмятане на стойността. Итерацията
return(s);
(както и рекурсията) са средствата на
}
информатиката за пресмятане на функции,
Фиг. 2. Частична функция
за които нямаме формули, а представянето
им с таблици би довело до прекален разход на памет. При това функциите,
дефинирани с итерационни процедури по принцип са частични – те може
никога да не завършат изпълнението си, поради зацикляне или възникване на
недопустимо действие (делене на нула, опит за промяна на ОП в забранен
участък и т.н.).
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Дискретната математика се занимава основно с частични функции,
дефиниционната област на които, ко-областта, или и двете, може да не са
числови. Познанията, необходими за работа с такива функции се придобиват и
при продължителни занимания с програмиране, но много по-добре е да се
преподават систематично и целенасочено.
Специален клас функции, които са предмет на ДМ и са важни за
информатиката са двоичните (булевите) функции. Вече споменахме, че
алгебрата на тези функции (операциите тук носят имената дизюнкция,
конюнкция и отрицание) е булева алгебра и изучаването ѝ е много по-просто,
когато обучаваните вече познават другите два примера за такива алгебри.
Значението на двоичните функции за информатиката е огромно, защото с
тяхна помощ се създават компютрите. Всяко отделно устройство на двоичния
компютър е комплекс от няколко двоични функции на много (32, 64 и т.н, в
зависимост от разрядността на компютъра) двоични променливи. Познаването
на двоичните функции помага да се разбере в дълбочина устройството на
компютъра и принципите на неговото функциониране.
3.5. Комбинаторика и сложност на алгоритми
Изброителната комбинаторика е измежду най-трудните дялове на ДМ.
Нейната основна задача е намирането на броя на елементите на различни
множества. Основното приложение на комбинаториката в работата на
програмиста е при оценяването на сложността на използваните в програмите
алгоритми – по време и по памет. Сложността по време на един алгоритъм,
реализиран с компютърна програма, се измерва с броя на командите, които
компютъра ще изпълни по време на работата на програмата. Оценката на
сложността на алгоритмите по време е непроста комбинаторна задача и за
нейното решаване е необходим опит. Пресмятайки сложността на алгоритъма,
програмистът може да прецени дали програмата ще бъде в състояние да реши
съответната задача за разумно време, от което пък до голяма степен се
определя полезността ѝ. Когато за решаването на една и съща задача
съществуват няколко различни алгоритъма, тогава основен критерий за избор
на този от тях, който да бъде имплементиран, може да бъде по-добрата
сложност.
Сложността на един алгоритъм по памет се измерва с обема (броя
байтове) ОП, която алгоритъмът използва. Това също е не проста
комбинаторна задача и нейното решаване, макар и не толкова критично,
колкото оценката на сложността по време (предвид все по-големите размери
на ОП), също е важно. В много случаи (при мобилни устройства, космически
апарати и т.н.) всеки байт е изключително ценен и неразумното планиране на
използването на паметта може да бъде фатално.
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3.6. Формални езици, граматики и абстрактни машини
Теорията на формалните езици, граматиките и абстрактните
математически машини също е от трудните дялове на ДМ. Нейният обект на
изследване са езиците за програмиране, т.е. основният инструмент на
програмиста. В този дял на ДМ се изследват възможностите за
специфициране на формалните езици, с помощта на които програмираме
компютрите и се разработват алгоритмите за транслиране (превод) от един
формален език на друг. Най-подходящото средство за специфициране на
формален език са формалните граматики. Теорията дефинира различни по
сложност езици в зависимост от граматиките, които ги пораждат и изучава
свойствата и възможностите на различните езици.
Познаването на апарата на формалните граматики е абсолютно
задължително за всеки информатик, защото описанието на синтаксиса
(правилата за написване на програма) и семантиката (смисълът вложен в
отделните езикови конструкции) на езиците за програмиране се извършва в
термините на формални граматики. Докато граматиките са идеалното средство
за специфициране на език, те не са подходящи за решаването на другата
задача – анализа на правилността на програмата и превода ѝ на друг език
(обикновено на езика на компютъра). За решаването на тази задача се
използват абстрактните математически машини (автомати). Теорията
дефинира различни по сложност автомати, съответни на различните по
сложност езици и предлага алгоритми, с помощтта на които от формалните
граматики, специфициращи езиците, да бъдат построени автоматите, които да
извършват анализа на програмите. Всъщност, се оказва, че ролята на тази
теория на ДМ за Информатиката много по-голяма от решаването само на
практическите задачи на специфицирането и транслацията на езици за
програмиране.
Най-сложните възможни автомати – машините на Тюринг, съответни на
формалните езици от общ тип, са най-подходящият математически модел на
неформалното понятие алгоритъм. Така теорията на формалните езици се
явява теоретичен инструмент за изследване на най-трудните от философска
гледна точка въпроси на Информатиката – какво е алгоритъм, какви задачи
можем да решаваме алгоритмически и можем ли да решим с алгоритъм (а
следователно и с компютър) всяка смислено поставена задача.
4. Заключение
В този кратък текст се опитахме да посочим някои от най-важните за
информатиката области на ДМ. Целта ни беше да покажем, че макар по
произхода си и използваните инструменти ДМ да е част от математическата
наука, от друга страна, тя е неразделно свързана, както с теорията, така и с
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приложенията на Информатиката. Надяваме се, че с посочените аргументи
сме убедили читателя, че е невъзможно професионалното изграждане на
един информатик без солидна и задълбочена подготовка в областта на ДМ.
В редица дискусии за ролята на ДМ в образованието по информатика
могат да се чуят възражения, че това е една сложна материя, която трудно се
разбира от учениците и е по-добре изучаването ѝ да се отложи за по-късен
етап, визирайки обучението в университет. Факт е обаче, че подобни
възражения може да се чуят и в Университета, този път в смисъл дали не е подобре да се отложи изучаването на ДМ за последните семестри.
Опитът показва друго. Учениците с интереси в областта на Информатиката
започват отрано да се занимават с ДМ и без проблеми се справят с
материала. По-късно, в Университета, те показват, средно-статистически
разбира се, по-добри резултати от състудентите си, които за пръв път се
срещат с ДМ едва на студентската скамейка. От тук и твърдата убеденост, че
ДМ трябва час по скоро да намери мястото си в училищната програма. За
профилираните паралелки по Информатика това е задължително, а за тези по
Информационни технологии би било много полезно.
Прости пресмятания показват, че ако в четирите класа на гимназиалната
степен се отделят по 5 учебни часа годишно и се обвърже преподаването на
ДМ с подходящи теми от съществуващата учебна програма, това ще е
достатъчно да се въведат необходимите знания за множества, релации и
функции, както и да се направи кратко въведение в комбинаториката и
теорията на графите. Ако подобни промени се направят и в прогимназиалния
курс, завършващите средно образование ученици, особено тези от профил
Информатика, ще имат напълно задоволителна подготовка в областта на ДМ.
Тази работа е частично финансирана от Фонд Научни изследвания на СУ
„Св. Климент Охридски“ по Договор ???/2011 г.
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РАЗВИТИЕ НА МАТЕМАТИЧЕСКИТЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ НА
УЧЕНИЦИТЕ В НАЧАЛНОТО УЧИЛИЩЕ ЧРЕЗ ИЗУЧАВАНЕ НА
ЕЛЕМЕНТИ ОТ ДИСКРЕТНА МАТЕМАТИКА
Вилислав Радев, Коста Гъров
ПУ „П. Хилендарски”, Пловдив, бул. България № 236,
vilislavradev@uni-plovdiv.bg, kosgar@pu.acad.bg
Резюме: Настоящата разработка e посветена на изучаването на Дискретна
математика в началното училище. Предлагат се решения и примерни задачи за
изучаване на елементи от дискретната математика.
Ключови думи: декартово произведение, изброяване на възможности и
подреждане, множества, логическо изключване, познавателни характеристики.

I. Въведение.
Известно е, че дискретната математика изучава обекти от нечислово
естество: множества, логически изрази, алгоритми, графи и др. Познаването
на теорията на множествата, алгебрата, математическата логика и теорията на
графите е абсолютно необходимо за точната формулировка на понятия и
постановки на различни приложни задачи, тяхната формализация и
компютъризация, а също и за усвояване и разработка на съвременни
информационни технологии.
Поради своята актуалност и важност учебната дисциплина „Дискретна
математика” е основна за университетските курсове по математика и
компютърни науки. Считаме, че е време тази учебна дисциплина да „слезе” и в
средното училище като въвежданетo на елементи от дискретната математика
да започнат да се изучават в началните училищни часове. В настоящата
работа се предлагат примери и задачи от ДМ, които могат да се преподават в
началното училище.
Счита се, че е удачно в тази възраст да се изучават задачи за изброяване
на елементи на множества, елементи от теория на графите, подреждане на
множества по определен признак, операции с множества, метод на
включване, на изключване и др.
В [1] сме направили примерен план за изучаване на по-горе посочените
елементи от дискретната математика. В началното училище (1-4 клас) трябва
да продължи решаването на задачи за намиране на връзки между елементи на
множества, което ще позволи на учениците по-късно да осъзнаят понятието
„мощност на множество” и да могат да сравняват множества по техните
мощности. Още от първи клас могат да се предлагат алгоритми за решаване
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на задачи с помощта на графи. Отначало това са примери за изпълнение на
аритметични действия или сравняване на числа. Във върховете на графа се
записват числа, а върху ребрата – операциите, които трябва да се извършат с
тези числа. С течение на времето алгоритмите постепенно трябва да се
усложняват. Например в 4 клас вместо числа, във върховете на графа могат
да се записват не конкретни числа, а променливи, които могат да приемат
различни стойности. Така резултатите от изпълнението на операциите се
променят в зависимост от началните условия и учениците разбират, че
алгоритъма решава масова, а не конкретна задача.
II. Примери и задачи по Дискретна математика за началното училище.
Зад. 1 В една паралелка от 40 ученика оценка добър имат:19 ученика по
английски език, 17 ученика по математика и 22 ученика по химия. Само по един
предмет оценка добър имат: 4 ученика по английски, 4 по математика и 11 по
химия. Учениците, които имат добър по математика и по химия, са 7, а 5 от тях
имат оценка добър по английски език. Колко са учениците, които имат оценка
добър по един, два и три от посочените предмети? Колко са учениците без
оценка добър?
Решение:

Решението на задачата се задава с отбелязаните множества като се
използват кръгове на Ойлер. По този начин учениците извършват
операциите изброяване на множества, сечение на множества и др.
Следващата задача 2 може да се зададе за самостоятелна работа на
учениците.
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Зад 2. В петте класове на едно училище учат 70 ученика. От тях
занимания в школа по математика посещават 51, по изобразително изкуство –
40, а по български език – 22 ученика. В трите школи едновременно участват 6
ученика, 32 са едновременно в математика и изобразително изкуство, в
изобразително изкуство и български език те са 8, а в математика и български
език – 11 ученика. Има ли ученици, които не посещават нито една школа?
Зад 3. Разполагате с 2 ризи-бяла и черна и 3 панталона-черен, сив и бял
за обличането на дадената фигура. Да се състави списък с всички възможни
варианти нa обличане и да се подредят по цвят на риза и панталон.

Решение:

Даденият пример може да се интерпретира като игра на малки ученици,
включваща в себе си правенето на избор като математическа задача (дейност)
като децата следят ходовете на самата игра. Учениците могат да използват
хартиени части, за да облекат фигурата. На първо място те поставят бял цвят
риза и изброяват вариантите: бяла риза с останалите 3 вида панталони и
записват броя им. След това бялата риза се заменя с черна и отново се
изброяват вариантите с 3-те различни панталона и се записва броя им.
Общият брой облекла е 6. Учителят показва всичките варианти и от учениците
се изисква да ги подредят систематично т. е. разделят се на групи с бяла и
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черна риза след което подредбата на панталоните е в следния ред - черен, сив
и бял.
С горната задача учениците се запознават и реализират декартово
произведение на множества, изброяване на възможности и подреждане
(сортиране) на множества по определен признак.
Следващата задача 4 може да се зададе за самостоятелна работа на
учениците.
Зад. 4. Да се подредят дадените предмети по техните характеристики,
където всеки един се различва от предхождащия точно по една
характеристика.
Решение:

Зад. 5. За закуска в детска градина предлагат кифла, сок и ябълка. По
колко различни начина дете може да избере своята закуска, ако то може да
избере или да не избере всяко от предложените неща?
Решение:
Решаваме задачата, като съставим граф на всички възможни комбинации
от предложените ястия.
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С ябълка

Със сок

Без ябълка
С кифла
С ябълка
Без сок

Без ябълка
С ябълка

Със сок

Без ябълка
Без кифла
С ябълка

Без сок

Без ябълка
С тази задача се демонстрира съставянето на конструкцията граф,
изброяването на върхове и ребра и др.
Следващата задача 6 може да се зададе за самостоятелна работа на
учениците.
Зад 6. По колко начина можем да изминем пътя от А до С без да минем
по два пъти през една и съща точка.

D

C
О

А

B
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Зад. 7. Иван, Петър и Николай събирали в парка кестени. Едно от
момчетата носело кошница, другото торба, а третото носело полиетиленов
плик. Петър не носел кошница, нито плик. Иван не носел кошница. В какво е
събрал кестените всеки от тях?
Първо решение:
Тъй като момчетата са трима и три са използваните от тях предмети,
построяваме таблица от три реда и три стълба. Знакът „+” означава, че
момчето носи този предмет, а знакът „-” – че не носи този предмет. Петър не
носи кошница нито плик , поставяме „-” в колонита на кошница и плик, а знак
„+” в колонката за торба. Тогава Иван и Николай имат „-” в колоната торба.
Иван не носи кошница, следва да поставим „-” на колоната торба срещу
неговото име и остава „+” за плик. Оттам следва, че за Николай остава „+” за
кошница.
Иван
Петър
Ноколай

Кошница
+

Торба
+
-

Плик
+
-

Едно от най-често срещаните средства за решаване на логически задачи
е тяхното описание в таблица или граф, а за някои задачи – с граф- дърво.
Прилагането на тези методи може да стане и за онагледяване на отделни
съждения на дадена задача. Учениците лесно усвояват метода на таблиците
(графите) и граф-дърветата за решаване на задачи, в които решението е
свързано със запаметяването на голяма по обем информация. Не е
необходимо да се дава теоретичното определение за граф или граф-дърво.
Предлагаме и решение на задачата с граф.
Второ решение:
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Всяко от отделните момчета изобразяваме с точките – И, П и Н, а
множеството от трите предмета с точките- „к”, „т”, „п”. За да изобразим, че
Петър не е носел кошница и плик, свързваме точката П с „к” и „п” с прекъсната
отсечка, а П с „т” с непрекъсната отсечка. Тогава И с „т” и Н с „т” се свързват с
непрекъсната отсечка. От това, че Иван не е носел кошница, следва че И и „к”
се свързват с непрекъсната отсечка. Оттук следва, че И и „п” трябва да се
свържат с непрекъсната отсечка. Остана Н и „к” също да свържем с
непрекъсната отсечка.
Следващата задача 8 може да се зададе за самостоятелна работа на
учениците
Зад 8. Съучениците Десислава, Василена, Георги и Юлиян посещават
занимания по художествено слово, рисуване, танци и хор. Определете кой в
кое заним ание участва, ако на концерта на хора Десислава и Георги харесали
неговото изпълнение. Юлиян и Деси не обичат да рецитират. Деси не познава
Георги. Василена и участникът в художественото слово са чести гости на
художника.
III. Заключение.
Считаме, че предложения в настоящата работа подход за запознаване на
малки ученици с елементи от дискретната математика, е удачен. Решаването
на конкретни задачи, съобразени с възрастта на учениците, формират знания
и умения в областта на конкретната математическа дисциплина. Така се
поставят основите на логическо мислене и се възпитават качествата
съобразителност и комбинативност.
Авторите имат планове за изграждане на образователен софтуер, с който
да се изгради обучаваща среда за решаване на задачи от дискретната
математика за различни възрастови групи.
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ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПОДХОД
В ОБУЧЕНИЕТО ПО ПРИЛОЖНА СТАТИСТИКА
ЗА ИНЖЕНЕРИ И ИКОНОМИСТИ
Мариян Илиев
Румяна Гешева
ТУ София - филиал Пловдив, ул. “Ц. Дюстабанов” 25,
iliev_m@abv.bg; rumiges@abv.bg

АБСТРАКТ
В настоящия доклад е представена методика за прилагане на изследователски
подход в обучението по „Приложна статистика” за инженери и икономисти.
Приведени са примери на изследователски проекти на студенти от втори курс на
специалността „Индустриален мениджмънт”, получените резултати и методика на
оценяването.
Ключови думи: приложна статистика, изследователски подход,
информационно общество, е-обучение, методика на преподаване.

ВЪВЕДЕНИЕ
Дисциплината „Приложна статистика” е с фундаментално значение за
развитие на човешкото мислене. Тя е граматиката на науката и една от найприложните части на математиката в технологиите и бизнеса. За усвояването
й, през последното десетилетие
успешно се използват различни
демонстрационни програми, електронни таблици, специализирани софтуерни
продукти като MATLAB, Maple, MATHEMATICA [1]. Съвременното
информационно общество предлага огромни информационни ресурси и
позволява използването на още един мощен образователен инструмент –
изследователския подход [2], който повишава познавателната активност на
студентите, води до по-задълбочено и трайно усвояване на идеите на
«Приложната статистика», развива тяхното творческо мислене, инициативност
и креативност.
СЪДЪРЖАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА “ПРИЛОЖНА СТАТИСТИКА”
Дисциплината “Приложна статистика” съдържа пет модула: Дескриптивна
статистика, Индекси, Вероятност и вероятностни разпределения,
Статистически изводи, Зависими променливи и прогнозиране.
Целите на тази учебна дисциплина са студентите:

да се запознаят с познавателната същност и логиката на
статистическия подход;
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да придобият умения за извличане на данни от Интернет и от
съвременни статистически справочници;
да придобият умения за анализиране, представяне и интерпретиране
на данни;
да усвоят основните положения и приложения на теорията на
вероятностите;
да придобият умения за вземане на решения на базата на извадка;
да могат да определят зависимости между количествени
характеристики на различни обекти и процеси;

СТРУКТУРА НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС
Учебният процес включва лекции, семинарни упражнения и лабораторни
упражнения със седмичен хорариум най-често 2 + 1 + 1 часа. Особено важно
за ефективността на обучението е подредбата на лекции, семинарни
упражнения и лабораторни упражнения в седмичния разпис. Практиката
показва, че обучението е по-ефективно при по-голяма модулност на
дисциплината. В учебната програма е включен и „КУРСОВ ПРОЕКТ”, чието
съдържание и място в учебната програма е описано по-долу.
КУРСОВ ПРОЕКТ
Целта на курсовия проект е студентите:

да развият способности за търсене на данни в интернет и за работа с
бази от данни;

да развият навици за пресмятане на числови характеристики при
провеждане на статистически изследвания с използването на
електронна таблица;

да развият умения за представяне, визуализиране, интерпретиране и
сравнение на данни;

да могат да определят вида на разпределения и техните параметри;

да приложат знания за вземане на решения на базата на данни от
извадка;

да приложат знания за определяне на зависимости между
количествени характеристики на различни обекти и процеси;

да осигурят данни за по-мащабно изследване за концентрация на
население, територии и БВП на страните от Европейския съюз;

да придобият професионални умения за създаване и представяне на
изследователски доклад;

да се запознаят с данни от глобален, национален, регионален и
локален характер.
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ОБЕКТ НА ИЗСЛЕДВАНЕ НА КУРСОВИЯ ПРОЕКТ
Обект на изследването могат да бъдат популации с:
Глобален характер - страните в ООН, страните в Европейския съюз,
Европейски парламент; потребители на Facebook; учени, спортисти, политици,
рок звезди, писатели, художници, артисти, музиканти и др.
Национален характер –области, общини, населени места, парламент,
общински съвети, университети, студенти, телевизионни канали и програми;
Регионален характер – община, населено място, район, кметства ;
Локален характер - университет, факултет, курс, поток, група, АС, ФС, СС,
квартал, блок, транспортен поток на определен транспортен възел; посетители
в библиотеки, театри, музеи, концерти, спортни прояви и др.
ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ЗАДАЧИ
Курсовият проект включва следните изследователски задачи:
Описателна статистика. Събират се данни за популацията. Пресмятат се
числови характеристики за централна тенденция, разсейване, форма и
индекса на Джини [3].
Вероятностни разпределения. Прилага се тест за вида на вероятностното
разпределение на разглежданите популации.
Изследване на зависимости.
ПРИМЕРНИ ТЕМИ И РЕЗУЛТАТИ ОТ КУРСОВИ ПРОЕКТИ
Курсовият проект може да е по предложение на преподавателя или по
инициатива на студента. Темата на курсовия проект трябва да е оригинална и
да се отнася до изучавания материал. В разработването на курсовия проект
може да участват и група студенти. Представянето и защитата на курсови
проекти става с използването на мултимедия и публично.
Примерна тема 1: „Изследване на концентрацията на населението по
региони в страните от Европейския съюз”.
Целта на това изследване е студентът да се ориентира, доколко
населението на страните от ЕС е (не)равномерно разпределено по региони.
Примерни изводи от това изследване са:
1. В три четвърти (75%) от най-малките региони живее половината от
населението на страната или в 25% от най-големите региони живее
също половината от населението (Фиг. 1).
2. Разпределението на концентрацията на населението в страните от
ЕС е ляво асиметрично (Фиг. 2).
3. Концентрацията на населението в България е близка до медианната
стойност за страните от ЕС (Фиг. 3).
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Примерна тема 2: „Изследване на разпределението на жени в
парламентарните групи на страните от Европейския съюз”
Изводите от това изследване са представени на Фиг.4 и Фиг. 5.

Фиг. 4

Фиг. 5
Като подходящи за курсови проекти могат да се посочат теми свързани с
изследване на разпределението на относителния дял на средствата от
държавния бюджет за образование, здравеопазване, опазване на околната
среда и др. в света, в Европа или на група страни; разпределението на
възрастта на върхово достижение за учени по определена научна тематика,
спортисти, изобретатели или възрастта на встъпване в длъжност на
президенти; разпределението на броя на градовете с население над един
милион души в група страни, броя на мандатите на министър председатели,
броя на наградите на група спортисти, учени , артисти и др.
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МЕТОДОЛОГИЯ НА ОЦЕНЯВАНЕТО
При оценяването на курсовия проект се вземат впредвид следните
критерии:

oригиналност на данните – 20%;

oригиналност на оформлението и представянето – 20%;

aдекватност на решението – 40%;

оригиналност на изводите и интерпретациите – 20%.
Оценката се извършва от преподавателя и асистента публично. Преди
защитата на курсовия проект студентите се явяват на тест, който определя,
дали курсовият проект е разработен самостоятелно. Студенти, които са
разработвали проекта на семинарни или лабораторни занятия се
освобождават от този тест.
Оценките се поставят след защитата на всички курсови проекти.
Средният успех на студентите от специалността „ИМ” за учебната година
2010/2011 е много добър 5.34.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Натрупаният опит показва, че предложеният изследователски подход

мотивира студентите за по-дълбоко вникване в същността на
изучавания материал;

развива тяхното системно и креативно мислене;

развива техния мироглед и изследователски дух;

дава усещането на студентите, че са открили нови връзки и
интерпретации между данните, сътворили са нова картина за света,
която ще спомогне за подобряването на живота на нашата планета.
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ТЕХНОЛОГИИ ЗА ВЪВЕЖДАНЕ И ИЗОБРАЗЯВАНЕ НА
МАТЕМАТИЧЕСКИ ФОРМУЛИ В УЕБ 2.0 ПРИЛОЖЕНИЯ
Филип Петров
кат. Математика, ЮЗУ „Неофит Рилски”, ул. Иван Михайлов 66, Благоевград
Резюме: Въвеждането на математически формули в текст на компютър е
стар проблем, добре познат от писането на учебници. Съществуват утвърдени
софтуерни приложения към текстообработващи програми като LaTex и MathType,
които са се наложили като стандарт в писането на математически текст.
Същата проблематика естествено беше пренесена и в представянето на
информация в интернет. С бързото навлизане на уеб 2.0 технологиите се
сблъскваме с един съвсем нов проблем за областта – възможността на
потребители на системата активно да допълват учебното съдържание. По този
начин се достигна до естествената нужда не просто от предоставяне на
възможност за въвеждане на математически формули в представяния текст, а от
технически лесното им вграждане в стандартни уеб форми и най-вече удобното и
интуитивно въвеждане на самите формули от страна на потребители, които не са
напълно запознати със синтаксиса на езика, който се използва. В най-добрия случай
се търси именно такава технология, която предоставя възможност на
потребителите да въвеждат математически формули почти без никаква
предварителна подготовка.
Ключови думи: уеб 2.0, електронно обучение, уеб базирано обучение, LaTex,
MathML, математически формули, комуникация между потребители.

ВЪВЕДЕНИЕ
При писането на учебници и доклади за конференции все още двата найразпространени стандарта са MathType [3] (основно използван като добавка за
популярния редактор Microsoft Word) и различни текстови редактори
поддържащи LaTex [9] (маркиращ език за въвеждане на математически
формули). И двете технологии имат съответни модули за адаптация в
интернет страници. LaTex има множество различни приложения, част от които
ще разгледаме в настоящото съобщение. За MathType това е така наречената
MathPage [13] технология. Тя всъщност се възползва от унифицирания от
w3.org стандарт за писане на формули в HTML, наречен MathML [24] –
създаден специално за интернет приложения.
ФОРМУЛИТЕ КАТО КАРТИНКИ
Проблемът за въвеждане на математически формули в уеб страници стои
още от зората на интернет. Тогава по естествен път се наложи една практика
за експортиране на математическата формула във вид на картинка и
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показването й в интернет страницата чрез <img../> таг. В [20] са изброени
няколко основни недостатъка на този подход:
 Картинките не са мащабируеми както обикновения текст. Това
означава, че при промяна на размера се губи качество;
 Шрифтът използван при писането на формулата е фиксиран. Ако уеб
страницата позволява промяна на шрифта – тя не се отразява на
формулите;
 Картинките увеличават значително обема на сваляната информация;
 Търсачките не могат да индексират текст въведен в картинка;
 Не е тривиално да се вземе формула от картинка и чрез OCR
софтуер да се прехвърли в специализирана програма за обработка
на математически задачи.
Излизайки извън сферата на традиционните уеб страници и интегрирайки
различни възможности за комуникация между потребителите на даден сайт се
зароди терминът “уеб 2.0”, описан в [10]. Технологиите използвани в уеб 2.0
постепенно започнаха да се адаптират и използват и за обучение [1]. Когато
става дума именно за обучение по математика изниква още един сериозен
проблем – въвеждането на математически формули от страна на
потребителите на приложението (т.е. учениците). Техниката за използване на
картинки е работеща, но в никакъв случай не може да бъде определена като
удобна. Двата основни недостатъка според авторът на статията са:
 Изисква се потребителите да имат предварително инсталиран
софтуер използващ Latex, MathType или подобни на своя собствен
компютър;
 Изключително трудно е да се спазва единен стил на изобразената
информация – потребителите често използват различни шрифтове и
големини на текста в своите формули;
Въпреки споменатите проблеми практиката за публикуване на формули
като картинки е може би най-широко разпространения метод и до днес. Дали
това се дължи на инертна традиция, на непознаване на новите технологии или
на несъвършенство на новите технологии – това следва да бъде проучено и
анализирано внимателно. В следващите глави на тази статия ще бъдат
разгледани именно съвременните технологии в писането на математически
формули в интернет като се започне от най-общото („компилаторът”) и се
стигне до конкретни софтуерни продукти с практически удобна реализация.
LATEX И ИНТЕРНЕТ ПРИЛОЖЕНИЯТА
Повечето адаптации на редактори за Latex формули в интернет се
възползват от техниката за публикуване на формули като картинки, която бе
описана в предишната глава. Разликата е, че картинките не се публикуват
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статично на сървъра, а се генерират при всяко влизане на страницата. Кодът
на Latex обикновено се записва в база данни, а при изобразяването му на
екрана се конвертира като картинка от софтуер инсталиран на сървъра. Този
подход веднага разрешава двата проблема за уеб 2.0 приложенията, който бе
споменат в предишната глава – стилът на шрифта и големината му вече се
контролира централизирано от сървъра, а потребителите нямат нужда да имат
специализиран математически софтуер на своя компютър.
Съществуват различни безплатни софтуерни продукти, които реализират
тази функционалност. Най-популярните от тях са:
 mimeTex [15] – CGI скрипт, който приема Latex код и връща като
резултат генерирана картинка. Кодът се подава към скрипта с
параметър: <img src="../cgi-bin/mimetex.cgi?f(x)=\sqrt{a^2+b^2}" />.
Вгражда се изключително лесно в уеб 2.0 приложения като форуми,
блогове и социални мрежи. Не се използват пълните възможности на
езика, но за обща употреба е напълно достатъчно. Не изисква
инсталирането на допълнителен софтуер на сървъра;
 mathTex [14] – отново CGI скрипт, който се счита за наследник на
mimeTex. За разлика от своя предшественик тук се използват
пълните възможности на езика, защото скрипта комуникира с реално
инсталирано Latex приложение. Това от своя страна е както
предимство, така и недостатък – рядко се намират хостинг сървъри,
на които има инсталиран Latex. Това е и основна спънка за по-широка
употреба на mathTex. Използването му в HTML код е напълно
аналогично с mimeTex;
 LatexRender [26] – конкретно този продукт е специализирано
разширение за Wordpress [28], но в случая неговия основен PHP
файл може лесно да бъде използван и интегриран към други всякакви
системи. Затова тук ще го разгледаме по-скоро като стандартен
подход, а не като конкретен софтуерен продукт. Това разширение
стандартно използва Latex в комбинация с ImageMagick [11] за
генериране на картинки. Резултатните картинки с формули се
записват в директория на сървъра, което позволява тяхното
кеширане и съответно намаляват натоварването на сървъра.
Подобна техника беше използвана за създаване на продукти за
разработка на „Диалогово-обучаващи програми” разгледани в [22],
[23] и [12]. Предимството на този подход спрямо mathTex е, че не се
използва „външно” CGI приложение, а всичко минава през PHP
engine;
 jsMath [6] – използва се JavaScript [27] файл (jsMath.js), който се
вмъква в HTML кода на страницата. При нужда от изобразяване на
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математическа формула се прави обръщение с Tex код към него,
например: <div class="math">\int \sin x\ dx= -\cos\ x + C</div>.
Изключително предимство на jsMath спрямо досега изброените
приложения е това, че не се изисква инсталиран софтуер на сървъра
(т.е. работи с всякакъв уеб хостинг), формулите се генерират от
браузъра на клиента, а не на сървъра (т.е. използваме процесорната
мощ на потребителите) и не на последно място формулите не се
изобразяват като картинки, а като текст. Последното разрешава
проблемите с мащабируемостта на страниците, както и
индексирането в търсачки. За съжаление от 2009г. jsMath не се
поддържа от разработчиците и нови версии не са излизали, но
идеята е развита от трети независими разработчици (погледнете
информацията за MathJax от следващата глава). Някои налични
проблеми с последната версия на jsMath са описани в [17] – не се
поддържа от Opera, бавно изобразяване на мобилни устройства
(заради тяхната ниска процесорна мощ), мащабирането на
формулите в определени случаи може да излиза с грешки;
PHPMathPublisher [19] – по същество идеята е същата както при
LatexRender и подобните скриптове (генерира се картинка на базата
на Tex-подобен код), но в този специализиран продукт не се изисква
наличието на Latex и ImageMagick на сървъра. Приложението работи
с широко използвания език за програмиране PHP и се нуждае само от
доста популярната библиотека GD. По този начин задачата за
инсталиране се облекчава значително – PHPMathPublisher ще работи
на повечето уеб хостове. Езикът, който се използва не е пълно
функционален Latex код, но е много подобен. Например в
разширението за Wordpress наречено WPMathPub, разгледано в [18],
използва PHPMathPublisher и синтаксисът на формулите е следният:
<pmath size=14>int{0}{2} {(x^2 } + sin x)dx = 4.08</pmath>;
ZohoWriter [29] – това е специализирано Wiki приложение, което
предлага напълно функционален WYSIWYG редактор за Tex код
(наречен “Latex equation editor”). Интерфейсът е много подобен на
Word, което прави ZohoWriter много интуитивен и лесен за ученици,
които са запознати с офис пакета на Microsoft, като не се изисква
познаване на синтаксиса на Latex. Предоставено е API, с което би
могло да се постигне интеграция на функционалности от ZohoWriter в
други приложения и уеб сайтове. Авторите на настоящото съобщениe
изказват мнение, че ZohoWriter има много обещаващо бъдеще, ако
бъде предоставена възможност за напълно автономна и лесна
инсталация и интеграция към популярни форумни и блог приложения;
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CodeCogs Latex Editor [4] – предлага изключително лесен за
интеграция в уеб форми WYSIWYG редактор за писане на Latex код.
Макар и безплатен за употреба този редактор има един голям
недостатък – не се позволява автономно инсталиране на трети
сървър. Единствената предоставена възможност е да се изпращат
заявки към сървъра на разработчиците, а това от своя страна е
голяма спънка за интеграцията на този редактор в сериозни
приложения. От друга страна това само по себе си е и предимство за
по-малки проекти, защото не се изисква инсталиране на Latex или
какъвто и да е друг скрипт на сървъра на приложението. Предлага се
и лесна интеграция с популярни редактори като TinyMCE, което прави
използването на този редактор лесно при форуми и блогове.
Вижда се ясно, че представените технологии за Latex в уеб 2.0
приложения „страдат” основно от нуждата за инсталиран Latex на сървъра (за
пълно функционално използване), както и от това, че интернет браузърите
нямат вградена функционалност за изобразяване на Latex код.
MATHML
През 1998г. W3C въведе стандарта MathML. Той е т.нар. „маркиращ език”
на основата на XML. От тогава са излезли две съществени ревизии на езика –
версия 2.0 през 2003г. и версия 3.0 през 2010г. Последната версия 3.0 е
обратно съвместима с 2.0, което прави преходът плавен и безпроблемен.
Изключително лесно е вграждането на MathML в XHTML или HTML5 страници
чрез използването на XML namespace. Формулите се изобразяват в текстов
вид. Основен недостатък все още е липсата на широка и пълна поддръжка на
функционалностите дори от най-модерните браузъри. Например Internet
Explorer до версия 8 и Opera не успяват да изобразят страници с MathML код.
Някои проекти като UMM [25] (PHP скрипт, който преобразува формулата в
картинка ако засече, че е необходимо) са специално предназначени за
разрешаването на този проблем.
При всички положения директното въвеждане на MathML код във форми
не е удобно за крайните потребители. Затова за реална употреба се използват
WYSIWYG редактори или опростени езици, които в последствие се
конвертират към MathML. В настоящото съобщение ще бъде поставен фокус
върху редакторите, които поддържат MathML.
 FireMath [8] – това разширение работи само за браузърите Firefox с
версии от 3.5 или по-нови. Изисква и инсталирането на допълнителни
шрифтове. Формулите се пишат изцяло с визуален редактор, който
предлага богата гама от възможности. Според общата нагласа в
интернет FireMath в момента се е превърнал в едно от основните
средства за писане на MathML код за уеб страници. Приложението му

Национална конференция „Образованието в информационното общество”







205

в уеб 2.0 обаче е силно ограничено – поддържа се само от Firefox и
изисква инсталирането на разширението;
ASCIIMathML [21] – това е приложение писано на javascript, което
работи безпроблемно под Firefox, но за съжаление за Internet Explorer
се изисква инсталирането на допълнително разширение в клиентския
браузър. ASCIIMathML използва свой собствен език за форматиране
на формулите, който в последствие се конвертира до MathML код.
Ето един пример: `int_0^(2 pi) sin x dx = 0`. Формулите се ограждат с
апострофи или с думите “amath” и “endmath”, което указва на скрипта,
че трябва да изобразява математически текст. Покрива много голяма
част от възможностите на MathML, като например позволява дори
изобразяване на графики на функции. Основно предимство е, че не
се използват предефинирани шрифтове, а се използва шрифта на
обграждащия формулата текст в съответния параграф.
Безпроблемното увеличаване на изгледа (zoom) и лесната
възможност за надграждане чрез специализирани форми за редакция
са други основни характеристики, които го правят удачен избор за уеб
2.0 приложения;
MathJax [16] – реализиран чрез просто добавяне на javascript,
MathJax позволява изобразяване както на MathML, така и на Latex
код, което го прави един от най-мощните безплатни скриптове за
изобразяване на математически формули. Освен това е съвместим с
всички най-популярни браузъри (Internet Explorer, Firefox, Opera,
Chrome, Safari и др.) без нужда от инсталиране на каквито и да е
разширения на потребителската машина. Това е постигнато, като за
обратна съвместимост с браузърите има огромен набор от картинки,
които се използват за изобразяване на части от формулите. Основен
недостатък е големината на цялото приложение – съдържа над
30 000 файла с общ размер 125MB. Друго изключително важно
предимство е, че се позволява функционалност “copy-paste”, т.е.
формулите лесно може да се копират от една форма на сайт в друга.
Това впрочем е отбелязано специално от разработчиците на
популярния софтуер MathType в [7]. Изобразяването на формулите е
относително бавно в сравнение с другите алтернативи;
DragMath [2] – реализиран като Java аплет това е WYSIWYG
редактор, който позволява изобразяването както на MathML, така и на
Latex код. Поради изключително лесната си инсталация и
възможности за експортиране в различни формати, често се явява
като предпочитан редактор в доста приложения – например може
често да бъде видян интегриран към системи на Moodle. Изискването
за Java Runtime Environment и сравнителното бавно зареждане на
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редактора в браузъра може да се отбележат като единствените поголеми недостатъци;
 Connexions MathML Editor [5] – изключително семпъл и много удобен
WYSIWYG редактор за MathML код. Използването му е много
интуитивно и е подходящо за начинаещи потребители. В момента е в
процес на разработка, като сорс кода е достъпен за свободно
сваляне. За момента се поддържа само от Mozilla Firefox браузър.
От изброеното дотук е ясно, че MathML е силен конкурент на Latex, но
липсата на достатъчно стандартизирана поддръжка от различните уеб
браузъри го правят все още непопулярен избор.
СРАВНЕНИЕ
Сравнението на посочените по-горе технологични решения е представено
в Таблица 1.
Използвани са следните критерии за сравнение между изброените
технологии: базов език Tex (T), MathML (M) или друг (O) базиран на един от
двата; място на компилация от страна на клиент (K), сървър (S), трета страна
(O) или без (N); изход като картинка (P), текстово (T) или смесено (M); нужда от
инсталиране на софтуер от страна на сървъра (S), клиента (C) или без (N);
мултиплатформена съвместимост с браузъри с възможни отговори „да” (Y),
„частично” (P) в случаите когато има проблем с определен браузър или „не” (N)
при съвместимост само с един определен браузър; WYSIWYG редактор с
възможни отговори „да” (Y) или „не” (N). Критериите са разширение на
представените в [17,18].
Таблица 1. Сравнение на технологиите за въвеждане на формули във Web 2.0
Технология

Език

Компилация

Изход

Софтуер

Съвместимост

Редактор

ASCIIMM
CodeCogs
Connexions
DragMath
FireMath

O (M)
T
M
TM
M

C
O
S
S
C

T
P
T
T
T

C
N
N
S
SC

N
Y
N
Y
N

N
Y
Y
Y
Y

jsMath
LatexRender

T
T

C
S

T
P

N
S

P
Y

N
N

MathJax

M

C

T

N

Y

N

MathTex
MimeTex
PHPMP

T
O (T)
O (T)

S
S
S

P
P
P

S
S
N

Y
Y
Y

N
N
N

T

S

P

N

Y

Y

LMO

N

P

N

Y

N

ZohoWriter
Картинки
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Изборът на технология за изобразяване на математически формули в уеб
2.0 приложения все още няма изявен лидер. При всички положения наличието
на готов WYSIWYG редактор при формите за въвеждане на текст би трябвало
да се счита за значително предимство, понеже не изисква учениците да
познават синтаксиса на езика.
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Резюме. Развитието на информационното общество и масовото използване
на компютърните и мобилни технологии води до трайна негативна тенденция към
влошаване нивото на подготовка по математика на всички нива в училищата и
университетите. Потребителското мислене и новите „клик-навици” на учащите
налагат използване на нестандартни методи на обучение по математика, които
съответстват на разпокъсаните и непълни математически знания и умения на
обучаемите и използват съвременни компютърни системи за математически
изчисления и визуализация.
В статията се описва експериментално «обучение чрез синтаксис» за
студенти-второкурсници от професионално направление „Технически науки” по
дисциплината „Числени методи с Matlab”. Представени са резултати от проведения
дидактическия експеримент, получени с SPSS (Statistical Package for Social Sciences).
Key words: education, numerical methods, statistics, Matlab, SPSS

1.

ПРОБЛЕМИ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО МАТЕМАТИКА
Развитето на информационното общество и повсеместното използване на
мобилните и компютърни технологии води до проблеми на обучението по
математика. През последните години в България се наблюдава трайна
тенденция към понижаване нивото на математическа подготовка на всички
нива в училищата и университетите. Голям е броят на кандидат-студентите и
студентите, които нямат елементарна математическа култура, не познават и не
могат да използват на практика математическите закони, показват липса на
логическо и абстрактно мислене, не умеят да се изразяват и да пишат на
математически език.
Причините за това са разнородни, но най-съществени от тях са:
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 Ниско ниво на квалификация и педагогически умения на новото
поколение учители по математика;
 Недостатъчна взискателност на учителите към себе си и към учениците;
 Недостатъчно отделяно време за подготовка от страна на учениците;
 Бързият достъп до информация и използването на новите технологии
изграждат ново „клик”-поведение в обучението. Клик-навиците на
обучаемите блокират откривателския дух и водят до леност в процеса
на учене;
 Прекомерното използване още в ранна детска възраст на учебни
помагала от тип „шаблон за попълване“ ограничава духа и пречи на
самостоятелното мислене и творчество в процеса на учене и усвояване;
 Комерсиализацията на висшето образование и борбата за „бройки” води
до снижаване на критериите за прием във висшите учебни заведения и
от там—до демотивация на кандидат-студентите.
През 2006 авторът Б.Лазаров предлага нова парадигма в обучението по
математика [1], която отговаря на разпокъсаните и непълни математически
знания и на минималните и ненадеждни математически умения, включително
умения за математическо мислене. Моделът на Лазаров се основава на
концепция от „островен” тип. Тази концепция предполага модулна структура
на учебното съдържание – „острови”. Обучаваните се запознават с нови
математически понятия, методи и структури независимо един от друг. Ако за
движение в рамките на един „остров” е необходимо да се използват някои от
резултатите на друг, то това се прави без задълбочаване, като се отбелязва
само основното във вид на алгоритъм.
2. ОБУЧЕНИЕ ЧРЕЗ СИНТАКСИС
Обучението по математика в съвременното информационно общество
често включва приложения, реализирани чрез компютърни системи за
математически изчисления. Ползването на такива системи изисква
определена математическа компетентност за коректно използване на
операторите на системата и интерпретиране на изходните резултати.
Следователно, синтаксисът на компютърната система за математически
изчисления е необходимо условие за нейното прилагане в обучението по
математика. Налице е, обаче, и обратна връзка – необходимостта от коректен
синтаксис мотивира по-задълбочено изучаване на математиката. Така се
реализира един вид математическо обучение чрез синтаксис.
Подходът «обучение чрез синтаксис», предлаган от авторите, е удобен
изход от създалата се ситуация в образованието чрез изпитаната рецепта
„клин клина избива”. Чрез този подход:
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 се засилва интересът на обучаваните към математиката и се аргументира
ползата от нея;
 се провокира състезателният елемент и екипната дейност в часовете и
извън тях;
 се използват перманентно компютърните технологии в обучението;
 програмните компютърни системи стават основен инструмент и добър
помощник в обучението;
 задоволяват се напълно нарасналите образователни изисквания на
учащите, произтичащи от бурното развитие на информационните
технологии.
За успешното прилагане на подхода «обучение чрез синтаксис» е необходимо
да са налице минимум следните условия:
 обучение по математика в компютърна зала с персонални компютри или
сървър с компютърни терминали;
 малки групи (14-15) обучавани, с осигурено индивидуално работно място;
 подходящ за целта свободен софтуер (GeoGebra, LaTeX) и лицензиран
софтуер (Matlab, Maple, Mathematica, Mathcad) и др.
3.

ОПЕРАЦИОНАЛИЗАЦИЯ НА ИДЕЯТА ЗА ОБУЧЕНИЕ ЧРЕЗ
СИНТАКСИС
Обучението чрез синтаксис изисква сериозна предварителна подготовка.
Първо трябва да се изясни какво, къде и как ще се преподава и най-важното—
какво е достигнатото ниво на математическа грамотност на обучаваните.
Представените елементи на «обучение чрез синтаксис» са част от
действаща методика на обучение на студенти от втори курс—профил
«Технически науки» в Русенски университет «Ангел Кънчев» по дисциплината
«Висша математика 3—Практикум по Числени методи с Matlab».
Обучението се провежда в компютърни зали с 14-16 работни места
(персонални компютри или терминали) на под-групи студенти. Времето за
писане на дъска и хартия е минимизирано чрез въведената в учебния процес
„работна книга” [2], съдържаща както кратка теория, така и подробно решени
примери с Matlab-код и програми, а също и задачи за самостоятелно решаване
с полета за попълване на получените резултати (Фиг. 1).
Проведен е дидактически експеримент, който е предварително планиран,
проведен по график, отразен в дневник на експеримента, а резултатите са
обработени чрез пакета за статистически изследвания SPSS.
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Фиг. 1: Учебно помагало „Практикум по «Числени методи» с Matlab“
Темата на практическото упражнение е „Системи линейни алгебрични
уравнения”. Тази тема е преподавана на студентите в първи курс по
дисциплината „Математика—1 част”.
Експериментът се провежда с контролна и експериментална групи.
Извършено е предварително проучване и на двете групи за това в каква
степен са усвоени понятията и математическият апарат. Установено е, че
голяма част от студентите не знаят що е коефициент, матрица от коефициенти
пред неизвестните на система линейни алгебрични уравнения (СЛАУ) и
изпитват затруднения при идентификацията ред—стълб. Има студенти, които
не са усвоили основни понятия и теореми—не знаят що е индекс на елемент,
матрица, детерминанта, решение на СЛАУ, ранк на матрица, Теорема на
Кронекер-Капелли и не разбират геометричния смисъл на системите ЛАУ и
техните решения в случай на две и три променливи.

Фиг. 2: Заглавна страница на „непрекъснатия тест”
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По време на практическото упражнение (два учебни часа) се провежда
„непрекъснат тест” (Фиг.2). Такъв тип „обучаващ” тест има както елементи на
преговор, така и нови знания и изграждане на умения за работа в средата на
системата Matlab. Провежда се след уводната тема „Въведение в Matlab”,
което предполага, че студентите са запознати с компютърната система и
основните команди за работа с вектори и матрици. Всички студенти правят
един и същ тест, който е създаден чрез фамилията LaTeX-пакети Acrotex
Education Bundle [3] в два варианта — за екран и хартия.

Фиг. 3: Първа и втора задача на теста с оценка и отговори
Тестът се състои от седем задачи, част от които са с множествен избор и
една – с попълване на отговора в поле. Времето за самостоятелна работа по
първите пет задачи е 5 минути, тъй като чрез тях се проверяват стари знания.
Останалите задачи се решават в процеса на работа с Matlab по време на
занятието (Фигури 3-7). Работата се извършва на етапи.

Фиг. 4: Трета задача на теста с посочен верен отговор
Етап 1: Самостоятелна работа
1 зад. За да работят със системата Matlab по новата тема, студентите
трябва да са наясно с линейния запис на масиви. Задава се квадратна
матрица и студентът трябва да определи как тя се записва в Matlab (Фиг.3);
2 зад. Студентите трябва да могат да проверяват на ръка дали даден
вектор е решение на система. Първият отговор умишлено е подбран така, че
векторът да удовлетворява само първото уравнение (Фиг.3);

Национална конференция „Образованието в информационното общество”

215

3 зад. Записът на система в матричен вид е необходим, за да се направи
преход от един вид синтаксис към друг. Този въпрос дава връзка между
аналитичната част на обучението и системата Matlab (Фиг.4);
4 зад. Проверява се дали студентът може да прилага теоремата за
съществуване и брой на решенията на нехомогенна СЛАУ (Фиг.5).

Фиг. 5: Графичен метод за решаване на СЛАУ

Етап 2: Обсъждане и самооценка
1 зад. Студентите се подканват да проверят с Matlab дали техният отговор
е верен. Целта е да се преодолее страха от непознатата система и да се
приеме тя като добър помощник;
2 зад. Коментира се задачата като всеки изказва своето предположение.
След това се прилага дефиницията за «решение» на система и на дъската се
демонстрира как точно се проверява.
3 зад. Коментарът цели да се изчисти неразбирането на понятията
коефициент, матрица от коефициентите пред неизвестните, стълб на
свободните коефициенти;
4 зад. Коментарът цели да се подчертае практическата полза от теоремата
на Кронекер—Капелли.

Фиг. 6: Случаи на системи със и без решение
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Етап 3: Работа с Matlab – графичен метод
Дадени са три системи линейни алгебрични уравнения (СЛАУ) с две
неизвестни, които се решават графично (Фиг.5);
 Коментира се идеята на метода, приложим при n=2 и n=3;
 Задава се синтаксисът на командата за чертане на графика,
например ezplot(‘2*x1-x2-5’);
 След получаване на графиките се решават задачи 6,7 и 8 (Фиг.6,7).
 Определят се окончателните резултати от теста.
Етап 4: Числени методи за решаване на СЛАУ
След творческата работа на студентите с обучаващия тест, въвеждането
на нов материал става леко, като се наблюдава повишена концентрация и
засилен интерес от страна на студентите към преподавания материал.

Фиг. 7: Резултати от теста
Процесът на решаване на СЛАУ с Matlab се задава във вид на алгоритъм
(Фиг.8).

Фиг. 8: Алгоритъм за решаване на СЛАУ
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Следва самостоятелна работа на студентите с Matlab под ръководството
на преподавателя. Задават се разнообразни примери, които обхващат
различни случаи (Фиг.9).

Фиг. 9: Примери за самостоятелна работа
4. СТАТИСТИЧЕСКА ОБРАБОТКА НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ТЕСТА С SPSS
Обработката на резултатите от теста се извършва със статистическия
пакет SPSS. Изследват се получените резултати както за окончателната
оценка на студентите, така и по отделните задачи на теста (Фиг.10);
установяват се зависимости между пол и оценка, получават се „cross tables”,
пресмятат се числови характеристики - средна стойност, медиана, мода,
средно-квадратично отклонение и др.

Фиг. 10: Статистическа обработка на резултатите от експеримента
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Резултатите от теста и сравняването на нивото на математическа
подготовка на експерименталната група преди и след експеримента показват,
че в резултат на подхода «обучение чрез синтаксис» се повишава
ефективността на обучението по висша математика.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Подходът «обучение чрез синтаксис», предложен и изследван от
авторите, е нов подход в обучението по математика. Проведените
експерименти от авторите показват, че този подход се приема с ентусиазъм от
обучаваните и повишава ефективността на обучение чрез използване на
съвременни методи и технологии в обучението. Предстои да бъдат извършени
още изследвания с нови групи обучавани и с други компютърни системи.
ЛИТЕРАТУРА
[1] Лазаров, Б., А. Василева, Некоторые дидактические аспекты применения
профессионалных программных пакетов в обучение математике
старшеклассников средней школы и первокурсников университетов, The
Teaching of Mathematics, 2007, Vol. X, 1, pp. 37–50.
[2] Караколева, Ст., Велева, Е., Висша математика 3: Практикум по Числени
методи с MATLAB”, Русенски Университет «Ангел Кънчев», 2004, ISBN: 954712-245-2.
[3] Acrotex Education Bundle, http://www.acrotex.net/aeb_index.php?lang=en
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ПЪРВИ СТЪПКИ В ЕЛЕКТРОННОТО ОБУЧЕНИЕ ПО ВИСША
МАТЕМАТИКА
Павлина Стефанова
Технически университет – Габрово, Катедра Математика
Ул. „Хаджи Димитър” No 4, 5300 Габрово
e-mail: pavlinarachevabg@yahoo.com
В доклада е представен опита на автора в използването на системата Moodle
в обучението по математически дисциплини в Технически университет – Габрово.
Статията
е
финансирана
по
проект
«Влияние
на
глобалната
конкурентноспособност, базирана на знанието, върху инвестиране в развитието на
технологията на обучение в Технически университет –Габрово»

1.1. Необходимост от използване на електронно обучение
В контекста на новата икономика, в която управлението на знанието играе
централна роля, бързият обмен на информация и непрекъснатото
усъвършенстване на уменията са ключът към успеха.
“Електронното обучение предоставя по-бързо учене при намалена цена,
увеличен достъп до обучението и ясна отчетност за всички участници в
обучителния процес. В днешния ускорен ритъм на живот, организациите,
внедряващи електронното обучение, предлагат на своята работна сила
средство, с което да превърнат промяната в предимство.” (Cisco Systems
Inc., 2001)
Необходимостта от промяна на образователните политики се осъзнава
все по-ясно от образователните институции. Съществуващите до момента
теории и модели за обучение не съответстват на динамиката на развитие на
технологиите и не могат пълноценно да подготвят учащите за бъдещия им
живот. Необходимо е да се изучат възможностите на информационни системи
за електронно обучение за осъвременяване на традиционните методи на
обучение и чрез тях да се разработват все по-добри електронни курсове.
1.2. Информационни системи за електронно обучение
Виртуалните образователни среди (Virtual Learning Environments - VLE) са
първата вълна на електронното обучение. Te имат голям успех, но не дават
възможност за обмен на информация помежду си, както и за многократно
използване в различен образователен контекст. Приложенията за
електронното обучение от втората вълна имат за цел да решат именно тези
проблеми. Те са базирани на масово използване на електронни хранилища от
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учебна информация, групирана във вида на учебни обекти. В основата на тази
вълна са идеите за стандартизация на електронното обучение. [1]
Информационните системи от втората вълна най-общо могат да бъдат
квалифицирани в две групи според функционалните им възможности [4]:
1. Системи за управление на ученето (Learning Management System LMS)- софтуерен пакет, който позволява доставянето и управлението на
учебни материали до големи групи студенти. Повечето от тези системи са уеб
базирани, за да се позволи достъп до тях “навсякъде и по всяко време.
Основен недостатък на системата е, че учебното съдържание не може
повторно да се използва както в рамките на системата (части от един курс не
могат да се ползват в друг курс), така и между LMS на различни потребители.
2. Системи за управление на учебното съдържание (Learning Content
Management System - LCMS) – са създадени с цел да се публикува и
управлява по-лесно огромен обем ресурси за обучение. Те са проектирани по
такъв начин, че потребители с по-малък технически опит да не срещат
затруднения при редактирането на базите данни за материали за обучение.
1.3. Анализ на възможностите на Мoodle за разработване на учебно
съдържание.
Мoodle е софтуерен пакет за създаване на интернет базирани курсове и
Web сайтове и е създаден от Мартин Догиамас. Moodle е Open Source
софтуер, лицензиран под GNU Public License.
Общият изглед на курса в Moodle може да бъде настроен в един от трите
предоставени формата: седмичен, тематичен или социален.
Учебните дейности в Moodle са организирани като модули, които могат да
бъдат прибавяни към всеки курс. Всеки от модулите предоставя много опции
за настройка. Модулите учебни дейности са: упражнение, анкета, scorm, wiki,
workshop, избор, речник, тест, урок, форум, чат. Смисълът на тези термини не
във всички случаи съвпада с общоприетия смисъл на думата [2].
Moodle е изключително богата на възможности електронна система, с
която вие можете [3]:
- още при зареждане на вашият профил да видите списък на всички курсове,
които водите (фигура 1);
- да въвеждате, редактирате и изтривате всякакво съдържание в своите
курсове;
- да прикачвате файлове от всякакъв тип (текст, картинки, звук, мултимедия,
бази данни, програми и т.н.);
- да осъществявате връзки към други ресурси в глобалната мрежа (сайтове,
търсачки, речници, блогове и др.);
- да поддържате форум и чат към всеки ваш курс, както и да оценявате
студентите си чрез тях;
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- да получавате на своя email адрес всички нови постинги на вашите студенти
от форумите на курсовете;
- да изпращате съобщения едновременно до всички ваши студенти или само
до тези, до които поискате;

Фигура 1
- да подготвяте и да прилагате тестови изпити, както и да анализирате техните
качества;
- да поставяте задачи на студентите, да ги проверявате и оценявате и да
обсъждате тяхното изпълнение;
- да следите развитието на студентите чрез резултатите от оценяването и да
им давате постоянна обратна връзка;
- да променяте облика на курса си, като добавяте или премахвате различни
дейности и функции (напр. календар);
- да записвате ръчно студенти в курсовете си (както и да ги разделяте в групи)
или да следите как те се записват;
- да наблюдавате активността на студентите и местата в курса ви, които те
най-много посещават;
- да потърсите мнението на студентите ви за вашите курсове чрез анкетни
проучвания;
- да оформите свой виртуален профил чрез блог, кратко CV, снимка и др.,
както и да разглеждате тези, на другите.
1.4. Използване на възможностите на Moodle за разработване на
електронни курсове по математика в ТУ - Габрово
В настоящият доклад се разглеждат електронни курсове предназначени за
подпомагане на самоподготовката на студенти главно от задочна и редовна
форма на обучение в Технически университет - Габрово, но те биха послужили
за основа при разработване в бъдеще на курсове за дистанционно обучение.
При предлагането на тези курсове се отчита спецификата и предимствата на
всяка една от тези форми.
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При разработването им от една страна се отчита опита на автора за
провеждане на традиционни семинарни упражнения по съответните
математически дисциплини и желанието да се подобри качеството на
обучението чрез използване на възможностите на Системи за управление на
учебното съдържание и по-конкретно на системата Moodle. От друга страна се
отчита опита на други автори при разработване на електронно учебно
съдържание по сходни дисциплини[3].
В ТУ-Габрово студентите от факултети „Електротехника и електроника” и
„Машиностроене и уредостроене” изучават общо 3 курса по висша математика,
а студентите от факултет „Стопански” изучават Приложна математика. Това
налага създаването на 4 отделни курса, които се виждат на фигура 1.
Основни етапи при разработването на всеки един курс за електронно
обучение включват: проучване на целевата група; дефиниране на целите на
обучение; избор на методи за обучение; избор на технологични средства за
реализация на курса; разработване на учебното съдържание; планиране на
учебните дейности във времето [5].
Създадените курсове по отделните дисциплини съдържат следните
файлове: учебна програма; конспект; кратък справочник с най-важните
формули; решени задачи; задачи за упражнение; примерни контролни работи
или изпитни теми (Фигури 2 и 4). Файловете са разработени с помощта на
външни за системата програмни продукти: MS Word, WinEdit, Geonext и др.
Предоставя се възможност и за обратна връзка чрез добавен форум.
Разработените материали са особено полезни за студентите задочно обучение
и при тях се отчита повишаване на успеха в някой групи до 20%.
Фигура 2
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Идеята за конкретният формат на разработените учебни материали
възникна от необходимостта да се синтезира най-важното от всеки един курс
на обучение, за да се облекчи подготовката на студентите. Така първоначално
се изготви кратък справочник, съдържащ най-основните формули от
съответния курс, придружен с примери. Например формулите за
диференциране от курса по ВМ2 са представени на фигура 2. Така формулите
по лесно се осмислят и запомнят. Разработеният кратък справочник съдържа в
табличен вид в рамките на 4 страници следното: всички основни граници на
редици и функции; правилата за диференциране и производните на основните
елементарни функции; правилата за интегриране, основните интеграли и
основните методи на интегриране, придружени с по един конкретен пример.
В справочника по ВМ1 в табличен вид се
Фигура 3
представят темите: Комплексни числа, Вектори
(Фигура 3), Уравнения на права и равнина в
пространството и Уравнения на права в
равнината. В лявата част на таблиците са
конкретните формули, а в дясно са показани
примери. С предложеният кратък справочник,
само в рамките на 3 страници се акцентува на
най-важните формули от тези теми, без
знанието на които студентът не може да се
справи на изпита по математика. Другите
изучавани теми от линейна алгебра не са
представени в табличен вид, но отново всеки алгоритъм за пресмятане на
детерминанти, действия с матрици и др. е придружен от подходящ пример.
Курса по Висша математика 3 част включва материали по темите:
Определен интеграл, Функция на 2 променливи, Диференциални уравнения и
Степенни редове (Фигура 4).
Фигура 4
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Курса по Приложна математика се различава от останалите три, като тук
целта е разработване на упражнения по всяка от разглежданите в учебната
програма теми, тъй като дисциплината е нова и все още няма издадени
учебници. До момента са разработени 4 теми: Системи линейни уравнения,
Системи линейни неравенства, Симплекс метод и Транспортна задача. Във
всяка от темите се съдържа най-важното от теорията, решени са основни
задачи и са предложени подобни задачи за самостоятелна работа. За
онагледяване на графичният метод при решаване на системи неравенства е
използвана програмата Geonext (Фигура 5).
Уроците са с последователна структура и са подходящи за по-лесно
усвояване на основните понятия и алгоритми. Чрез решаването на системи
линейни уравнения по метода на Гаус-Жордан и системи неравенства чрез
графичния метод, студентите постепенно се подготвят за овладяване на
Симплекс метода и транспортната задача, за които са предложени наготово
празни таблици.
1.5. Някои предимства и недостатъци на електронното обучение
в сравнение с традиционното образование по отношение на
студентите и преподавателите.
По отношение на студентите, електронното обучение предлага
несравнимо по-добри възможности от традиционното - за учене със собствено
темпо, без ограничения за време и място, с възможност за собствена
стратегия на учене, както и за поддържане на връзка с преподавателя, чрез
електронна поща или форум.
Фигура 5
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Важна е възможността за обективна самооценка на теоретичните
познания и практическите умения посредством тестовете. Особено полезен е
този вид обучение за задочните студенти, за които кратките очни занятия през
семестъра съвсем не са достатъчни.
Обучаемите сами определят собствена стратегия на учене, налагат
самодисциплина и мобилизация, затова освен придобиване на знания се
възпитават независимост и самоувереност – качества, много ценни за един
професионалист. Освен социалния ефект на удобството да учат без отделяне
от дома и семейството, при задочниците е важен и икономическият ефект намаляват се разходите необходими за транспорт, хотел и издръжка в друго
населено място.
По отношение на преподавателите, основно предимство е възможността
за многократно използване на създаден курс и по-лесно осъвременяване на
учебния материал. Други предимства са гъвкавост по време и място за
преподаването, удобна комуникация със студентите – като група и
индивидуално, удобна колективна разработка. Обратно на традиционните
аудиторни курсове, много важна е възможността за автоматизирано оценяване
на знанията и практическите умения[7].
По отношение на преподавателите по-важни недостатъци са:
необходимост от допълнително обучение за работа с Мoodle; нерешени
проблеми с авторските права на електронните учебни материали; сложност на
създаването на електронен курс; не всички педагогически подходи могат да се
реализират в електронна/Интернет среда.
В днешно време е актуален въпросът: “Mоже ли Интернет да замести
традиционното обучение “учител-ученик?”. Реалността показва, че World Wide
Web и другите информационни технологии в много случаи са ефективно
средство за обучение, но не може (и не е необходимо) изцяло да се замести
традиционното обучение. Когато се решава избора на тип електронно
обучение, трябва да се отчита приноса на технологията за процеса на
обучение, нивото на задоволяване нуждите на учащите и размера на
разходите по нея.
1.6. Заключение.
Създаването на електронно учебно съдържание по висша математика е
дейност от непосредствен приоритет с оглед повишаване на качеството и
разнообразяване на формите на обучение по изучаваните математически
дисциплини. Взаимното проникване и взаимозаменяемостта между редовната
и дистанционната форма на обучение дава значително предимство при
организацията на учебния процес в условията на конкуренция в
глобализиращото се информационно общество. Наличието на качествени
учебни материали е предпоставка за методическо предимство в сравнение с
други области на научното познание.

226

Национална конференция „Образованието в информационното общество”

ЛИТЕРАТУРА:
[1] Банчев, А., Среди за електронно обучение, www.computers.bg, 06.05.2006 г.
[2] Ст. Иванов, Юл. Пашкова. Дистанционните курсове по информатика –
особенности, обхват, структура. Математика и математическо образование,
Варна 2007г.
[3] http://e-edu.nbu.bg/mod/resource/view.php?id=3866
[4] Г. Тупаров. Технологични характеристики на информационните системи за
електронно обучение. Математика и математическо образование, Варна 2007г.
[5] Д. Дурева. Дидактически проблеми при проектирането и поддържането на
курсове за електронно обучение.
[6] Д. Дурева. Теории за ученето и електронното обучение. Математика и
математическо образование, Варна 2007г.
[7] Barron, 1998; World Lecture Hall
[8] www.moodle.org – официален сайт на системата MOODLE

Национална конференция „Образованието в информационното общество”

227

ПРОГРАМА ЗА ИНТЕРАКТИВНО КОМПЮТЪРНО ОБУЧЕНИЕ
НА СТУДЕНТИ ПО ТЕМАТА “ВЗАИМНО ПРЕСИЧАНЕ НА
МНОГОСТЕНИ”
Самет Караибрямов, Бистра Царева
Пловдивски университет, Факултет по математика и информатика
einismotic@hotmail.com, btsareva@uni-plovdiv.bg
Резюме

Настоящата работа е продължение на работа [1], която запознава с
програма за интерактивно компютърно обучение на студенти по темата
“Взаимно пресичане на пирамиди в аксонометрия.” Тя е част от проект за
обучение на студенти по темата “Взаимно пресичане на тела”. Програмата
получи името САМ едва сега след завършване на първия етап от нейното
изграждане - Взаимно пресичане на многостени (призми и пирамиди) в
аксонометрия - поради което в [1] не е именувана. Нека припомним, че
програмата САМ дава възможност да се проследят етапите в ръчното
решение на задачите, където се използва методът на спомагателните равнини
[2], [3], ]4] и да се експериментира върху чертежа.
Темата “Взаимно пресичане на многостени” е не само обширна по
съдържание, но и както процесът на преподаването й, така и процесът на
усвояването й от студентите изискват доста технологично време поради
спецификата на решението на задачите. Програмата САМ, написана на С # [5],
[6] и нейното приложение в обучението, решават изключително сполучливо
гореспоменатите проблеми. Тя предлага на ползвателя решението на
задачата във всяка от петте популярни аксонометрични проекции : кабинетна,
кавалиерна перспектива, военна перспектива, увеличена правоъгълна
изометрия, увеличена правоъгълна диметрия. Той има възможност да ги
разгледа, да направи своя избор и да проследи там подробно етапите в
решението, а после динамично да мащабира, ротира, транслира, свива или
разтяга в желано направление както окончателния чертеж с всички работни
линии върху него, така и триизмерната композиция на двата пресичащи се
многостена, изчистена от работните линии.
В часовете за лекции и упражнения не може да се изчерпи голямото
разнообразие на задачите в темата “Взаимно пресичане на многостени”. То се
поражда от следните обстоятелства:
Р.1. Вид на многостените : две пирамиди; пирамида и призма; две призми.
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Р.2. Разположение на основите на двата многостена - в учебната
литература те лежат в координатните равнини на пространствената
координатна система, относно която са зададени обектите.
Р.3. Брой и вид на прободните точки на всеки околен ръб на единия многостен
с другия многостен.
Ние описахме разнообразието на прободите, базирайки се на взаимното
положение на спомагателните равнини на разглеждания околен ръб със
спомагателните равнини на останалите околни ръбове на двата многостена и
достигнахме до класификация, съдържаща 6 основни случаи и 9 подслучаи.
Въведохме понятията отсечка на допиране и площ на допиране. До сега в
учебната литература се разглежда само точка на допиране. Този подход ни
позволи да обходим частните случаи, да уведомим за тях програмата и да я
подготвим да им реагира адекватно.
Алгоритъмът, заложен в програмата САМ, за намиране на прободите
действа без проблеми за всеки от описаните случаи, но затруднения в
развиване на прободната схема се преодоляват всеки път, когато се появяват
частни случаи.
В настоящето съобщение ще се представят и възможностите, които
предоставят трите модула, наречени студент, учител и автопилот на
ползвателя на програмата САМ.
Ще отбележим, че програмата САМ предлага по-широки възможности за
приложение в обучението по геометрия, като например изграждане на
динамичен геометричен чертеж.
Съчетанието на традиционните методи на обучение по дескриптивна
геометрия с използването на програмата САМ създава възможност за
задълбочена, самостоятелна и творческа работа на студентите . Програмата
позволява и дистанционно обучение по темата.
Ние ще илюстрираме възможностите на програмата с няколко задачи за
взаимно пресичане на многостени и динамични чертежи на задачи от курса по
Синтетична геометрия.
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ПЕРСОНАЛНИ ОБУЧАВАЩИ СРЕДИ (PLE) - СИСТЕМИ ЗА
ОБУЧЕНИЕ И СРЕДИ ЗА РАЗРАБОТКА НА
ПЕРСОНАЛИЗИРАНО ЕЛЕКТРОННО ОБУЧЕНИЕ
Татяна Иванова1, Валентина Терзиева2
1Технически
2Институт

Университет – София, KEE Ботевград; tiv72@abv.bg
по информационни и комуникационни технологии–БАН; valia@isdip.bas.bg

Резюме: Персоналните обучаващи среди са среди за разработка, позволяващи
лесно интегриране на инструменти и средства, често базирани на Уеб 2.0
технологии, разширяващи функционалността на системите за обучение. Те дават
възможност на потребителя да си организира учебна среда, отговаряща на
предпочитанията и образователните му потребности. Тези среди стимулират
активното участие на обучаващите се не само в процеса на учене, но и при
управлението му, както и в подбора и дори в разработката на учебни ресурси. В
статията са разкрити и обсъдени особеностите на персоналните обучаващи среди
като инструмент за реализация на последните тенденции в областта на
електронното обучение.
Ключови думи: Персонални обучаващи среди, Уеб 2.0 технологии, Е-обучение

1. Увод – Съвременни особености на процеса на учене
С развитието на информационните и комуникационни технологии (и найвече на интернет) информацията и свързаното с нея познание стават все подостъпни и в същото време все по-необхватни. В много случаи директното
запомняне на фактите става невъзможно или ненужно, важно е да се знае
къде да се намери необходимото познание. Бързото увеличаване на знанията
и информацията, необходима за извършване на определена дейност, често
прави трудно цялостното им обхващане и се налага дейността да се извърши
без достатъчна подготовка. Затова възпитаването на изследователски и
експериментаторски дух става все по-важно.
Непрекъснато се увеличава делът на неформалното образование и
систематичното (формално) вече не доминира количествено. Неформалното
образование e комплекс от процеси, средства и институции, специално и
целенасочено разработени за нуждите на обучението, които не са директно
предназначени за придобиване на образователна степен. То е непрекъснат
процес на учене през целия живот, т. нар. продължаващо обучение. Насочено
е към специфични области и по-рядко към изучаване абстрактни такива. То е
по-скоро практическо, отколкото теоретично, основната му цел е да задоволи
конкретните учебни потребности на всеки човек, отчитайки неговите интереси
и личностни особености, затова трябва да бъде гъвкаво и персонализирано[1].
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Бързо изменящата се информационна база, голямото количество
разнообразни и променящи се знания, правят все по-трудна разработката на
цялостна структурирана учебна среда с актуални знания. Разработените
такива бързо остаряват, имат нужда от постоянна актуализация и не е
възможно да задоволят напълно разнообразните учебни потребности дори на
хора с интереси, насочени в тясна област.
Централизираният статичен модел на управление на образованието,
който е в основата на LMS средите за електронно обучение, е в противоречие
с динамиката на знанията. Включването на новостите в повечето области на
знанието и внедряването им в обучаващите системи закъснява с години, а
установените образователни стандарти са насочени към златната среда и
рядко предвиждат специално внимание за изоставащите, а още по-малко
стимулират новаторството и надарените. Освен това нужното на конкретния
човек знание, представено във вида, в който би му било най-полезно поради
своята конкретна форма и съдържание, в много случаи е трудно да се намери
в огромното море знания, а често и не присъства в една формална обучаваща
система. Именно затова при неформалното образование, е необходимо
разработване на гъвкави системи, които гарантират динамична актуализация
на знанията, улесняват търсенето им и предлагат форми за представянето им,
максимално съответстващи на индивидуалните особености на всеки човек.
2. Уеб 2.0 базиран модел на учене – особености и перспективи
В LMS системите обикновено се предлагат стандартни курсове, изискващи
от всички обучаеми да работят по едно и също учебно съдържание, с едни и
същи инструменти и в един и същ период от време. Те нямат достатъчна
гъвкавост, както по отношение на съдържанието на предлагания материал,
така и по отношение на представянето му и избора на най-подходящата за
всеки обучаван форма на учене. Те запазват тези си недостатъци дори когато
са уеб-базирани, поради своята централизирана архитектура и трудното
интегриране на съвременните инструменти за комуникация и колективно учене
в тях. Слаба страна на LMS са и комуникациите. LMS обикновено се използват
за съхраняване на лекции в текстов, мултимедиен вид или като Power Point
презентации. Те не стимулират персонализацията на обучението, не създават
ситуации, в които е естествено обучаемият да поема инициативата, да си
поставя сам учебни цели и да търси пътища за постигането им и така
ограничават активността на обучаваните. В сравнение с десктоп системите за
електронно обучение, уеб-базираните имат по-богата функционалност, тъй
като интегрират възможностите на браузърите за използване на уеб новини,
мултимедия, електронна търговия, търсене на информация, комуникации. Би
било добре те да предлагат някои от дейностите, свързани със социалните
мрежи, които обучаемите предпочитат, връзки към полезни за обучението уеб
базирани инструменти и да дават възможност те да бъдат интегрирани като
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част от работното пространство. Основната част от учениците в горните
курсове са свикнали да използват (за забавление или за получаване на
информация и учене) Уеб 2.0 инструменти като уикита, блогове, социални
мрежи и биха искали да ги използват и като част от избраната среда за
обучение. Инструменти като MediaWiki (стояща в основата на уикипедия) и
системата за разработка на блогове WorldPress със своя отворен код, голяма
гъвкавост и богата функционалност предлагат възможности, които нямат
аналог в системите за електронно обучение. Специализираните среди за
обучение изостават с интеграцията на този тип инструменти. Затова
интегрирането на Уеб 2.0 инструменти за обмяна на виждания, мнения,
кооперативно разработване на ресурси, достъп до актуални новини или
подобряване качеството на организацията и търсенето на знания, както в
рамките на обучаващата система, така и извън нея е полезно за подобряване
качеството на обучение.
Уеб 2.0. базираното електронното обучение е подход за обучение,
използващ голям набор от инструменти системи и технологии, подпомагащи
усвояването на знанията и усъвършенстването на уменията на обучаваните
във време, удобно за всеки от тях и контекст, който е възможно да бъде
персонализиран до голяма степен от конкретния обучаем. Моделът, базиран
на Уеб 2.0 технологиите, е гъвкав и отворен както по отношение на вграждане
на нови инструменти, така и за добавяне на актуални знания. Той улеснява
създаването, разпространяването, съхраняването и използването на учебното
съдържание и достъпа до други полезни за учебния процес източници на
информация. Уеб 2.0 технологиите се прилагат най-често при обучението на
студенти или възрастни, които имат развити умения за учене и ясно поставени
индивидуални цели. Освен достъп до големи масиви информация, то предлага
и възможности за лесен обмен на мнения и идеи, както и за организация на
съвместни дейности и генериране на ново учебно съдържание. Уеб 2.0
базираното електронно обучение използва основно Уеб 2.0 технологиите –
wiki-та, блогове, микро формати, споделяне на връзки и ресурси, подкаст
програми, електронно портфолио (e-Portfolio), социални мрежи, RSS/Atom и др.
Този вид обучение често обединява информация и ресурси от много
източници. Уеб 2.0 инструментите и технологиите са удобни и полезни в
учебния процес, но недостатък на самия модел е трудното контролиране на
качеството на знанията, както и тяхната систематизация. Затова напоследък
се търсят възможности за интегриране на Уеб 2.0 технологиите и
инструментите и в системите за електронно обучение (LMS) и използването им
във формалния учебен процес. Допълнителното инсталиране на Уеб 2.0
инструменти като част от всяка една монолитна система за обучение създава
значителни администраторски проблеми, но по-неприятно е обстоятелството,
че използването им е в противоречие със самата централизирана методология
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на обучение, която е в основата на LMS системите. По тази причина смятаме,
че предлагането на една LMS като инструмент за обучение в Уеб 2.0 среда е
по-добър начин за интеграция на двата подхода, отколкото обогатяването на
LMS системите с Уеб 2.0 инструменти.
3. Персонализирани обучаващи среди (PLE)
3.1 Същност и основни характеристики
Персоналните обучаващи среди (Personal Learning Environments, PLE) са
Уеб 2.0 – базирани отворени системи, които могат лесно да интегрират в себе
си различни инструменти (включително и такива за достъп до елементи на
LMS среди за обучение). PLE, за разлика от LMS системите, не са нито
монолитни, нито завършени системи за електронно обучение [2]. Те са набор
от инструменти и приложения, физически и виртуални пространства, които
обучаваните могат сами да създават и интегрират за задоволяване на своите
образователни потребности. Едно от основните им предимства е, че
стимулират обучаваните да поемат инициативата за своето обучение в свои
ръце, т.е. вместо да се съпротивляват на отвън наложените им шаблони и
изисквания, те сами формулират своите учебни цели и в рамките на PLE си
подготвят учебна среда, чрез която биха постигнали най-добри резултати.
С PLE се свързва понятието Сommunity of Practice (CoP). То съответства на
групата в LMS – системите. Представлява общност със сходни образователни
и професионални интереси. За разлика от групите на обучаващите се в LMS
системите, една CoP общност включва хора с различни познания и
професионален опит в съответната област (в една общност могат да се
включат и студенти, и ученици, а също и преподаватели, и експерти).
Основното което свързва членовете на общността е сътрудничеството с цел
получаване на знания, развитие на професионалния опит или компетентност в
съответната област. Различните участници в групата усъвършенстват своите
знания и умения в различна степен в резултат на сътрудничеството, както и в
различна степен всеки допринася за обучението на останалите.
PLE рядко съдържат специално подготвено за конкретен курс учебно
съдържание, но предлагат множество инструменти, услуги, а също и достъп до
уеб ресурси, които обучаваните могат да използват по собствена преценка и за
задоволяване на своите персонални учебни потребности. Може да се
разработи клиентски (или сървърен) софтуер, осигуряващ лесното използване
на подобни уеб инструменти и знания в LMS системите, но PLE биха могли да
предложат цялата тази функционалност, интегрирана с професионално
разработено учебно съдържание. PLE може да се базира на VLE (Virtual
Learning Environment, която осигурява качествено учебно съдържание) и сама
по себе си да експортира учебно съдържание в интернет. В PLE всеки студент
може да интегрира и използва предпочитаните от него инструменти за уики,
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блогове, подкастинг, електронна поща, споделяне на ресурси, като тези и
много други инструменти ще бъдат достъпни дори при срив в системата (нещо,
което е невъзможно в системите за електронно обучение, основани на LMS
стандарта). PLE предлагат също и възможности за разработка на учебно
съдържание, с което доближават ролите на разработчици и обучавани.
PLE, като набор от инструменти за намиране, подбор и използване на
информационни източници и специализирано учебно съдържание за процеса
на обучение, най-широко се използва в областта на индивидуалното,
самостоятелното и продължаващото обучение. PLE предполага значими
промени в педагогическите практики в посока увеличаване автономността на
обучавания, възможност в определена степен той да направлява процеса на
обучение, излизане от рамките на строго фиксираните изисквания и учебно
съдържание, повече, по-ценни и значими връзки с колеги [3]. PLE намаляват
централизираното управление на обучението и осигуряват възможност за
интегриране на множество полезни в процеса на обучение инструменти и
услуги, както уеб–базирани, така и локални. Те стимулират формирането на
навици за изработване на собствена (персонална) стратегия за учене и подбор
на необходимите инструменти и средства за нейната успешна реализация.
PLE не си поставя за задача да интегрира всички достъпни инструменти в
единна обща среда, а да обезпечи намирането им и да предостави услуги,
чрез които обучаемият може да подбере нужните му такива, да ги асемблира и
настрои по предпочитания от него начин, така че полученото работно
пространство максимално да задоволява потребностите му. Затова PLE
трябва да бъдат разглеждани като интегрирани среди за разработка на
персонални учебни пространства. Те предлагат не само инструменти за
разработка на текстови документи, аудио, видео, блогове, уеб страници,
презентации и други видове учебни материали, инструменти за търсене и
комуникация, но също така и средства за лесно интегриране на предлаганата
функционалност в единна обучаваща среда. Тъй като те са предназначени за
потребител, в общия случай нямащ нищо общо с програмирането, трябва да
предлагат развойната си функционалност във вид на графични и визуални
компоненти и на нито един етап да не се налага писане или редактиране на
програмен код. В същото време те трябва да имат достъп до богат набор
информационни, комуникационни, учебни и социални инструменти и услуги (за
да могат да ги предлагат в качеството на готови компоненти, които
обучаващият се да може лесно да постави в своето пространство и по-късно
да използва). В [4] са систематизирани 6 основни области, в които PLE трябва
да предоставят функционалност (фиг. 1): разработка на графичен интерфейс;
организиране на комуникации между потребители; достъп до учебно
съдържание; интерактивни обучаващи дейности; навременно известяване в
случаи на актуализации или промени; комуникация с други PLE. Технологиите
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за представяне и обработка на знания също присъстват в известна степен в
някои среди за разработка на PLE. Те най-често се използват за обработка на
информация, свързана с областта на обучение. Биха могли да бъдат
използвани и в други области, като например социалните контакти. С цел
осигуряване взаимодействие между PLE, разработени на различни
платформи, се работи по стандартизация по горепосочените направления.
Разработка
на графичен
интерфейс

Комуникации
с други PLE

Обработка на
информация

Обработка на
знания

Поддържане
на социални
контакти

Синхронизация
на дейностите

PLE – машина
за разработка
+
Контейнер на
услуги
Интегрирана среда за
разработка на PLE

Осигуряване
на
дейностите

Фиг. 1 Функционалност на PLE
Стандартизацията в разработка на графичен интерфейс се изразява в
следване на разработваните в тази област стандарти като W3C widget 1.0
спецификацията (W3C), OpenAjax спецификацията за метаданни (OpenAjax
Alliance) или BONDI спецификацията за мобилни платформи. Така се
гарантира, че едни и същи графични инструменти (widget) могат да бъдат
използвани както от платформи, използващи Google gadgets, така и от
WordPress, Netvibes или Facebook.
Стандартизацията, при поддръжката на социални контакти предполага
гарантиране на контролиран достъп до информацията, която всеки потребител
въвежда за себе си в своя профил. Тя трябва да може да се използва за
статистически заключения относно интересите и потребностите на групи
потребители и техните оценки за дадени ресурси, и в същото време да се
гарантира защитата на личната информация на всеки потребител. По този
начин се дава възможност информацията за потребителите да се използва от
различни уеб приложения като входни данни за алгоритми от типа на
колаборативната филтрация или техни семантични модификации за извличане
на знания на основа т.н. „колективна интелигентност”.
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Стандартизацията, свързана с осигуряване на синхрон на дейностите
позволява всеки потребител да бъде информиран в реално време за промени
в ресурсите, които го интересуват (например за нова емисия новини или нова
версия на даден продукт), както и относно промяната на интересите на
членовете на неговата група.
Стандартизацията за осигуряване на дейностите означава използване на
еднотипни ръководства за описание на функционалността на инструментите и
начина на използването им (чрез ясни стъпки, илюстративни примери, видео
ръководства и т.н.)
Стандартизирането на комуникациите с други PLE е от изключителна
важност, тъй като никоя среда не би могла да гарантира цялостното познание,
необходимо на нейните потребители, но може да предложи връзки към
хранилища (други PLE среди или обикновени уеб източници), откъдето могат
да се получат допълнителни знания.
3.2 Интеграция на Уеб технологиите и специализираните средства за
електронно обучение
Има два основни подхода за интегриране на типичните Уеб 2.0
инструменти и специализираните средства за електронно обучение: вграждане
на Уеб 2.0 инструменти в средите за електронно обучение и предоставяне на
среди за обучение (или техни части) като елементи за вграждане в PLE.
Wookie например е стандартна машина за вграждане на инструменти (widget),
разработена като част от проекта TenCompetence, с цел да се улесни
използването по време на учене на външни за една система за електронно
обучение инструменти. Чрез wookie widget factory API тя може да бъде
вградена във всяко уеб приложение. За да се улесни интегрирането, в
TenCompetence са разработени плъгини за някои популярни приложения като
WordPress, Moodle и Elgg [6].
IST PALETTE системата в архитектурно отношение се състои от две
основни части: голяма библиотека с инструменти, подходящи за вграждане в
PLE профили и удобна среда за тяхното асемблиране. Тя може да бъде
използвана без каквато и да е система за електронно обучение, но позволява и
вграждането на елементи на такива системи. В рамките на проекта IST
PALETTE [5] се изследва проблемът за представяне на услуги за ефективна
работа с източниците на знание (knowledge management, KM) в рамките на
CoP общностите. Разработени са CoP онтологии и услуги, базирани на работа
със знания. Тъй като инструментите за работа със знания обикновено
предполагат и специфични умения в тази област, една от целите на проекта е
да ги представи във вид, в който ще са максимално достъпни за широкия
потребител. Тези услуги са насочени към улесняване и усъвършенстване на:
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 достъпа, споделянето и многократното използване на наличните
източници на знание;
 създаването на нови източници на знание (или поддържане на
актуалност на наличните).
Предлагат се четири типа услуги, използващи семантични технологии: за
разработка на онтологии; за разработка на ресурси; за семантично анотиране
и за семантично търсене на ресурси.
За съвместно разработване на онтологии в рамките на проекта е
разработена услугата ECCO. Тя е тествана чрез разработката на CoP
онтологията. Това е редактор на онтологии, който предлага удобен графичен
интерфейс и е насочен към контекстуално разработване на онтологии. Чрез
него потребителите могат колективно да разработват онтологии, дискутирайки
дефиницията на всяко понятие в определен контекст, неговите свойства и
връзки с други понятия. Състои се от отделни модули, които могат да бъдат
асемблирани в единна среда съобразно предпочитанията на потребителя.
За разработка на ресурси рамките на проекта се предлага уики машина,
използваща семантични технологии. Структурата на разработваните уикита се
определя от OWL Lite онтология, чрез която се дефинират понятията,
определят се явно техните свойства и връзките между тях. Разработваните
страници и вградените в тях обекти (графики, картини, видео файлове и др.)
могат да бъдат анотирани на основа специално разработена домейн
онтология, написана на RDFS. Така членовете на CoP общността могат лесно
и просто (чрез WYSIWYG интерфейс) да представят в програмно обработваем
формат метаданни за всеки от обектите на съответната страница и на тази
основа програмите могат да намират ресурсите и да определят доколко те са
свързани с дадени понятия и каква информация за тях съдържат, независимо
от формата им. По този начин семантичното уики подпомага навигацията в
системата и намирането на ресурсите.
Семантичното търсене се осъществява от Corese търсеща машина като
използва заявки, формулирани на SPARQL (http://www.w3.org/TR/rdf-sparqlquery). Инструментът BayFaC (Bayesian Faceted Classifier) извършва
семантично полуавтоматично индексиране на текстови документи. Той
използва вектори на понятия, описани в CoP онтологията за извършване на
многостранна класификация на извлечените от документите термини.
Достъпен е както за използване от компютърни програми (чрез API), така и от
потребители посредством уеб портал. За разлика от Wookie, машината за
асемблиране на инструменти (widget) на IST PALETTE е разработена като част
от Palette уеб портал и не може да бъде вграждана чрез плъгини.
Предлаганите в проекта семантични услуги са лесни за използване от
потребители поради интуитивния си графичен интерфейс. Те обаче, бидейки
ориентирани към обработка на знания, предполагат и специфичен начин на
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мислене и изискват определени, макар и минимални умения в тази насока.
Затова, за да станат наистина широко използвани от обикновения потребител,
целящ да научи нещо в област, несвързана с обработката на знанията, трябва
да бъдат съпроводени с примерни ситуации за тяхното използване, показващи
ясно и нагледно практическата полза и лесната работа с тях. Те трябва да
бъдат популяризирани в контекст, тясно свързан с ученето.
4. Интегриране на семантични технологии в Уеб 2.0 базирани обучаващи
системи (дискусия)
Едно от предимствата на Уеб 2.0 базираните системи за обучение е, че
при тях за разпространяване и обработка на информацията, все по-голямо
участие вземат компютърните програми. Чрез тях се осигуряват съвместното
учене и комуникациите както и информационното обезпечаване и ръководство
на учебния процес. За съжаление повечето от учебните материали се
представят във формати, недостъпни за автоматична компютърна обработка.
Затова е необходимо те да бъдат описани със семантично организирани
метаданни, които подлежат на семантична оценка, преди ресурсите да бъдат
автоматично препоръчани (от някоя програма) на обучаваните. Следователно,
за да могат да развият своя потенциал, системите за уеб базирано електронно
обучение е необходимо да интегрират и инструменти и технологии за:
 интуитивно и лесно описание на ресурсите с метаданни, както и такива
за използване на тези метаданни при търсене и автоматично препоръчване на
учебни ресурси;
 поддържане на процесите, свързани с разработка, намиране и подбор на
подходящите за даден обучаващ се ресурси;
 препоръчване на подходящо асемблиране на инструментите в PLE, в
зависимост от индивидуалните особености, учебните цели и наличните
ресурси. Може да се базира както на статистически проучвания за полезността
на отделните инструменти и честотата на използването им от различни групи
потребители, така и на знания относно техните възможности, дефинирани в
спецификациите им;
 онагледяване семантиката на знанията и нейното моделиране;
 описание на самата концепция на PLE, с цел нейното успешно и
пълноценно използване. Преди да могат да създадат своя среда, обучаваните
трябва да се запознаят с възможностите на отделните инструменти и
предимствата на интегрирането им в единна среда, съобразена с техните
нужди. Използването на интелигентни технологии на този етап от една страна
подпомага както разбирането на понятията, а от друга - осигурява гъвкава и
целенасочена комуникация със системата, представяща знанията за PLE.
Например представяне с онтологии на класификацията на понятия, дейности,
инструменти и явното специфициране на връзки и зависимости се прави лесно
и е нагледно като така до голяма степен се разкрива същността на нещата.
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Много от тези инструменти са базирани на семантични технологии или ги
използват за осигуряване на по-добро качество на работата си.
5. Заключение
Наред с изграждането на професионални системи за електронно обучение
все по-често се използват и персонални обучаващи среди. Те са най-често уеб
портали, предлагащи множество полезни в процеса на обучение инструменти
и среди за разработка, позволяващи лесното асемблиране на ресурси по
преценка на потребителя. Тези среди са предпочитани преди всичко за
неформалното и професионалното обучение, както и за обучение на студенти
и поддържащо/ продължаващо обучение. Техните главни предимства са
свободата, която предлагат на заинтересуваните за организация на
собствения им учебен, процес, достъпът до големи масиви от актуална и
качествена информация и/ или учебни материали, възможностите за
комуникация, колективно учене и разработка и споделяне на ресурси.
Основни тенденции в развитието на PLE са усъвършенстването на
интегрираните среди за асемблиране на готови инструменти, разработката на
библиотеки с иновативни инструменти, стремеж за стандартизация и на
визуалните инструменти за вграждане, и на комуникациите между системите,
разработка на повече инструменти, използващи семантични уеб технологии.
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СЪЗДАВАНЕ НА УМЕНИЯ ЗА РАБОТА В ЕКИП И РАЗВИТИЕ
НА ТВОРЧЕСКОТО МИСЛЕНЕ ПРИ СЪЗДАВАНЕ НА ПРОЕКТИ
В УЧИЛИЩЕ
Марияна Николова
Великотърновски университет „Св.Св. Кирил и Методий”
Катедра „Компютърни системи и технологии”, e-mail: mnikolova_vt@abv.bg
Резюме: Докладът разглежда необходимите умения на съвременния човек за
работа в екип и възможностите за тяхното формиране в часовете по
информационни технологии в училище. Създаването на проекти и работа в екип,
прилагайки проблемния подход като дидактически метод при усвояване на учебното
съдържание са подходящо средство за създаване на ключови умения и компетенции.
Представени са етапите при реализиране на мултимедийни проекти, разгледани са
основните акценти и психологически аспектите при тяхното разработване от
ученици в часовете по информационни технологии.
Ключови думи: работа в екип, етапи при реализиране на проекти в училище,
създаване на ключови умения и компетенции.

ВЪВЕДЕНИЕ
За създаване и използване на продуктите и ресурсите на
информационното общество се изискват дейности, които изискват система от
знания. Училището като специална институция, организирано, интензивно и
целенасочено осигурява изучаване и овладяване на “дейности, адекватни на
продуктите, които са резултат от натрупания опит (от по-високо равнище)”[1].
Усвояването на знания е сложна познавателна дейност, в основата на
която стои организирана интелектуална активност. Обучаемият не само
възприема знанията, но ги преобразува, адаптира ги, избирателно реагира и
активно ги усвоява.
Критерият за ефективност на обучението в дадена предметна област
е степен на пълнота и трайност на усвоените знания и възможност за тяхното
самостоятелно използване в нетипични или нови условия. Това важи особено
за информационните и комуникационните технологии, защото ключовите
компетенции в тази предметна област за безспорно важни за всеки
съвременен човек.
Напоследък навсякъде се говори за работа в екип, тъй като всеки
нормален човек рано или късно осъзнава, че е невъзможно да постигне нещо
съществено сам. Едва ли вече има обява за работа или CV, в които да не се
споменават въпроси, свързани с умения за работа в екип под една или друга
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форма. Определено в живота на човек се налага да взаимодейства и да
работи с други хора.
Уменията за работа в екип са комплексни, защото включват в себе си
умения за общуване, умения за взимане на решение, умения за излагане на
мнение и защитаване на позиция, умения за планиране и организиране на
различни дейности, умение за съобразяване с чужда позиция и др. Зад тези
умения стоят конкретни поведения, които могат да подпомагат успешната
работа в екип.
Но дали младите хора са подготвени за екипна работа и кога се изграждат
умения и ключови компетенции за това?
Един от първите сериозни опити е училищната среда са часовете по
информационни технологии (ИТ). Работата по проект в екип изисква създаване
на завършен продукт, в който се използват вече придобитите знания и умения,
както и допълване на знанията като се използва метода “учене чрез правене”.

КАКВО ВСЪЩНОСТ ОЗНАЧАВА РАБОТА В ЕКИП
Срещат се различни определения, които на практика водят до едно и
също. В [5] определят екипната работа като комбинация от действия, които се
извършват от двама или повече души, или група, чрез които всеки човек
допринася със своите уникални умения, способности, мнение и
индивидуалност за единството и ефективността на екипа, с оглед постигане на
общи цели.
Най-общо може да се каже, че екипът е група от хора, които работят
съвместно върху задача, чийто резултат се обуславя от успешното
взаимодействие.
Основните фактори за успеха на един екип и неговата ефективна работа
са [6]:
 поставяне на ясни цели и конкретни задачи;
 правилен подбор при формиране на екипа;
 наличие на кохезия между членовете на екипа;
 способност на участниците към колективна работа.

КЪДЕ Е МЯСТОТО НА ПРОЕКТИТЕ В ЧАСОВЕТЕ ПО ИТ
Създаването на проекти е заложено в учебната програма по ИТ в
задължителната подготовка, като тяхната сложност се увеличава в
задължителноизбираемата и свободноизбираемата подготовка и позволява
използване в най-голяма степен на предимствата на “учене чрез правене”.
Това,че е заложено в явен вид в учебната програма в училище по ИТ е добра
тенденция. Проблемите идват най-вече от ограничения брой часове.

Национална конференция „Образованието в информационното общество”

241

При създаване на проекти в часовете по ИТ, учениците трябва да са
преминали базовото ниво на обучение, за да могат да използват получените
знания за достигане на поставените цели. Затова хронологично, работата по
проекти е завършващ етап от обучението по ИТ в края на седми и десети
клас, в съответствие с действащата учебна програма. Използвайки
придобитите знания, те ги затвърдяват и придобиват опит при решаване на
задачи-проблеми.
Може да се каже, че на този етап от обучението, учениците вече насочват
своето внимание не само към съдържанието на усвояваните знания, но и
пряко участват в учебната дейност. Ролята на учителя е да организира
учебния процес така, че обучаемите сами да открият нужните за решаването
на поставената задача знания.
Часовете за работа по проекти са особен тип класно-урочна форма. Те не
приличат на класическия учебен час. Работи се едновременно с много
технически средства по групи, обсъждат се проблемите, дискутират се
резултатите непрекъснато.

РЕАЛИЗИРАНЕ НА ПРОЕКТИ В ЧАСОВЕТЕ ПО ИТ
При създаване на проекти се използва проблемното обучение като
дидактически метод. Неговото прилагане има за цел да стимулира познанията
и ученическото творчество, чрез генериране на идеи за създаване на
конкретен продукт, използвайки познанията за компютърните и
информационните технологии. В резултат се прилагат придобитите знания и
се усвояват нови компетенции в самия процес на създаване и реализиране на
конкретна идея – “имам идея да направя нещо, искам много да успея да го
направя добре и качествено, трябва да получа нови знания и да придобия
допълнителни умения, за да успея да го направя” [3].
Реализирането на проекти в часовете по ИТ е творчески процес, който
позволява на участниците по интересен и нетрадиционен начин да покажат
своите знания, да проверят уменията и компетенциите си и да изразят своите
идеи.
С помощта на мултимедийни компютърни средства в организирана форма
и екипна работа, учениците стават автори на проект, който тества наученото
по ИТ чрез:

реализиране на техни идеи, свързани с колективни интереси –
създаване и издаване на вестник, създаване на плакат или рекламно
табло, създаване и поддържане на Web–страница на училище, клас или
интересна за тях област;
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запознаване други ученици с научни факти от областта на знанието,
представени по начин, отразяващ техните разбирания и виждане
адекватни на възрастта им чрез мултимедийни продукти;
реализирана на идеи, свързани с лични интереси – календар със
семейни снимки, постер със събития от живота на клас или училището,
велики личности от историята на България, родословно дърво направени с разнообразни средства.





Дейности, свързани с реализиране на проектите
В първия етап всички ученици трябва да обсъдят и да решат каква ще
бъде темата на проекта:
Създаване на вестник;
Представяне на изследване по друг учебен предмет (биология, химия,
история и др.);

Създаване на мултимедийна презентация за събитие от ученическия
живот;

Създаване на рекламна брошура на училището, класа, родния град;

Създаване на плакат или рекламно табло;

Създаване на Web–страница на училище, клас или интересна за тях
област;

Мултимедийна разработка:
– световни научни открития,
– олимпийските игри,
– глобални проблеми на съвремието,
– училището на бъдещето,
– с научни факти от различни области на знанието.
Следващата задача на целия екип е определяне на целите на
разработката и какъв резултат трябва да се получи след приключване на
работата. Трябва да се отговори на следните въпроси:









Кой ще бъде получателят на крайния продукт, за кого е
предназначен?
Колко части ще съдържа проекта, ако може да се раздели?
Как да се сформират подекипите, реализиращи отделните части и
какви са задачите за всеки от тях?
Какви интерактивни елементи ще се използват и как ще се
обработват?
Какво се нуждаят да знаят и какво още да научат участниците, за да
изпълнят проекта?
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След обсъждане се взема решение:
 Колко части ще съдържа проекта и какви елементи ще бъдат
включени във всяка част ( текст, изображения, анимация, звук).
 Как ще бъдат създадени (с какви средства).
 От къде ще бъдат взети материали (архив, библиотека, снимки,
видеоклипове и др.).
 С кои програми ще се обработват.
Реализирането на отделните части и създаване дизайна на крайния
продукт е вторият етап от изпълнението. На обучаемите предстои да се
изправят срещу проблеми, като това да искат да направят нещо, но все още да
нямат опит. Това обикновено е движещата сила и мотивацията да се научи
новото, за да се реализира идеята.
При създаване на цялостната визия и дизайн на отделните части се
развива инициативата на всеки ученик. Вземат се “суровите” факти и теми,
които ще се представят, анализират се идеи, прилага се въображение и се
създават и форматират отделните елементи – текст, изображения, звук и
анимация. При определяне вида и съдържанието на всяка част се изхожда от
конкретната цел. Създателите трябва да са наясно какво искат да видят и
какво не би им харесало. Видът и разположението на отделните елементи
оформят дизайна на частите и на цялата композиция.
Преподавателите имат водеща роля при изясняване и “сглобяване” на
идеите и тяхното оформяне в електронен вид. В отделните части всеки
елемент има равностойно участие. Текстът, изображенията, анимацията и
звукът реализират цялата идея и взаимно се допълват.
За създаване на всеки елемент се налага използване на конкретна
програмна среда, с която той може да се въведе, обработи и форматира, за да
се получи искания резултат и да придобие желания външен вид. Това
затвърдява знанията и уменията за работа в съответната среда от една страна
и дава възможност за анализ и синтез, сравнения, обобщения и изводи от
друга. Преподавателят заедно с обучаемите избира софтуера, с който ще се
обединят всички елементи и с подходяща допълнителна обработка да се
получи окончателния дизайн. Изборът зависи от наличната техническа,
технологична и софтуерна база.
Избор на софтуер и ресурси е важен момент за реализиране на проекта.
Подобни проекти могат да се създават с различен софтуер и по различен
начин. Изборът се прави в зависимост от наличните приложни програми,
техническите възможности на компютърната лаборатория, нивото на познания
на учениците и по преценка на ръководителя на групата.
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Ресурсите, които са необходими за работата при създаване на
мултимедийния или web – проект в клас освен компютъра са:
 скенер (много съществена част от мултимедийната система);
 цифрова камера ( много полезна );
 видео камера (не е задължителна);
 CD/DVD (файловете, съдържащи изображения или звук, са
сравнително големи по обем, което налага необходимост от запомнящи
устройства с голям капацитет).
Сканирането на изображенията, включване на звук и анимационни ефекти
е сложен процес, за който се искат специални умения. Знанията и уменията,
необходими за работа с мултимедийни компютърни средства, включена в
общообразователната компютърна подготовка не са достатъчни. С работата
си в такъв проект учениците обогатяват своите познания за работа в различни
мултимедийни среди.
В третия етап се обединяват отделните части. Обсъжда се цялостната
визия и се коригират по необходимост отделни елементи или тяхната
последователност.
Един от вълнуващите и интересни аспекти при създаване на такива
проекти е този, че непрекъснато може да се добавят нови елементи и да се
създават допълнителни връзки за разширяване и обогатяване на цялата
композиция. Това означава на практика, че този процес е отворен. Това е
предизвикателството за младите автори – да създават нещо, да го
усъвършенстват и да генерират непрекъснато идеи. За тяхната реализация те
прилагат въображение и непрестанно допълват своите знания. В
първоначалния вариант на проекта обикновено времето е ограничено и
елементите са по-опростени. Това позволява при следваща обработка да
бъдат включени специфични изображения между текста и да се добави
анимация, звук и др.
Етапите при реализиране на проекта са обобщени в таблица 1.
На практика, този процес е отворен, защото непрекъснато може да се
добавят нови елементи и да се създават допълнителни връзки за разширяване
и обогатяване на цялата композиция
Най-големият проблем за успешно реализиране на целия процес е
умението и ентусиазма на учителите да организират и направляват работата
на учениците. Тези проекти са първите опити на учениците да създадат свой
завършен продукт в екип.
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Таблица 1
Първи етап

Определяне
целта,
анализ на изходните
моменти, планиране и
проектиране
на
отделните части.
 Определяне на темата,
целите и конкретните
задачи.
 Анализират се други
близки продукти, които
съдържат
подобни
елементи или могат да
послужат за идеи.
 Определят се :
 отделните части на
проекта;
 екипите, които ще
реализират всяка
част.
 целите на всяка от
частите на проекта;
 най-важните
характеристики и
особености на всяка
от частите (страница,
слайд, екран, сцена);
 елементите на всяка
част.

Втори етап

Трети етап

 Избор на :
 софтуер, който ще се
използва;
 технически ресурси –
мултимедийна
компютърна система,
скенер, цифрова видео
камера.

 Обединяват
отделните части.
 Oбсъжда се
цялостната
визия.
 Kоригират се
по необходимост
отделни
елементи
или
тяхната
последователнос
т.
 Създава се
проектна
документациа.

Реализиране (създаване) на
отделните части.

Изборът се прави в зависимост от
наличните приложни програми,
техническите възможности на
компютърната
лаборатория,
нивото на познания на учениците
и по преценка на преподавателя.

 Действие на всеки екип:
 разглеждат се “суровите”
идеи и се анализират;
 създават се и се
обработват отделните
елементи;
 “сглобява” се
композицията;
 оформя се дизайна и ако
се налага се правят
корекции.

Завършване
(сглобяване) на
проекта.

РЕЗУЛТАТИ И АНАЛИЗ
С настоящия доклад се обобщават основните дейности, свързани с
екипна работа по проекти в училище. Този процес може да започне да се
реализира в задължителните часове в общообразователната подготовка по ИТ
и продължи в избираемата подготовка не само по ИТ.
В учебната програма по ИТ за предвидени няколко часа за работа по
проекти, където ученикът трябва да усвои основните правила и дейности при
разработване на проект; да реализира проект в група или екип, като използва
Интернет, различни носители на информация и други ресурси; да използва
обекти от едно приложение в друго; да зачита авторските права на готовите
материали, които използва.
Очакваните резултати на ниво учебна програма са обучаемите да умеят
да популяризират идеите си чрез разнообразни информационни средства, като
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спазва етичните норми; да знаят основните моменти при защита на собствена
теза и оспорването на чужда; да познават средства и методи за
популяризиране на идеите си, като проявяват разбиране и уважение към
различни позиции и идеи.
В голяма част от училищата развиване на идеята за екипна работа по
проекти на ученици се ограничава до тези няколко часа.
За съжаление в малко училища си „позволяват” да използват класноурочната форма на обучение както в задължителната, така и в избираемата
подготовка за придобиване на ключови компетенции като екипна работа и
работа по проекти. Основната причина за това е липсата на опит у
преподавателите и ентусиазъм за работа в нетрадиционна ситуация.
Съвместно със студенти-стажанти, преподавател от Великотърновския
университет и учители в един клас от четири училища във В.Търново,
Д.Оряховица и Плевен бе реализирана изложената в доклада идея. В два
седми и два десети класа се разработваха проекти по избрана от учениците
тема както следва: седми клас разработваха вестник и мултимедийна
презентация за историята и развитието на родното училище, десети клас
избраха да направят електронен учебник по биология и мултимедиен
рекламен клип за училището, по повод годишнина от неговото създаване.
Резултатите надминаха очакванията дори на самите ученици. Те работиха с
голям ентусиазъм и отговорност, като в крайна сметка се получиха много
добри продукти, които се използват по предназначение – за реклама
(мултимедийната презентация и рекламния клип), за обучение (електронния
учебник) и за популяризиране на различна информация (вестника). Освен в
задължителната подготовка в часовете по ИТ, проектите бяха реализирани в
свободноизбираема подготовка и извън учебно време.
Направена бе неформална анкета в края на учебната година (седми и
десети клас) във всяко училище в две паралелки от един клас – в този, който
участва в „експеримента” и такъв, където се провежда традиционно обучение.
В изследването бяха включени отворени въпроси, които проверяват както
знанията и уменията по ИТ, така също и умения и ключови компетенции за
екипна работа, начин на мислене и свободно изразяване и защитаване на
идеи, реагиране при различни спорни ситуации. Резултатите са представени
на фиг. 1. Анкетата е неформална, защото проучването все още няма
претенции за представително. Някои въпроси са субективни и проблемните
ситуации, както и в много анкети не осигуряват абсолютна достоверност.
Работи се както за разширяване на проучването, така и за доразвиване и
усъвършенстване на анкетата.
Колективите в класовете, в които са разработвани проектите са
емоционално обвързани с тази идея и имат желание да доразвият проектите,
за да участват в различни състезания и турнири.
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Анализ на резултатите от анкетата
1,00

Ученици, работещ и по проект

Ученици, не работещ и по проект

0,90
0,80
0,70
0,60
0,50
0,40
0,30
0,20
0,10
Лична
дисциплина

Практическо
мислене

Мотивация
за работа

Формиране
на собствена
теза и
аргументи

Желания за
работа по
проекти

Базови
знания и
умения

0,00

Групи въпроси

Фиг. 1

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Ползата от работата по проект в екип се проявява в два аспекта.
Първият се изразява в нарастване на познанията при използване на
мултимедийния софтуер и хардуер и създаване на умения за решаване на
техническите проблеми, когато те възникват в процеса на работа. Това
увеличава знанията и компетенциите по ИТ, в резултат на което обучаемите
придобиват, затвърдяват и увеличават своите способности за въвеждане и
форматиране на текст, сканиране или създаване на изображения (снимки,
фотоси, образи и др.) и тяхното редактиране със специализиран софтуер,
вграждане на обработените изображения в проекта, използване на цифрова
камера, записване на говор и звукови ефекти, използване на готови звукови
файлове, вграждане на анимация, създаване на връзки между елементите.
Вторият аспект се изразява с натрупване на опит при представяне и
защитаване на собствена позиция и теза и създаване на умения за планиране
на работата и работа в екип.
Смисълът на работата по проекти е учениците да се научат творчески да
използват и приложат знанията и уменията в областта на ИТ, от къде да
търсят необходимите материали, как да ги обработят и обединят, как да
описват проектната документация и да представят и защитават готовия
продукт. Крайната цел е получаване на продукт, които е интересен и полезен и
отговаря на съвременните естетически изисквания.
Техническите умения на учениците се придобиват с практика.
Специфичните умения, които се създават у учениците много зависят от
използвания хардуер и предпочетения и наличен (лицензиран) софтуер. Те се
развиват и усъвършенстват при създаване на проекта. На финала се оценява
както готовия продукт, така и процесът на работа. Важни са уменията за
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ефективно общуване в рамките на групата, конструктивното поведение и
принос с идеи.
Обучаемите се изправят срещу проблеми, като това да искат да направят
нещо, но все още да нямат опит. Това е движеща сила и мотивация да се
научи новото, да се усвоят средствата за реализиране на идеята.
Това прави дидактическите ползи особено ценни – фиг.2:
Мотивация

Обучение

Технически и
технологични
знания, умения и
опит

Забавление
Ключови
компетенции

Фиг. 2
Работата по проекти в екип в училище е нетрадиционен начин на
обучение, защото изисква да се извършат много дейности, нетипични за
класическата класно-урочна форма. Тези дейности разкриват нови
възможности за овладяване на умения и развиване на качества, трудно
постижими при традиционното обучение:
 Целеустременост в работата;
 Работна и лична дисциплина;
 Творческо и практическо мислене;
 Способност за работа в екип.

Използвана литература
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ганчев, И. Основни учебни дейности в урока по математика. София,
Издателска фирма „Модул-96”, 1999
Национална стратегия за въвеждане на информационните и
комуникационните технологии в българските училища, НС на РБългария,
София, февруари 2005.
Lachs Vivi, Making multimedia in the classroom, Routledge Falmer – London
and New York, 2000
Linn, Marcia C., Computers, teachers, peers – Science Learning Partners,
Lawrence Erlbaum Associates, Ins., Publishers, LB1585.3.L56 2000.
http://b-how.idg.bg/article/239_rabota_v_ekip_klyuchovi_faktori_na_uspeha
http://en.wikipedia.org/wiki/Teamwork
http://www.inspirelearning.net/2009/04/%D1%83%D0%BC%D0%B5%

Национална конференция „Образованието в информационното общество”

249

УЕБ-БАЗИРАНИ УСЛУГИ В ПОМОЩ НА ДЕЦАТА С
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Резюме: Представен е уеб сайт, реализиран чрез Друпал, предоставящ услуги
на преподавателите и родителите на деца с обучителни затруднения. Тези услуги
осигуряват възможности за съвместна работа, комуникации, споделяне на ресурси,
обмяна на мнения, опит и добри практики. По този начин чрез ИКТ се създават
условия за сътрудничеството между специалистите, участващи в учебния процес.
Това е предпоставка за предлагане на персонализирани образователни услуги,
спомагащи за преодоляване на обучителните трудности на тези ученици.
Ключови думи: Обучителни затруднения, Дислексия, Уеб-базирани услуги, Друпал

1. Особености на децата с обучителни затруднения
Напоследък все повече се обръща внимание на децата с обучителни
затруднения, като част от групата със специални образователни потребности
(СОП), обхващаща деца с различни нарушения. Целта е да им се осигурят
подходящи обучителни услуги, даващи им равни възможности. Проблемите
при тези ученици са в усвояването на базовите умения [1] - четене, писане,
смятане, поради специфики при възприемане и преработване на информация
и функциониране на мозъка им. Децата с когнитивен дефицит, в зависимост от
проявите им, биват диагностицирани с дислексия, дискалкулия, ХАДВ и др..
При това, някои от трудностите при учене са вродени, а други са придобити по
разни причини (неправилни методи на преподаване, недостиг на знания и др.).
Проявленията и причините определят и подходът за преодоляването им.
Навременното разпознаване на проблема обучителни затруднения е
предпоставка за адекватното му решаване. Обикновено първите трудности се
проявяват при постъпване в училище. Проведените масови обследвания на
ученици от началните класове напоследък като засегнатите се оказват около
10%. Дислексията се използва като събирателен термин [2, 3] за обучителни
затруднения и е много важно да се подчертае, че това не е болест, и че децата
с дислексия не са нито мързеливи, нито глупави. Често трудностите им не се
повлияват от старанието им или многобройните повторения, а също така
традиционните методи на преподаване не водят до желания резултат.
2. Комплексен подход за преодоляване на обучителни затрудненията
Много известни учени, изобретатели, творци, политици и спортисти
(Айнщайн, Д. Айзенхауер, Ал. Бел, Дарвин, Уолт Дисни, Едисон, Дж. Кенеди,
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Том Круз, Моцарт, Чърчил, Шер и др.) са били дислексици или са имали лош
успех и поведение в училище [4]. Очевидно, щом са успели да се реализират
успешно, тези хора са имали и развили други способности. Това означава, че
ако на децата с такива особености се създадат подходящи условия, съобразно
с потребностите им, те ще могат, използвайки силните си страни и качества да
усвоят това, което ги затруднява и да развият способностите и талантите си.
Един от основните въпроси, стоящи пред образователната система е
разработването и прилагането на адекватни педагогически подходи за децата
с обучителни затруднения. Традиционният учебен процес в училище трябва да
се допълва със помощ от [5] специалисти, корекционни действия и адаптирани
учебни ресурси. Без такива мерки децата изостават прогресивно в учението,
неуспехите им ще се отразят на самооценката, емоционалното състояние и
поведенческите им прояви; последствията и разочарованията в училище ще се
задълбочават; тези ученици ще бъдат лишени от възможността за равен старт
в живота и професионалната реализация. Това не трябва да се допуска.
Повечето специалисти препоръчват комплексен подход при решаване на
проблема обучителни затруднения. Особено важно е всички - психологът,
родителите, учителите и логопедът (обучителят по дислексия) да работят
съвместно, в синхрон. Когато кръгът се затвори, детето не е безпомощно и
само с проблема си и положителните резултати се появят.
Традиционен учебен процес
Психологически
профили

Психолог

Ученици

Родители

Педагог
методист

Учители

Психологически
указания

Методически
указания

Учебни
материали

Обучителни
упражнения,
игри, съвети

Логопед
Обучителни
профили

Фигура 1. Концептуална схема на сайта
Тук предлагаме нетрадиционен подход за осигуряване на възможности и
средства за съвместна работа на преподавателите и родителите на деца с
обучителни затруднения. Той се базира на използване на информационните и
комуникационните технологии (ИКТ) за предоставяне на услуги за споделяне
на ресурси, обмяна на мнения, опит и добри практики и осъществяване на
комуникациите в процеса на обучение [6]. Концептуалната схема на сайта,
реализиращ тези услуги е представена на фигура 1. Показани са процесът на
работа и вътрешните взаимоотношения между отделните групи потребители.
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Този подход за обучение на деца с обучителни трудности се реализира
ефективно, чрез използване на средствата на ИКТ, като се създава подходяща
среда за взаимодействие и съвместна работа на всички специалисти, имащи
отношение към проблема – учители, психолози, логопеди от една страна и
родителите на засегнатите деца от друга страна. Учебният процес в училище
традиционно обхваща взаимодействието между учители и ученици, а по-рядко
се ангажират родителите. За да се изработят адекватни педагогически методи
на преподаване, корекционни действия и персонализирани учебни ресурси за
децата с дислексия, е необходимо включване и на психолозите и логопедите,
които да определят психологическите и обучителните профили на учениците.
3. Сайт, предоставящ услуги при работа с деца с обучителни затруднения
Целта е да се създаде среда, с условия за взаимодействие на всички
специалисти, родители и ученици за осъществяване на контролиран с обратни
връзки учебен процес. Системите за обучение, основани на ИКТ, разполагат
изключителни възможности за използване на разнообразни педагогически и
психологически подходи в обучителния процес [7]. Освен това, те предоставят
множество програми и инструменти за прилагане на мултисензорния подход,
за изграждане на комплексна представа за предмета на обучение (чрез аудио/
видео онагледяване, симулации), а също и персонализиране на учебните
ресурси. Същевременно не бива да се пренебрегва и фактът, че компютърът е
атрактивен за децата и те могат да се стимулират и предразположат за подълги и целенасочени занимания по отделните учебни дисциплини [4].
3.1 Основни характеристики и услуги
Сайтът е изграден по такъв начин, че да позволява на отделните групи
потребители да избират как да въвеждат и по какъв начин да осъществяват
достъпа до избраните от тях материали. Всеки от потребителите има както
собствен профил (видим само от приятелите му), който му позволява да
добавя и обновява съдържание на сайта, така и собствено блог пространство,
което е публично достъпно. Начин на организация на сайта:
 Изградени са различни потребителски групи, всяка с определени права,
отговарящи на нуждите на съответните потребители;
 Системата предлага възможност за взаимодействие (интеракции)
между отделните групи потребители;
 Всеки потребител има профил, в който се пази личната му
информация, както и записи на дейностите му на сайта;
 Сайтът дава възможност за връзка между отделните регистрирани
потребители (различните потребители могат да стават „приятели“).
Сайтът е предназначен както за специалистите, работещи с деца с
обучителни затруднения, така и за родители, търсещи материали и съвети по
проблема. На фигура 2 са показани връзките между отделните потребители:
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Фигура 2. Връзки между потребителите.
Всеки потребител (включително и специалисти) има отделен профил,
след като се регистрира в системата. След регистрация, потребителите
могат да обменят информация и материали помежду си.
Всеки потребител, търсещ помощни или обучителни материали, може
да се свърже с избран от него специалист, който да му подготви
индивидуални задачи и да го насочи към другите специалисти (важно е
различните специалисти да работят съвместно с всеки потребител).
Материалите за всяко дете се подготвят индивидуално или съвместно
от различните специалисти, като те постоянно обменят информация
помежду си за съответния потребител.
Отделно от това специалистите могат да обменят помежду си различни
професионални статии, материали, съвети и да създават дискусии.
Всички извършени дейности се записват в профила на потребителя.
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 В допълнение има връзка потребител-потребител, като отделните
потребители могат да разменят ресурси и информация помежду си.
3.2 Техническа реализация
За реализиране на идеята е използвана на системата Друпал [8, 10]. Тя е
силно модулярна система, което позволява голяма свобода и динамичност при
разработката на уеб-базирана система. Няма твърда дефиниция какво точно
представлява Друпал поради това, че се използва от много хора за найразлични цели, но едно от основните и приложения е като платформа за
изграждане на общности. Някои от предимствата на системата са:

Фигура 3. Създаване на потребителски групи
 Създаването на сайта започва от една широка основа, която след това
се разширява в зависимост от нуждите;
 Възможности за създаване на йерархии от гледна точка на роли на
потребители и права (фиг. 3);
 Възможност за комуникация между различните типове потребители (в
случая – учители, ученици, родители);
 Добре развити нива на права, които позволяват прецизно разделяне на
съдържанието, то може да бъде видимо само от тези, за които е
предназначено;
 Директна комуникация между различните типове потребители.
При традиционната организация на сайтовете те се управляват от
Уебмастъри, отговарящи за форматирането и публикуването на съдържание в
сайта [9]. Множеството нива на достъп на Друпал за различните потребители,
въз основа на тяхната роля, дават възможността много потребители (фиг. 4)
да редактират уеб сайта, без процесът да минава през определен уебмастър.
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Фигура 4. Добавяне на съдържание към уеб сайта.
В зависимост от целевата роля на потребителя, той ще има права за
редактиране, визуализация на уеб сайтове, блогове, уикита или персонални
пространства. Освен това, потребителите могат да публикуват съдържание,
без да е необходимо да използват програмен код. Това дава шанс на
потребителите с по-малко технически познания да предоставят съдържание
също толкова лесно, както и по-опитните такива.

Фигура 5. Промяна и настройки на визуалните теми.
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Друпал също така позволява включването на обратна връзка от
потребителите чрез интерактивни форми, които улесняват комуникацията и
дискусията между библиотеката и нейните посетители. След инсталация
основната функционалност се осигурява директно, като персонализацията
изисква добавяне на допълнителни модули, за да бъде системата полезна.
Друпал също така позволява на библиотеки, да променят външния вид на
сайта и да диктуват как сайтът изглежда за крайните потребители (фиг. 5).
Допълнително системата предлага опция за промяна на размера/ вида на
шрифта и цвета на фона, като така се предоставя удобство на четящите.

<script src="preferences.js" type="text/javascript"></script>
<script
type="text/javascript">displayPreferenceControls();</script>
<noscript>This would be user controls if you browser supported JavaScript</noscript>
"Background
Color:"+
"<a href=\"#\" onclick=\"addstyle('body', 'background-color:#00A', '')\">Blue</a>"+
"<a href=\"#\" onclick=\"addstyle('body', 'background-color:#fff', '')\"> White</a>"+

Фигура 6. Част от скрипта за промяна визуалния стил на текста.
Това се постига като се използва Dynamic User Preference Script (фиг.6),
който се добавя към style sheet-а на съответната тема. За разлика от другите
скриптове за промяна на стила, този скрипт позволява добавяне на динамични
правила направо към текущия style sheet, като така дава свобода на
потребителите да въвеждат свои правила за визуалния стил на страницата.
За момента се използва интеграция на системата с Google Docks за
споделяне и разпространяване на материалите между потребителите.
Друг допълнителен модул, които системата може да предлага е User
Relationships [11]. Той позволява на потребителите да създават именувани
връзки помежду си. Връзките имат име, време на активност и система за
приемане/ отказване на връзката (двупосочна – сорс – дестинация), както и
възможност за автоматично одобрение, при което системата просто „прескача“
стъпките за пряко одобрение от потребителя. Има два варианта на връзка:
двупосочна и еднопосочна. Двупосочен тип връзка е „Приятели“ (ако аз съм
твой приятел, то и ти си мой приятел). Пример за еднопосочна връзка е от тип
„Мениджър“ – „Последовател“. Потребител може да поиска връзка, като посети
профила на друг потребител. Потребителите също така могат да виждат
списък с техните връзки, видовете връзки, както и връзките очакващи
одобрение, от собствения си профил. Модулът предлага пълна API
библиотека, която позволява още по-прецизно дефиниране на връзките.
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4. Обосновка на избора на технология
Системата за изграждане на сайтове и управление на съдържанието
Друпал беше избрана след прецизна оценка на различни алтернативи.
Разгледана беше и платформата Joomla [12], но в нея липсват възможностите
за детайлно управление на потребители и права, които Друпал има и като
цяло Joomla не е достатъчно гъвкава. Главна роля за решението ни изиграха
добрата система вградени модули (фиг. 7) и теми, която се оказа най-удобна
за адаптиране и удовлетворяване на нуждите ни, както и пълното описание.
Друпал определено е един от най-добре документираните проекти с отворен
код. Администрането на съдържанието на сайта се осъществава онлайн като
промените се отразяват незабавно. Освен това, системата предлага един от
най-ефикасните и удобни начини за разширяване на функционалността.

Фигура 7. Работа с модули.
5. Приложимост, иновативност и перспективност на системата
С помощта на гъвкавата архитектура, която предоставя Друпал
системата, могат да се вградят допълнителни модули, които да улесняват
работата на децата в този сайт. Предвидено е системата да променя визията
си в зависимост от това дали с нея работи регистриран потребител или не.
Всяко дете, което е регистриран потребител, ще има собствен профил и
отделен набор от менюта, с които ще работи, като информацията на тях ще е
съобразена, така че да не затормозява четенето. През тези менюта то ще има
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достъп до индивидуално изготвени за него тестове, обучителни игри и други
визуални материали, като основната цел при изграждането на интерфейса е
да се задържи вниманието на децата възможно най-дълго. Предвидено е и да
може да се променя шрифта и цвета на материалите за четене, което ще бъде
допълнително улеснение при обучението на децата с дислексия.
Иновативният принос на сайта се изразява в това, че за разлика от
повечето съществуващи системи, при които предоставяната информация е
само статична, не е гъвкава и адаптируема към конкретния потребител, ние
осигуряваме възможност всяко дете да получава индивидуални текстове, игри,
визуални материали, тестове и др., които ще са специално разработени за
него от групата педагози, психолози и логопеди, работещи с него. То ще има
лесен достъп от профилното си меню до всички подготвени за него материали
за самостоятелна работа. След изпълнение на упражненията и тестовите
задачи, резултатите ще могат да се преглеждат от специалиста, който ги е
създал и така да даде основни насоки за по-нататъшната работа с детето.
Основната идея е всяко дете, имащо профил на сайта, да работи
индивидуално под ръководството на специалисти, като те го тестват, задават
му учебни ресурси, образователни игри и други материали и за домашна
работа (самостоятелно или с помощта на родител). Такава комуникация между
детето и специалистите би била много полезена, тъй като не всяко дете с
обучителни затруднения има възможност за ежедневна среща със тях и
развитието му да бъде следено по-обстойно. Всеки специалист може и е
препоръчително да работи с няколко деца едновременно, като за всяко дете е
предвидено да може да се обучава едновременно (като поддържат връзка
помежду си) от три вида специалисти: психолог, педагог и логопед.
5. Заключение и бъдеща работа
Тъй като модулите на Друпал системата предлагат широки възможности
(за подредба на съдържанието по категории, оптимизация за търсачки,
публикуване на новини от сайта в други сайтове с RSS и още много полезни
функции), тя може да се усъвършенствува и да нараства, доколкото е
необходимо, за да задоволи нуждите на потребителите.
Като бъдеща работа следва да се доразвие проекта, като системата се
надгради с добавяне нова функционалност и разширяване на наличната.
Планира се вграждане на допълнителни модули за създаване на общности
(community building), като така ще се подсили още взаимодействието между
отделните групи потребители. Друга насока за работа е и вграждането на звук
в системата. Тъй като засега съществува само една система, която позволява
текстов прочит на думи на български език, а тя още е в процес на разработка,
функционалността за звуков прочит ще бъде вградена на по-нататъшен етап.
Освен това ще се добави и база данни, интегрирана към уеб сайта, в която ще
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се запазват цялата информация за потребителите, техните профили, а също и
създадените ресурси, като така ще улесни многократното им използване.
Очаква се стартиране на сайта с ограничен брой потребители, за
изпитване на функционалността и получаване на обратна връзка за нанасяне
на необходимите корекции. От първостепенно значение за насоките на
усъвършенстване на сайта ще бъдат и отзивите и реакциите на самите деца с
обучителни затруднения, за които са предназначени голяма част услугите и
ресурсите, и мненията на специалистите, ползващи предоставяните услуги.
Отчитайки педагогическите и психологическите изисквания към учебния
процес при деца с обучителни затруднения, си поставихме за цел
разработването на обобщен модел на уеб-базирана система от услуги за
осигуряване на взаимодействие и съвместна работа на всички образователни
специалисти и родителите. Тези услуги, позволяват реализиране на стратегия
за обучение, използваща голям набор от подходи, инструменти и технологии,
подпомагащи усвояването на знанията и усъвършенстването на уменията на
децата в контекст, който е възможно да бъде адаптиран до голяма степен към
конкретния учащ. Моделът, базиран на системата Друпал, е гъвкав и отворен и
по отношение на вграждане на нови инструменти и модули, и за добавяне на
нови ресурси. Той улеснява разпространението, съхранението и използването
на добър опит, учебно съдържание и достъпа до други източници на ресурси.
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РАЗШИРЕНИЕ НА ПОРТАЛ ЗА Е-ОБУЧЕНИЕ ЗА ЛИЦА
СЪС СПЕЦИАЛНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПОТРЕБНОСТИ
Светослав Енков, Самуил Господинов, Валентина Кирева
Пловдивски Университет “Паисий Хилендарски”, Факултет по Математика и
Информатика, 4004 гр. Пловдив, бул. България 236, катедра Компютърна
Информатика, e-mail: enkov@uni-plovdiv.bg
Резюме: Нарасналото използване на информационни технологии в
образованието и всекидневният живот позволява и налага тяхната употреба и от
потребители със специфични образователни потребности. Осигуряването на
достъпност е важен фактор при създаване на уеб сайтове и софтуерни продукти,
не само когато става въпрос за такъв род потребители, но и за такива с остарели
версии на софтуерното и хардуерното осигуряване. В настоящата публикация се
представя обновената версия на образователния портал [1], специално проектиран
за лица със СОП. Наблегнато е на срещнатите специфични трудности при
реализацията и са посочени начините за тяхното преодоляване.
Ключови думи: достъпност, е-обучение, лица със специални образователни
потребности, Интернет портал

В съвременното общество образованието не може да бъде разделено от
информационните технологии. Широкото навлизане на Интернет предоставя
нови възможности в образованието - информация (статии, книги, учебници,
помагала, ръководства и др.) може да бъде намерена бързо чрез Интернеттърсачки. Сред ресурсите за обучение в мрежата, интерес представляват
системите за е-обучение и конкретно системите, предоставящи възможност за
управление на учебното съдържание – LMS (Learning Management System).
Подобни системи са Интернет-базирани и се използват лесно от голям брой
потребители. Разработчиците често пренебрегват изискванията за достъпност
и не се съобразяват, че техният продукт може да бъде използван от
потребители със специални образователни потребности (СОП), например хора
с влошено зрение или с различни моторно-двигателни проблеми. В
настоящата публикация е представена нова реализация на LMS-системата на
същите автори, описана в [1], с цел постигане на повече изисквания за
достъпност и по-лесна употреба от лица със СОП и приложен нов подход към
изграждането на системата.
За лицата със специални образователни потребности
Пред хората със СОП се поставят множество социални бариери като
ограничена мобилност, затруднен достъп до образователни услуги, за работа,
за участие в обществения и социален живот, т.н. В днешно време, с широкото
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внедряване на информационни и комуникационни технологии във всички
области, голяма част от тези бариери се преодоляват успешно. За съжаление,
много малка част от действащите Интернет-страници и системи с различно
предназначение (вкл. и създаваните в рамките на електронното правителство)
са достъпни за хора със СОП. Трудността пред разработчиците идва от
затрудненията в Интернет-достъпността, предизвикани от разнообразието на
възможните заболявания и увреждания. Адекватното преодоляване и
решаване на проблемите пред Интернет-достъпността за лица със СОП
изисква познаване на спецификата на видовете увреждания. Обикновено се
имплементират решения само за определени групи от потребители със СОП.
Изброяване на видовете увреждания е дадено в [1, 2]. Технологиите и
принципите за подобряване на достъпността в Интернет сайтовете са
посочени в [1, 2]. 14-те основни принципа за създаване на достъпни Интернет
страници, използвани в разработката, са изложени в [1, 3, 4].
Проектиране и реализация на версия 2.0 на LMS системата
Обновеният сайт, както и предходната версия, е съобразен с почти всички
принципи, изисквания и насоки за достъпност, като се отчита възможността
потребителите да ползват по-стари версии на браузъри, текстови браузъри,
изключени JavaScript и/или картинки по страницата, както и екрано-четящите
програми.
Поставените (и реализирани) цели в новата версия са: изграждане на
изцяло нов дизайн и осигуряване на достъпността на сайта: разработване на
нови, достъпни шаблони, осигуряващи по-добър изглед на страницата дори
под текстови браузъри; коригиране на грешки в кода, които биха намалили
достъпността; тестване и валидация на кода; предоставяне на допълнителни
инструменти за работа със съдържанието на сайта; реализиране на
допълнителна достъпна версия на системата, предназначена за мобилни
устройства.
За програмната реализация са използвани следните технологии: PHP 5.0,
MySQL, JavaScript и CSS. За основа на новата версия е използван различен от
първата версия фреймуърк - CodeIgniter [5]. В системата се регистрират
отново три вида потребители: администратори, модератори и обикновени
потребители.
Сайтът е разделен логически на три части – потребителска, модераторска
и административна като спрямо предходната реализация са добавени нови
дейности и задачи:
Потребителска част – потребителят може да редактира профила си,
чете уроци, публикува коментари; редактира своите коментари; изпълнява
тестове към уроците; следи своите резултати от тестовете и своя прогрес; да
се записва за курсове и да решава курсови задания; преглежда събития и др.

Национална конференция „Образованието в информационното общество”

261

Модераторска част. Модераторът е потребител с ранг на учител, не
може да променя данни за потребители; може да променя своите данни;
създава предмети; не може да редактира предмети; не може да изтрива
предмети; създава и редактира уроци; може да изтрива само публикувани от
него уроци и глави към тях; публикува, редактира или трие коментари,
независимо от кого са публикувани; създава, редактира и трие тестове към
уроците; следи резултатите от тестовете на различните потребители; създава
и управлява курсове и задания; оценява и рецензира курсови задания; създава
и редактира събитията и др.
Административна част. Администраторските права припокриват
правата на модераторите. Администраторът може да променя данните на
всеки потребител; да създава, редактира и изтрива предмети - независимо от
кого са публикувани; може да създава, редактира и изтрива уроци, независимо
от кого са публикувани; публикува, редактира или изтрива коментари независимо от кого са публикувани; създава тестове към уроците; следи
резултатите от тестовете на различните потребители.
Изграждане и описание на функционалностите на системата
Потребителят в сайта е ученик/студент, който има за цел да чете уроци и
да прави тестовете към тях. Уроците са разпределени по категории.
Информацията в тях е разделена на глави, които съдържат страници. След
прочитане на дадена глава ученикът я отмята като научена и така той може да
следи своя прогрес към дадения урок. При прочитане на всички глави от урока
той може да направи тест, ако има такъв, и да провери до каква степен е
усвоил материала. Тестът е автоматичен със затворени въпроси и има за цел
да даде контролен критерий за усвоения материал и да покаже кои глави от
дадения урок трябва да се прочетат отново от ученика. Това е особено
полезно за хора, имащи проблеми с усвояването на информация.
Потребителите могат да публикуват коментари към уроците, с които да дават
съвети или задават въпроси върху материала.
На потребителя е предоставена възможност да се записва в курсове,
водени от преподавател. Един курс може да бъде публичен или частен. В
публичните курсове могат да се записват всички потребители, а в частните само потребители, имащи ключ за този урок. Ключът се предоставя от учителя
лично на потребителя. Заданията, които се дават от учителя в даден курс са
отворени и се проверяват от водещия учител на курса. Оценката на дадено
задание е по шестобалната система за оценяване на знанията, като към тази
оценка учителя трябва да впише и своята рецензия.
Поради големия напредък в мобилните технологии в днешно време беше
решено да се направи не само приложение за десктоп компютри, но и такова,
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поддържащо мобилни устройства и мобилни браузъри. Мобилната версия на
сайта се намира на под-домейн mobi, като целия адрес е
http://www.mobi.accessibility-bg.com. За да се посети мобилната страница,
трябва да се въведе директно адреса и или ако е въведен адреса на десктоп
версията да бъде разпознат потребителският браузър като мобилен след
което да се препрати потребителя автоматично към мобилната версия.
Разпознаването на мобилни устройства в десктоп версията става в началната
инициализация на CodeIgniter в основния рутер index.php. За целта е
използван open source код, който е взет от [6]. Функцията взима заглавната
информацията, която изпраща браузъра към нашето приложение преди да
бъде заредено съдържанието на страницата. Понеже функцията се извиква
още в основния рутер, ако бъде засечен мобилен браузър, потребителя се
препраща автоматично към мобилния адрес, без да се зарежда десктоп
приложението. Това спестява на потребителите време, а в някои случаи и
пари, понеже в днешно време повечето мобилни устройства ползват интернет
от мобилни оператори, който се таксува. Тестващият код разпознава всички
устройства, имащи мобилни браузъри излезли до април 2011 г.
Функционалността на мобилната версия на системата е идентична с тази на
десктоп версията, затова тя няма да бъде разглеждана.

Фигура 1. Примерен екран на системата

Национална конференция „Образованието в информационното общество”

Фигура 2. Визуална клавиатура
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Фигура 3. Мобилна версия

Средства за валидация
За валидация на кода се използва предимно добавката HTML Validator
към браузъра FireFox. Добавката показва къде и от какъв тип са допуснатите
грешки, и се базира на два алгоритъма за валидация - Tidy и OpenSP (SGML
Parser), разработени от W3C,. Този инструмент проверява за валиден
XHTML/HTML код и за валиден CSS код (без да изисква достъп до онлайн
сървър) като показва кои от правилата за достъпност са спазени и как може да
се подобри достъпността на страницата. Допълнително са използвани и
онлайн инструменти за:
 проверка на валидността на интернет страниците за различни
аспекти на достъпност чрез The Web Accessibility Toolbar;
 валидация на HTML-кода чрез W3C HTML Validator, HTML Tidy
Validator и WDG HTML Validator;
 проверка на CSS кода чрез W3C CSS Validator;
 проверка на HTML/XHTML документите за повредени линкове чрез
W3C Link checker;
 проверка на HTML/XHTML документите за повредени линкове чрез
W3C Link checker WDG Link Valet.
За следене на посещаемостта на сайта беше направен акаунт в Google
Analytics. Предоставения код е интегриран успешно в header-а на системата и
нейната мобилна версия. Google Analytics предоставя подробни отчети за
населените места от където идва трафика, най-посещавани страници и анализ
на посещаемостта по дни, седмици и месеци с отчитане на спадове и
покачвания.
Към системата беше добавен и профил в Google Webmaster tools, през
който може да се следи за възникнали грешки на страниците в сайта като
невалидни линкове. Чрез Google Webmaster tools могат да се проверят
ключовите думи на сайта, да се добави site map и текстови файл с настройки
robots.txt за правилното обхождане на сайта от търсещи машини.
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Резултати и изводи от тестването на системата
Достъпността на втората версия на сайта за е-обучение на лица със СОП
http://www.accessibility-bg.com също покрива нивата на съответствие на
приоритетност от AA до AAA [3]. В реализацията са интегрирани подобрени
варианти на виртуална клавиатура [7] и текстов редактор [8], удобни за
използване от хора със СОП – и в трите части (потребителска, модераторска и
административна), което позволява използване не само от обучавани, но и от
преподаватели със СОП. Имплементирани са стандартизирани клавишни
комбинации [9]. При подбора на цветовите комбинации са заимствани
предложения от сайтовете [10] и [11].
Насоки за развитие на средата за е-обучение
Средата за е-обучение има голям потенциал за развитие и
усъвършенстване, защото е модулно ориентирана и лесно могат да се
изграждат и добавят нови модули и функционалност. Използването на
framework CodeIgniter за реализиране на тази система предоставя възможност
на всички с познания по PHP да добавят функционалности към нея и в същото
време да се унифицира кода и да се запази стилът на писане.
Част от функционалностите, които могат да бъдат добавени са:
 Възможност за настройване на интерфейса на приложението според
нуждите на потребителя, цветове, позиция на елементи и
контейнери.
 Интегриране на Open Social и използване на приложения от социални
мрежи.
 Създаване на работни групи, с което да се улесни работата в екип.
 Създаване на речници към уроците.
 Изграждане на системата за комуникация между потребителите.
 Изпращане на лични съобщения и чат в реално време.
 Възможност за следене на урок и курс. Ако бъдат направени някакви
промени върху урока или курса потребителя да бъде уведомен чрез
лично съобщение или email.
 Система за оценяване на уроци, която да дава възможност на
потребителите да оценят даден урок по десетобалната система по
различни критерии като трудност, яснота и др.
 Изграждане на SCORM модул, който ще позволи вмъкването на вече
готови уроци от други учебни системи. Това включва и чуждоезични
курсове, тъй като базата данни използва Unicode encoding, който
позволява вмъкването на данни в базата написани да други езици.
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 Поддръжка на мултиезичност, което ще позволи на хора от цял свят
да се възползват от системата за обучение. В CodeIgniter е
предвидено използването на езикови файлове и изграждането на
тази функционалност ще е улеснено.
Работата е частично финансирана по проект ДО 02-308 към Националния
фонд за научни изследвания.
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ПСИХОСЕМИОТИКА НА ПЕДАГОГИЧЕСКАТА ИНТЕРАКЦИЯ –
ИЗСЛЕДВАНЕ НА НЕВЕРБАЛНИТЕ И ПАРАВЕРБАЛНИ
ПАРАМЕТРИ НА ДИДАКТИЧЕСКОТО ПРОСТРАНСТВО И ЕЗИК
Юрий Янакиев
Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”, Педагогически факултет, Катедра
„Педагогика, психология и социални дейности”, 4000 Пловдив, Бул. “България” № 236,
каб. 112, ianakiev@uni-plovdiv.bg
Резюме: Настоящата студия се артикулира около идеята за генериране на поясна преценка за психологическите нагласи на участниците в педагогическата
интеракция, осъществена посредством въвеждането на специализирана система за
проксемичeн мониторинг. Предложеното изследване е проведено по време на
презентации от страна на 97 студенти от трети и четвърти курс, специалност
„Психология” пред ученици от девети, десети и единайсети клас. Събирането на
данните бе осъществено от две неподвижно разположени видеокамери, работещи
на непрекъснат записващ режим. Детекцията на съответната интерперсонална
дистанция – интимна, лична, социална или публична - в техните близки или далечни
модалности, бе реализирано чрез въвеждане на пространствена маркировка във вид
на аналитична мрежа, изградена от разделителни квадрати с размери 50 кв.см.
Използвана е предварително въведена методика за оценяване типологията на
интерперсоналните дистанции в процес на социална интеракция. Резултатите
позволяват да се ангажираме с мнението за съществуване на проксемична
закономерност, според която по-близката интерперсонална дистанция гарантира
утвърждаване на равноправни комуникативни отношения между педагогическите
инстанции.
Ключови думи: психолингвистика, невербална комуникация, психология на
средата, семиотика на пространството, проксемия, семиопедагогика

Прагматиката на педагогическото ежедневие заставя учители и
преподаватели да търсят конкретни отговори на серия от ключови въпроси,
свързани с невербалните и паравербални параметри при общуване с класа и
аудиторията. Допускането на неяснота по тези съществени въпроси генерира
серия от по-второстепенни, но не по-маловажни колебания относно
прецизното формулиране на съотношението между текст-илюстрация-аудиовидео материали, селекция на подходяща визия и дрескод на педагогическите
кадри, които да съответстват на очакванията на съвременните ученици и
студенти. Опитът от провеждане на текущи и преддипломни практики в реална
среда със студенти сочи, че най-често задаваните от тях въпроси са: „Как се
управлява и преодолява стреса преди и по време на публична изява?”, „Как се
привлича и задържа вниманието на учениците за по-ефективно педагогическо
взаимодействие?”, „Как се постига по-добър синхрон между реч и поведение?”,
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„Какво внушение се постига посредством избора на различни интерактивни
дистанции?”, „Какъв ритъм на говора, каква тоналност да предпочета и как бих
могъл да ги модулирам?”. Някои от отговорите на тези въпроси изглеждат
очевидни за хора, които притежават достатъчно гъвкави комуникативни умения
и успяват интуитивно да се адаптират към изискванията на средата
благодарение на перманентното търсене на обратна връзка с аудиторията.
Малцина обаче притежават подобен талант, който да ги накара да се чувстват
напълно застраховани срещу погрешни ходове и неуспехи. Практиката
показва, че голяма част от дебютиращите преподаватели срещат значителна
резистенция при решаване на наглед незначителни проблеми от чисто
приложен характер, които могат сериозно да възпрепятстват нормалното
протичане на учебния процес. Преобладаващата част от студентите са
напълно съзнателни, че за реализацията на една успешна публична изява се
изискват сериозни познания от областта на невербалната комуникация.
Инициацията в невербалните техники сама по себе си предлага един
допълнителен, по-ясен поглед върху „скритите измерения” на комуникативното
пространство, което позволява изработването на по-ясна преценка за
намеренията и психологическите нагласи на участниците в педагогическото
общуване в училище или в университета, както и на хората около нас във
всяка една житейска ситуация.
Позициониране на изследването
Настоящето изследване бе осъществено при провеждане на уроцибеседи от петдесет и седем студенти от трети и четвърти курс, специалност
„Психология” от Пловдивски университет „Паисий Хилендарски” 1.
Презентациите се състояха пред ученици от десети и единайсети клас
(поотделно) в две пловдивски Гимназии – партньори: Гимназия с хуманитарен
профил „Св. Св. Кирил и Методий” и Професионална гимназия по
механотехника “Проф. Цветан Лазаров”. Студентите самостоятелно се
разпределиха по групи (5 души средно) за участие върху една от
предварително зададените теми: агресия и насилие, социална компетентност,
видове зависимости, сексуална ориентация и емоционално развитие.
Продължителността на всеки от уроците бе със стандартна дължина на един
ученически учебен час от 40 минути. Всяка презентация бе последвана от
брифинг, чийто аналитичен план се артикулира около тематичното оформяне
на презентациите, отчета на стрес фактор, реакциите на аудиторията,
възможности за хроно и топогенезис.
Участието на студентите в експеримента бе предвидено като етап (март и април 2010г.) от
провеждането на проект „Практически занятия в реална среда за студенти – бъдещи психолози и
педагогически съветници” BG051PO001-3.3.03-0048, осъществен с финансовата подкрепа на
Оперативна програма на Европейския социален фонд “Развитие на човешките ресурси”.
1
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Събиране и обработка на данните
Събирането на данните бе осъществено от две неподвижно разположени
видеокамери (фиг. 1), работещи на непрекъснат записващ режим. Основно
изискване при разполагане на точките за наблюдение бе включването в общ
кадър на максимална част от педагогическото пространство, разположено
между присъстващите в аудиторията ученици. Разстоянието между камерите и
презентиращите бе съобразено с възможностите за оптимална резолюция за
аудио-визуално наблюдение. Индикациите по пода на залата, ситуирани
между екрана и аудиторията, бяха предварително и дискретно нанесени по
пода с незабележими за
участниците
репери,
визуализирани на фигура 1
във вид на пространствена
скала с размери 10 метра
дължина и 5 метра ширина
(фиг. 1). Студентите не бяха
информирани за експеримента
с цел избягване съзнателното
заемане
на
определена
позиция в педагогическото
пространство.
Получената експериментална парадигма, въведена
като маркировка във вид на
аналитична мрежа, изградена
от разделителни квадрати с
Фигура 11 Визуализация на експерименталната
размери 50 см., позволи
парадигма за пространствено наблюдение на
непосредственото
интерперсоналните дистанции - план на
наблюдение на участниците в
Актоватзала на ГХП „Св. Св. Кирил и Методий” –
презентациите. Така всяка
гр. Пловдив.
тяхна пространствена позиция
бе отчетена със съответната интерперсонална дистанция – интимна (0-45 см.),
лична (45-125 см.), социална (125-360 см.) или публична (над 360 см.) - в
съответните им близки или далечни модалности (Hall, 1959, 1963; Янакиев,
2010 a, 2010 b). Проследяването на хронологията при придвижванията на
студентите спомогна за детекция на описваните от тях пространствени
траектории и скалирането им по критериите за мобилност и посока на
придвижване. Ще прецизираме, че методът за пространствено изследване се
доближава до парадигмата на Патерсън (Patterson, 1983), послужила като
референтна база на съществена част от съвременните експерименти в
областта на психологическите характеристики на интерперсоналните
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дистанции. Ще си позволим да вметнем, че приложената от нас
експериментална парадигма функционира подобно на шахматна дъска: всяко
едно пространствено разположение върху черно-белите полета предлага
серия от потенциални възможности и ограничения за хода на фигурите,
съобразно собствения им модел на движение. За любителите на тази игра е
ясно, че заемането на стратегическа позиция може да превърне тромавата
пешка в могъщо оръжие, способно да реши изхода на играта чрез
ситуативното си превъзходството над по-значими от нея фигури.
Визиониране на видеозаписите и анализ
Визионирането1 на видеозаписите се проведе в десет последователни
етапа. Първите шест от тях протекоха при изключен звук - целта бе да се
разбере какво се случва единствено при наблюдение на невербалното
поведение на изследваните лица. Седмата и осмата обработка бяха
проведени без визуална опора, като за целта аудио материалът бе изолиран и
прослушан като самостоятелен носител на информация. Тук акцентът бе
поставен върху анализа на паралингвистичните и стилистични елементи от
вербален характер. Деветото и десето визиониране станаха при включени
аудио и видео сигнали за отчет на синхронизация между вербална и
невербална активност и окончателна проверка на данните. Предимството на
тази деконструктивна по същността си техника на наблюдение се състои в поразличните отправни гледни точки върху комуникативната ситуация. Анализът
се осъществи въз основа на предварително въведената методика за
оценяване на проксемично поведение при определяне на типологията на
интерперсоналните дистанции в процес на социална интеракция (Hall, 1959,
1963; Янакиев, 2010 a, 2010 b).
Идентификация на позиция и пол
Идентификацията на позицията и пола на участниците показа, че всички
презентации - реализирани от 41 жени и 16 мъже - са осъществени изцяло от
изправена позиция. Това категорично афишира предпочитанията на
участниците да привилегироват архетипно утвърдената изправена позиция на
преподавателската инстанция, която сигнализира както за откритост и
уважение към присъстващите, така и авторитет, внушен от йерархичната
пространствена доминанта по скалата високо/низко (изправен/седнал). Ще
1

Визионирането на видеозаписите стана с помощта на програмата за работа с фото и в
идеоматериали Picasa 3.6.0tm, достъпна за зареждане в сайта на Googletm 1. Тя позволява
въвеждане на маркери за време (timecode) и улеснено връщане и превъртане на записа за
преразглеждане и коментар на секвенциите. Опцията за трансформиране на видеоклиповете във
фотографии спомогна за последователната хронотопна деконструкция на проксемичните
елементи за по-детайлното им описание чрез зумиране.
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допълним, че отхвърлянето на интровертната седнала позиция в полза на
екстравертната, изправена, може да се интерпретира като желание за
преодоляване на стреса, предизвикан от непознатата социална роля и новия
преподавателски статут (Williams, 1971; Patterson, 1973; Sewell & Heisler, 1973;
Pederson, 1973b). От друга страна се съгласяваме с Пейтерсън (Patterson,
1973a), че опозицията седнал/изправен препраща към умението за овладяване
на тялото в пространството, което изисква специфични поведенчески умения 1.
Самите студенти дедуктивно достигнаха до избор на изправена позиция,
позволяваща по-голяма свобода с цел постигане на качествен диалог с
учениците. По принцип това става възможно посредством осъществяване на
така необходимата обратна връзка, при която се получава важна информация
за адаптация на силата на гласа, наличие или липса на интерес към темата
или нужда от пояснение, последвани от съответното и своевременно
прилагане на необходимия коректив. Разбира се, достъпът до тези данни е
почти невъзможен от изолираната зад „преградата” на масата седнала
позиция, ситуирана в отдалечената публична дистанция от първия ред
ученици (фиг. 1). От брифингите стана ясно, че стажантите елиминират
възможността за заемане на по-конфортната седнала позиция с ясното
съзнание, че изправената презентация изисква допълнителна подготовка,
включваща набор от невербални умения като мобилност, жестикулация, сила
на гласа, прилагане на специфичен визуален код и ориентация на тялото в
педагогическото пространство.
Определяне типологията на интерперсоналните дистанции
Систематизацията на данните показва (таблица 1), че 78% от стажантите
се е ситуират в границите на социалната дистанция, като повечето от тях
заемат съответно социално близката (43%) и социално далечна модалности
(35%). Публичната дистанция в близката и модалност е предпочетена от 22%
от участниците в експеримента. Веднага отчитаме, че никой от студентите не е
презентирал от лична или интимна дистанции в изходната фаза на
преподавателската активност. Можем категорично да заявим, че ситуативният
избор на социалната и публична дистанции от страна на студентите в
началото на тяхната презентация е напълно предвидим. Тези две
интерперсонални разстояния представляват своеобразен „социален щит”, зад
който индивидът се чувства под протекция в стресова ситуация.
Интерпретирани с основание предимно като маркер за професионално
отношение към околните, тези две проксемични разстояния декларират
същевременно ясното нежелание на индивида за личностна импликация.
За повече информация по въпроса за дефиниране на психологическия поведенчески статус
между седнал и изправен събеседник ще препратим към изследването на Уилиамс (Williams,
1971).
1
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Социалната дистанция като цяло се характеризира с официалния си и в
повечето случаи институционален характер, като най-често се практикува при
колегиални и административни отношения и бизнес преговори. В този смисъл
преобладаващите предпочитания на студентите към социалната и публична
дистанции материализират до голяма степен тяхното притеснение от дебюта
на практическата им дейност в реална среда, който се осъществява пред
широка аудитория, съставена от ученици, студенти, учители и преподаватели.
Преобладаваща
интерактивна
дистанция

Модалност

Социална
дистанция 78%

Публична
дистанция 22%

Брой
участници в
проценти

Пол
Жени

Мъже

Близка 125–210 см

43%

35%

57%

Далечна 210–360 см

35%

39%

29%

Близка 360–750 см

22%

26%

14%

Таблица 1: Отчет на типологията при интерперсонална дистанция

Класификация по критерий пространствена мобилност
Скалиране на мобилността представлява отчет на придвижването в
очертанията на педагогическата пространствена парадигма. Мобилността се
изразява чрез проекция на описаната траектория, като измерването й се
осъществява по скалата статика/динамика. Ето параметрите, които въведохме
за оценка на мобилността: напълно статична пространствена позиция (в 50
кв.см); минимална мобилност в 1 кв. м.; преобладаваща статика пред
динамика; преобладаваща динамика пред статика; напълно динамична
пространствена позиция.
Мобилност

Всички участници

Пол
Жени

Мъже

Напълно статична пространствена позиция

57%

7%

7%

Минимална мобилност

24%

6%

1,5%

Преобладаваща статика пред динамика

11%

4%

1,5%

Преобладаваща динамика пред статика

8%

3%

-

Напълно динамична пространствена позиция

-

-

-

Таблица 2. Отчет и систематизация на данните по критерий мобилност.

272

Национална конференция „Образованието в информационното общество”

Както става ясно от въведената петстепенна скала, напълно статичната
позиция отразява отсъствието на придвижване пространството, докато
максималната стойност по критерия мобилност отчита, че презентацията се
осъществява успоредно с непрекъснатото придвижване на преподавателя
пред аудиторията. Степенуването на позицията като преобладаващо статична
или динамична се реферира с презентации от комбиниран тип, при които
преценката се осъществява по хронотопни показатели. Нека разгледаме
обобщението на резултатите от анализа на презентациите на стажантите,
систематизирани на таблица 2.
Скалирането по критерий мобилност демонстрира, че 57% от всички
студенти са презентирали от напълно статична пространствена позиция, като
резултатите от втората по значимост група с минимална мобилност (в 1 кв. м.)
покачва значително сборът от стойностите на двете групи на 81%.
Преобладаващо статично пред динамично представяне са направили само
11% от стажантите, и едва у 13% от тях е преобладавала динамиката пред
статиката. Стигнали до тук трябва да отчетем, че никой от стажантите не е
презентирал от напълно динамична позиция. Внимателното визиониране на
видеозаписите с поглед, насочен към студентите с най-висока степен на
мобилност показва, че поведенческия модел с преобладаваща динамика е поуспешен по отношение на стимулирането на рецептивните способности на
учениците. Особено презентациите - в които преобладаващата мобилност на
презентаторите бе комбинирана с придвижване до социална близка и лична
далечна дистанции - предизвикаха по-висока активност от страна на
аудиторията. Отчетохме също, че на противоположния полюс се намират
изявите на онези студенти, чиято статична позиция на социална далечна или
публична дистанция провокираха в минимална степен интерес у учениците.
Наблюденията разкриват абсолютно равенство при мъжете и жените по
отношение на заемането на напълно статичната позиция - 57%. Малка разлика
в стойностите е констатирана при минималната мобилност – 21,5/26%.
Предимство на мъжете се наблюдава съответно при преобладаваща статика
пред динамика – 21,5/4%, и на жените при динамика пред статика - 13/0%.
Ориентация на тялото и визуален код
Отчетът по скалата на социофугална-социопетална ориентация потвърди
становището, че стойностите по SFP осите на телесните позиции са в пряка
зависимост с избора на дистанция (Hall, 1959, 1963; Янакиев, 2010 a, 2010 b).
Постепенното скъсяване на интерактивното разстояние води до логическо
увеличаване на ориентацията по реципрочните оси на телесните позиции.
Получените данни свидетелстват за високите адаптивни възможности на
студентите, които успяха да задействат компенсаторния механизъм по скалата
дистанция-ориентация на тялото в зависимост от педагогическия характер на
интеракцията. В действителност, общуването от лична или интимна дистанция,
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съчетана със фронтална ориентация на тялото би повишила комуникативния
интензитет, стигайки до недопустима личностна импликация от страна на
преподавателската инстанция. Като цяло констатирахме, че позиции с гръб
към аудиторията не бяха отчетени, което означава, че не са регистрирани
намерения за отхвърляне или преустановяване на взаимоотношенията от
страна на студентите.
Паравербални елементи. Степенуване силата на гласа и словесна
фреквентност.
Определянето на силата на гласа на участниците представлява
относително сложна задача, тъй-като при отчитането на стойностите е
необходимо да бъдат взети под
внимание параметрите дистанция и
Пол
Всички
ориентация на тялото, както и
Сила на гласа
участници
характеристики на пространствената
Жени Мъже
ситуация (акустика, шум), в която се
тих (2)
13%
3%
14%
състои презентацията. При работата по
този
сегмент
изходихме
от
нормален (3)
30%
5%
21%
констатацията за ниво на чуваемост без
усилие от цялата аудитория, което
нормален + (4)
49%
9%
65%
скалирахме със стойност 4, равняваща
се на глас по-силен от нормален говор.
силен (5)
8%
3%
0%
По-слабите аудитивни нива, които
изискваха допълнително усилие или напрягане за ясна чуваемост отчетохме
със съответните стойности 3 и 2. По-силният от необходимото говор
степенувахме с 5, което се равнява на степен силен говор. По време на урокабеседа не бяха регистрирани участия с много силен глас (6) както от
студентите, така и от учениците. За повече обективност при степенуването се
стремяхме да се придържаме към внимателното наблюдение на поведението
на аудиторията от ученици и студенти, като направихме допълнителен
мониторинг на мнението на присъстващите опитни преподаватели и самите
участници в презентациите. Получените резултати бяха проверени още
веднъж при цялостно визиониране на видеозаписите. Наблюденията
показваха, че 49% от всички стажанти са успели да адаптират силата на гласа
си по подходящия за условията начин за да бъдат чути без усилие от цялата
аудитория. Трийсет процента от тях са презентирали с нормална сила на гласа
(3), което е с една степен по-ниско от необходимото, и предполага недобра
чуваемост на крайните редове от учениците. Само 13% от студентите или 5
души са говорили с прекалено тих глас (2), а 8% от тях (трима души) са
използвали по-силен глас. Реконфигурацията на стойностите по полов признак
демонстрира, че 65% от мъжете и 39% от жените са използвали преценената
като адекватна сила на гласа (4). Наблюденията сочат, че 48% жени и 35%
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мъже са презентирали с тих или нормален глас (2 и 3), което дава основание
да се обърне сериозно внимание при предварителната подготовка на този
количествен параметър.
Друг съществен за целите на преподаването паравербален елемент се
съдържа в селекцията на подходяща словесна фреквентност, която да бъде
във фокус с дискурсивната логика на презентацията. Балансираният ритъм на
изложението, съобразен със същността на разглежданата тематиката,
предоставя на аудиторията допълнителни индикации относно значимостта на
отделните секвенции. Повечето от презентиращите студенти съзнават, че
повишаването на словесната фреквентност се възприема като индикатор за
наличие на стрес. Напротив, умереният темп при изразяване представлява
ясен сигнал за адаптивните паравербални способности на лектора. Според
проксемичните закономерности би следвало ритъмът на говор да бъде
адаптиран в съответствие с интерактивното разстояние. В случай, че
презентацията се осъществява от публично разстояние, темпът на говор
трябва да е значително по-бавен отколкото при лична или социална
дистанция.
Заключение и обсъждане
Резултатите от изследването ни позволяват да се ангажираме с мнението
за съществуване на проксемична закономерност, според която по-близката
интерперсонална дистанция гарантира утвърждаване на равноправни
комуникативни отношения между преподаватели и ученици. Анализът показа
категорично, че интеракцията от лична дистанция в далечната й модалност
внушава повече доверие и спомага за постигане на по-висока комуникативна
динамика, съобразявайки се същевременно с изискването за респект към
личното пространство на учениците. Наблюденията потвърдиха, че
мобилността в педагогическото пространство е сигнал за по-качествено
предварително проведена подготовка, която резултира в преодоляване на
стреса по време на презентацията. Изложихме становището, че
придвижването на учителя следва да се разглежда като допълнителен
рецептивен стимул за учениците. Можем да обобщим, че като цяло причината
за промяна на посоката на придвижване би следвало да се търси в
реконфигурацията на интензитета на комуникативни параметри. Установихме
например, че скъсяването на дистанцията по време на преподаване се
осъществява в момент на преход от презентация (монолог) към беседа с
учениците (диалог), което представлява частична инверсия на вербалната
активност. Привлякохме внимание върху факта, че повечето от случаите
постепенното удължаване на вербалното участие на учениците във времето
довежда и до увеличаване на пространствената близост. Сравнителният
анализ на параметрите сила на гласа и интерперсонална дистанция разкри, че
най-ниската чуваемост се констатира при повечето от презентиращите от
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публична и социална далечна дистанции. Логическото обяснение се съдържа в
по-голямата дължина на аудитивния канал, през който преминава
информацията до аудиторията. От това следва, че за правилното протичане
на педагогическия акт се изисква допълнителни съответно артикулаторни и
аудитивни усилия от страна на инстанциите лектор - аудитория.
Въвеждането на специализирана система за психосемиотичен мониторинг
в контекста на педагогическа интеракция демонстрира потенциални
възможности за усъвършенстване и коректив на невербалната и паравербална
активност на учителите и преподавателите. Резултатите от изследванията на
„скритите” измерения на дидактическото пространство и език би следвало да
се разглеждат като съществен принос при формиране на приложнорефлексивни познания за постигане на по-висока степен на дидактическо
въздействие.
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Abstract: This paper presents the test construction procedure applied to the devising of
an achievement test in general English for students at Plovdiv University (PU). The evaluation
of the test items is also outlined, as well as the reliability and validity of the test as a whole.
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Introduction
Test construction and evaluation have been under investigation by a large
number of authors for centuries but the interest towards tests has become even
more intense in the past few decades with the drive to reform testing and the
consideration of its moral aspect [1].
The purpose of this article is to describe the process of construction and
evaluation of a uniform multiple choice achievement test in English. The test was
presented to students at the Faculty of Mathematics and Informatics majoring
Business Information Technologies (BIT) but it can have a larger application as it is
based on general English and not English for specific purposes.
A similar research has been done in [2].
Types of tests
A test is defined as a series of questions, problems, or physical responses
designed to determine knowledge, intelligence, or ability [3]. Tests can be classified
in different ways according to various criteria. There is no uniformity in the
classifications offered by the different authors. However, following the classification
in [4], tests can be divided into eight basic categories:
1.

According to the test purpose:
 Proficiency tests (used to measure students’ language abilities
regardless of any training);
 Achievement tests (to measure how much of the language taught
during a certain period of time has been learned);
 Diagnostic tests (to identify students’ strengths and weaknesses and
to plan further teaching);
 Placement tests (to place students in groups in compliance with their
language abilities);
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Aptitude tests (to predict a student’s future success or potential in a
language environment).

2.

According to the test timing:
 Limited-time tests;
 Unlimited-time tests.

3.

According to the test administration:
 Individual tests;
 Groups tests.

4.

According to the answer type:
 Written tests;
 Computer tests;
 Performance tests.

5.

According to the decision type:
 Preliminary tests;
 Current tests;
 Final tests;
 Diagnostic tests.

6.

According to the item format type:
 Objective tests;
 Test essays.

7.

According to the evaluation method:
 Norm-referenced tests;
 Criterion-referenced tests.

8.
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According to the test quality:
 Standardized tests;
 Non-standardized tests.
During their English classes, students at the Faculty of Mathematics and
Informatics (FMI) undergo a number of various tests. First of all, they are
streamlined into groups using a placement test, which determines their language
level according to the Common European Framework of Reference for Languages
[5]. Most often students at levels A1 to B1 study general English, and those, whose
level is B2 or higher, study English for specific purposes. The course book, selected
for the lower-leveled students, is New Headway Pre-Intermediate [6].
Students at FMI are evaluated by means of ongoing assessment. It signifies
that they don’t have to sit for an examination at the end of the course but their
learning is monitored in the process of the education and a final grade is given on
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the basis of their class work, home projects and current tests results. The different
language skills (reading, writing, listening and speaking) are evaluated through
various tasks: students participate in discussions based on listening tasks, role
plays, etc, and they do writing tasks for homework. At the end of their English
studies students submit their workbooks with completed exercises, and their projects
comprise different tasks such as essay writing, text translations, making their own
web sites in English, and others. Normally, students do several standardized
progress tests, based on the course textbook, to check their assimilation of the
studied material. Finally, they sit for an achievement test, measuring to what extent
the study material has been mastered.
Some authors recommend that the teacher use different methods of testing in
order to reduce the influence of the test effect and thus obtain a clearer picture of
the students’ knowledge and skills rather than of their abilities to perform particular
types of exercises such as multiple choice, cloze (a cloze test is an exercise, test, or
assessment consisting of a portion of text with certain words removed, where the
participant is asked to replace the missing words), true or false, and others. [7]
However, other specialists advise test authors to devise uniform tests, which consist
only of one type of exercises, so that the change from one method of testing to
another wouldn’t affect the test taker and the test qualities would be easier to assess
afterwards [4].
Following the classification and recommendations above, the test for the BIT
students at the end of their course of education in English is an achievement final
group test of limited time, which is devised to be written and objective, normreferenced and non-standardized.
Steps for Test Development
As with the test classification, there is no total agreement of experts about the
precise steps for test construction. Nevertheless, when constructing a test, it is
necessary to go through a number of stages in order to ensure its good quality [7]:
1. Overall plan.
This is a very important preliminary stage, when test authors need to consider
in detail what exactly they wish to measure, which its manifestations are, and which
circumstantial factors could influence the results of the measurement. It is especially
important to define clearly the purpose of the test because that increases the
possibility for achieving high validity. Test authors also need to make a decision
about the test format, which would be most appropriate for their purposes.
In our case, a multiple choice test was selected to measure the extent of
grammar and vocabulary acquisition corresponding to the language level of B1. The
reasons for this are the advantages of multiple choice items both for the teacher and
the student. Although multiple choice tests take longer time to create than open
questions, the time needed for conducting and scoring such items is shorter.
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Besides, MCQ tests are objective and, given a key, very easy to mark. Concerning
the student, closed questions such as the multiple choice ones are quicker and
easier to do than open essay-type questions, and within the same amount of time
students can complete a larger number of structured-answer questions than open
ones. As a rule multiple choice items are more reliable than open questions because
the reliability of a test is related directly to its objectivity and the number of items it
contains [4].
The number of options (called distractors) in a test is arbitrary but experts
recommend that all test questions contain the same number of distractors, and they
point out that the quality of the distractors is more important than their number [4].
The standard for teacher-generated tests is considered to be four- and five- option
items [8]. In an attempt to determine the optimal number of options in MCQs
research has been done comparing three-option MCQs with five-option tests, the
results from which show that there is no significant difference in the reliability and
validity of both tests [8]. However, in order to reduce the possibility of guessing the
correct answer in the multiple choice questions, all items in the test for the students
at PU contain four options each.
2. Content definition.
At this stage, test authors have to determine what content is to be tested.
Based on the textbook contents, a list was made of the most important
grammatical structures and tenses and English vocabulary elements practised
during the course of study, which is included in the specification from the next step.
3. Test specifications.
A test specification represents a plan of the test. It is a detailed, practical
document indicating what the test will contain, and is intended to assist test
construction. Test specifications include the following information [7]:
 The purpose of the test – whether it is a placement, achievement,
proficiency, or diagnostic test.
 The sort of learner who will be taking the test, including their age, sex,
level of proficiency, first language, country of origin, level of
education, reasons for taking the test, etc.;
 The number of sections the test will have, how long they will be and in
what manner they will be differentiated;
 What text type should be chosen – written and/or spoken, what
should their sources, topics and degree of authenticity be, how
complex the language should be, etc.;
 What language skills should be tested, are distinctions made between
items, testing main idea, specific detail, inferences, etc.;
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What language skills should be included – will there be a list of
grammatical structures and lexis, etc.;
 What sort of tasks are required – objectively assessable, integrative,
simulated “authentic”, etc.;
 How many items are required for each section, and what their relative
weight will be – equal weighting or extra weighting for more difficult
items;
 What test methods are to be used – multiple choice, gap filling,
matching, transformations, picture descriptions, essay writing, etc.;
 What rubrics are to be used as instructions for students – will there be
included examples to help students know what is expected, and
should the assessment criteria be added to the rubric;
 What assessment criteria will be used – how important is accuracy,
spelling, length of written text, etc.
Based on the above requirements, the following test specification was devised
and presented to the students:
New Headway Pre-Intermediate Achievement Test Specification
The test is intended for use at the end of a two-trimester study based on the
language course book New Headway at the pre-intermediate level. It assesses the
level of knowledge and communication skills in English acquired by the students
during their English studies. The test is given after a number of progress tests during
the two trimesters and the grade from this test, together with the grades from the
previous tests, give the students’ final grades in English. Should students’ overall
grades be below the passing grade of Satisfactory (3), they will have to do the
achievement test or a parallel version during their resit session.
The test is aimed at first year full-time Bachelor degree students of Business
Information Technologies at the Faculty of Mathematics and Informatics at Plovdiv
University. The students are male and female, aged 18 +, with country of origin –
Bulgaria, and Bulgarian as their first language.
The test comprises one hundred exercises in one 45-minute section. The
separate test items have equal weighting, i.e. each question gives 1 point for a
correct answer and 0 points for an incorrect answer or for leaving it unanswered.
Points are not deducted for wrong answers.
The test method is multiple choice with four distractors each. The total number
of points is 100.
The language elements tested are (there follows a detailed list):
 Articles: a/ an/ the/  Comparative/ superlative adjectives
 Present Continuous tense
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Present Perfect Continuous tense
Reported statements
Second conditional
Verb patterns: want/hope to do, enjoy/ like doing, look forward to
doing, would like to do
etc.

1. Item development.
At this stage test authors need to consider the test specifications in order to
make an initial set of test items. Some of them consult past papers but in doing so
they need to make sure that the test objectives and purposes do not get shifted.
The initial set of test items should comprise a larger number of questions than
there will be present in the final test because some items will be removed after the
pretest because of poor quality. The recommended ratio of the total number of items
and the number of items included in the final test is 3:2 [4].
The number of test items depends on various factors such as the time limits,
the students’ age, the type of items, etc. Generally, the larger the number of items,
the greater the chances are for obtaining high reliability of the test. If a test consists
of less than 10 items, then it is almost impossible to reach satisfactory test reliability
so, as mentioned above, ours consists of 100 items.
As a rule multiple-choice questions consist of a stem - a question or an
incomplete statement, which presents the problem, distractors, given to provide
possible solutions to the problem, and a key. The goal of the multiple-choice item
format is to present students with a task that is both important and clearly
understood, and that can be answered correctly by anyone who has achieved the
intended learning outcome. There are a number of rules both for developing the
stem and for developing the options that multiple choice questions should comply
with. Some of these are [9]:
 Create questions with an eye toward clarity and brevity.
 Do not repeat words in each option.
 Distractors need to be reasonable.
 Avoid giving clues in your questions.
 Avoid using negative statements if possible.
 Remember to check your multiple-choice test and to divide the
correct options evenly over the four options.
 Ensure that the questions have a meaningful purpose.
 Make certain that the intended answer is correct or clearly best.
 Be sure that the wrong answers are plausible.
 Vary the relative length of the correct answer to eliminate length as a
clue.
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After the test items are devised, there must be provided a clear scoring key with
the correct answers.
Here are some examples from the multiple choice test for our students:
1.

2.

3.

4.

Do you like ...... Mexican food?
a. a
b. an
c. the
d. –
They didn’t let us ...... the
museum.
a. visit
b. to visit
c. visiting
d. to visiting
Which films ...... she ......
recently?
a. does .. see
b. did .. see
c. has .. seen
d. had .. seen
I said that I ...... interested in
the offer.
a. am not
b. was not
c. were not
d. will not be

5.

6.

7.

8.

His hands are dirty because
he ...... in the garage.
a. has worked
b. has been working
c. had worked
d. had been working
Do you ever ...... your
boyfriend?
a. take off
b. put out
c. run out of
d. fall out with
Since the beginning of the
year 25 cars ......
a. are sold
b. have sold
c. have been sold
d. have been selling
Look at that plane! Don’t you
think it ....... too low!
a. is flying
b. is being flying
c. fly
d. flies

In this example blanks are left in the stems to fill in instead of repeating the end
of the questions in each distractor below it. No negative statements are used, the
correct options are not of the same length and they are evenly distributed over the
distractors (two of each options are correct: 2a, 2b, 2c, and 2d).
2. Test design and assembly.
During this stage, all the test items, their order and visualization are made final.
There are two main issues that need to be considered here: one relates to the
validity of the test, and the other to its formatting. Test authors have to make sure
that the content actually tested corresponds to the content of the specification. In
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addition, tests must be formatted in such a way as to maximize the ease of reading
and thus to minimize the time necessary to complete the items.
Concerning the formatting of multiple choice items, test experts have not
reached an agreement whether distractors should be placed linearly, to save space,
or vertically, for better clarity. The distractors in our achievement test are positioned
in a vertical manner.
3. Test production.
This stage includes the production, printing, or publication of tests. It deals with
security issues as now the test is available to more individuals than at any prior time
during the test development. On the other hand, the quality and readability of the
final printed version is significant for the validity of the test.
4. Test administration.
This is the most public aspect of the testing. The test administration conditions
such as time limits and proctoring should be standardized to ensure that there are
no irregularities during the test taking and that the conditions are uniform and
identical for all students.
5. Scoring test responses.
At this stage absolute accuracy of the testing scores must be ensured by using
the correct scoring key and checking the correspondence of the scoring rules with
the stated purpose of the testing. A final item analysis should be completed and
reviewed, including the raw score mean, the standard deviation, the mean item
difficulty, the mean item discrimination, range of raw score, some indices of overall
test quality, etc. Also, a distractor analysis needs to be performed, in which the
results of the distractors are examined. During the test development, multiple choice
items can be improved depending on these results [10]. For example, if some
distractors have not been chosen by any students, they have to be changed or
removed from the test.
Basically, any anomalies, identified by the final item analysis, must be
thoroughly investigated and resolved prior to reporting test scores.
6. Establishing passing scores.
In norm-referenced tests each student is compared with other students who
have taken the test before in some operation to establish norms for the test, or those
who have taken the test at the same time. Students are rank-ordered in terms of
their scores, and an arbitrary number or percentage of students is considered to
have passed [7].
In criterion-referenced tests a standard or criterion is defined before the test is
administered, and any student, reaching that standard, is considered to have
passed.
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The achievement test for the students at PU is norm-referenced. As each item
has equal weighting, the marks are added together to arrive at a total score for every
student. Then those scores are transformed into percentage scores and graded in
the following manner, based on the grading of the standardized tests in [11]:
0 - 49 %
Fail
50 - 59 %
Satisfactory (3)
60 - 69 %
Good (4)
70 - 79 %
Very good (5)
80 - 100 %
Excellent (6)
7. Reporting test results.
When reporting test results to students, certain issues need to be considered,
such as
 accuracy of the score;
 contents and format of the reported scores – whether students are
given their scores as a percentage of the total maximum score or
simply the grade corresponding to it;
 appropriateness of the test score;
 avoidance of score misunderstanding and misuse;
 issues of test retake for failing students.
8. Item banking.
Item banking is the process of securely storing test items for potential future
use [9]. Effective test items that perform well are difficult to develop so it is a good
idea to store such questions, together with all the relevant performance data, to
reuse in the future.
9. Test technical report.
Every test should be systematically documented and summarized in a technical
report describing all the important aspects of its development, administration,
scoring, reporting, and test analysis and evaluation. This report is especially useful
for the institution, administering the test. It serves as a historical record of the test,
as well as a guide for future test developments. Also, the report is important for the
teacher, who prepares students for the test, as well as for other administrators and
professionals who wish to understand how institutions translate the principles into
practice.
Conclusions
The students’ feedback described the test as “not very difficult but too long”.
Students considered multiple choice items easier to do in comparison with open
questions but the comparatively large number of distractors increased the possibility
of their making a mistake.
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The total scores obtained by the students corresponds roughly to the total
scores they achieved on previous progress tests when standardized tests were used
based on the course book New Headway Pre-Intermediate [11]. The maximum total
score of each of the standardized tests is also 100.
As the number of test items influences the reliability of the test, a possible
alteration of the test could be taking some of the poorer-quality items out of the test,
or prolonging the time limit, or giving the test divided into two parts as parallel
versions.
The next step for the author of this article will be to make a detailed evaluation
of the item characteristics and the test quality as a whole, and to include specialized
terminology in the test items.
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Настоящата работа е посветена на формирането на умения за
осъществяване на рефлексия от ученици и учители при изучаване на темата
„Компютърни презентации” в училище. Описани са приложения на модела ALACT, при
който процесът на рефлексия се реализира с цикличен модел. Разгледани са
конкретни примери от обучението по ИТ, с които се реализира рефлексия.
Ключови думи: рефлексия, обучение, информационни технологии, компютърна
презентация, цикличен модел.

ВЪВЕДЕНИЕ
Свидетели сме на революционни промени в съвременния живот,
породени от бързото развитие на информационните технологии (ИТ) и
приложението им в практиката. Тези промени неменуемо ще доведат до много
големи изменения във всички сфери на живота. Това налага бързи и
качествени промени в сферата на образованието. Училището задължително
трябва да предостави адекватна подготовка на своите възпитаници и да ги
подготви за предизвикателствата на ИТ, които ги очакват. Информационните
технологии навлизат много бързо и в методиките на преподаване на различни
учебни дисциплини. Стандартната образователна тройка Учител – Ученици –
Учебници се превръща в четворка, като се прибавят и ИТ. Новите реалности
поставят пред учителите и учениците изисквания за владеене на нови
стратегии и техники на преподаване и учене. В тази обстановка
преподавателите имат трудната задача да намерят баланса между
традиционното обучение и прилагането на ИТ в педагогическата наука.
Съществено значение за решаването на тази задача могат да имат
прилагането на елементи от философията и психологията като рефлексията и
синергетиката.
Рефлексия е термин на понятие възникнало в една от най-абстрактните
науки – философията. Наименованието идва от латинската дума reflexio,
което означава "отражение", "обръщане назад". При рефлексията човек
опознава своите вътрешни психически състояния. Индивидът размишлява
върху онова, което се случва в неговото съзнание. Не съществува строго
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формално определение на понятието рефлексия. В настоящата работа,
съгласно [1], приемаме следното определение:

Рефлексията е социокултурно обусловена, инструментална
интегрална процедура (процес, набор от осъзнати и контролирани
умствени действия), насочена и осмислена към самопознание;
познание за собствената познавателна дейност и на собствената
личност.

Рефлексията също е мислен диалог с другия, при което се
възпроизвежда логиката и съдържанието на мисленето на партньора,
а субектът се самопознава чрез контрола и осъзнаването на
въздействието на собственото си поведение върху партньора.

Рефлексията е и мислено проследяване, и контрол върху
реализацията на знанията и качествата на субекта в практическата
му дейност (рефлексивен контрол върху опредметяването и
технологизирането на собствени знания и качества)”.
Посочват и се следните типове рефлексия – интелектуална
рефлексия, личностна рефлексия, диалогова рефлексия, праксиологична
рефлексия.
В световната педагогическа теория и практика все повече се налага т.н.
„рефлексивно преподаване”. Създават се модели на рефлексивни
образователни практики. Основната цел е учители и ученици целенасочено да
се възпитават в прилагане на рефлексия в обучението. Широката приложимост
на рефлексията, дава възможност за богатото и приложение в различните
образователни етапи. Качественото обучение, изисква от ученика да проявява
различни типове рефлексия, но особено важно е учителят да поставя
учениците в подходящи ситуации, които да стимулират техните рефлексивни
способности. В [7] са дадени няколко примера, онагледени с обобщени
модели, приложими в различни ситуации в обучениeто по математика. В
настоящата работа се опитваме да представим една възможност за
изграждане на рефлективни умения при изучаване на раздела „Компютърни
презентации” в обучението по ИТ в прогимназиалния етап на българското
училище. Тази работа се явява естествено продължение на [2, 3], в които се
разглеждат приложения на рефлективни модели при изучаване на някои
информационни технологии в училище..
МОДЕЛ ALACT ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА РЕФЛЕКТИВНА ПРАКТИКА В
ОБУЧЕНИЕТО ПО ИТ
Известни са различни модели за организиране на рефлективни
педагогически практики. Един от най-популярните модели e ALACT и e
предложен от холандския професор по педагогика Франц Кортхаген [8].
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В концепцията на Франц Кортхаген рефлексията преминава през
определени фази (стъпки). В модела ALACT процесът на рефлексия като
преструктуриране на опита и знанието е описан в цикличен модел (Фигура 1).
Създаване на алтернативни
методи на действие
4
Осъзнаване на
основни аспекти

3

5

Изпробване

1

Действие

2
Поглеждане назад към
действието

Фигура 1: Моделът ALACT, описващ идеалния процес на рефлексия
При този модел се разграничават пет фази (стъпки): (1) действие, (2)
поглеждане назад към действието, (3) осъзнаване на основни аспекти, (4)
създаване на алтернативни методи на действие и (5) изпробване, което само
по себе си е ново действие, и следователно, началната точка на нов цикъл
(фиг.1). Наименованието на модела ALACT е акроним от първите букви на
имената на петте фрази - 1) Action 2) Looking back on the action 3) Awareness of
the essential aspects 4) Creating alternative methods of action 5) Trial.
След действието, стъпки 2, 3 и 4 описват процеса на рефлексия чрез
задаване на три основни въпроса:
- В стъпка 2: Какво се случи?
- В стъпка 3: Какво беше важно за мен?
- В стъпка 4: Какво ще реша за следващия път?
Въпреки че моделът ALACT изглежда много прост, рефлексията съвсем
не е лесна. Понеже учителите като цяло не са свикнали да разговарят за своя
опит.
Създаването на схеми и модели, подобни на АLACT, е съществена
дейност, защото абстрактните теории се превръщат в технологии, които могат
да се прилагат в практиката.
РЕФЛЕКСИЯ ПРИ ИЗУЧАВАНЕ НА „КОМПЮТЪРНИ ПРЕЗЕНТАЦИИ” В
УЧИЛИЩЕ
Разделът „Компютърни презентации” е основен за обучението по ИТ. В
прогимназията той е застъпен в учебниците за задължителна подготовка в 5, 6
и 7 клас [4, 5, 6].
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Ще разгледаме два примера от раздела „Компютърни презентации”, при
които се опитваме да прилагаме модела ALACT.
Пример 1. С помощта на изучаваните ИТ да се създаде компютърна
презентация на тема „Видове триъгълници според страните им”. На отделени
слайдове да се начертаят видовете триъгълници и да се представят
формулите за намиране на периметъра им. В текстовата част на всеки слайд
да се опише вида на триъгълника. Трябва да се избере и приложи подходящ
анимационен ефект за елементите от съдържанието на слайда (напр. страните
на триъгълника, заглавие, текстова част, формула) и основа за дизайн. Този
пример е предназначен за ученици от 7 клас, които изучават ИТ в
задължителна подготовка. Те имат знания и умения за работа с програмата
MS PowerPoint от обучението по ИТ в 5 и 6 клас. Учителят представя образец
на презентацията, която трябва да се създаде, и заедно с учениците я
изработват.
Отделните фази (стъпки) на ALACT за този пример могат да изглеждат по
следния начин:

Фигура 2: Модел на задание
Фаза 1: Действие
Учителят поставя задачата, която трябва да се изпълни от учениците;
насочва ги към конкретната ИТ, с която да се изпълни; разяснява
представения образец и стъпките за изпълнението му.
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Учениците изработват с помощта на изучените ИТ презентацията
зададения образец и съхраняването и като компютърен документ.
Фаза 2: Поглеждане назад към действието
По време на изработване на документа учителят дискутира с учениците
начина на изработването на компютърния документ. По този начин учителят
помага на учениците да достигнат до отговорите на въпроси като: Какво
искаме да направим? С помощата на коя ИТ ще го направим? По колко начина
може да се изпълни от изученото до момента?
Фаза 3: Осъзнаване на основните аспекти
Изключително важна фаза, в която преподавателят и учениците
преценяват и осъзнават различни аспекти от извършената дейниост. Учителят
може да припомни различни теоретични компоненти и да им представи нови
техники от използваните ИТ.
Фаза 4: Създаване на алтернативни методи на действие
На тази стъпка учителят коментира с учениците различни начини за
реализиране на други подобни компютърни документи. Обсъжда се и
използването на алтернативни ИТ. Преценяват се предимствата и
недостатъците на разглежданите технологии.
Фаза 5: Изпробване
На тази стъпка преподавателят поставя ново задание за изпълнение, като
определя само темата.
Пример 2. Да се допълни вече създадената компютърна презентация на
тема „Видове триъгълници според страните им”, като аналогично се представи
намирането на лице на триъгълник.
Пристъпват към фаза 1 за създаване на новия компютърен документ, с
което цикълът на ALACT започва отново.
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Фигура 3: Модел на задание
Фаза 1: Действие
Учителят поставя задачата, която трябва да се изпълни от учениците;
насочва ги към конкретната ИТ, с която да се изпълни.
Учениците изработват с помощта на изучените ИТ презентацията
зададения образец и съхраняването и като компютърен документ.
Фаза 2: Поглеждане назад към действието
Учителят дискутира с учениците поставеното задание и задава следните
въпроси: Какво трябва да се направи? Откриват ли се прилики и разлики с
предишното задание?
Фаза 3: Осъзнаване на основните аспекти
Учителят пита учениците за теоретичната част от изпълнението на
заданието. На тази фаза на рефлексия учениците трябва да се учат сами да
осъзнават кои от знанията им не са на необходимото ниво.
Фаза 4: Създаване на алтернативни методи на действие
Обсъждат се приложими аналогични случаи за проектиране и изработка
на електронни таблици, представящи и анализиращи информация от тдруги
тематични области.
Фаза 5: Изпробване
На тази стъпка преподавателят поставя ново задание за изпълнение, като
определя само темата. Учениците събират самостоятелно небходимите
материали и пристъпват към фаза 1 за създаване на новия компютърен
документ, с което цикълът на ALACT започва отново.
В заключение ще отбележим, че разделът „Компютърни презентации” от
учебната дисциплина Информационни технологии предлага и много други
възможности за реализация на рефлексия в познанието и практиката.
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ИНВАРИАНТИ В ОБУЧЕНИЕТО ПО ЕЛЕКТРОННИ ТАБЛИЦИ
Росица Донева, Силвия Гафтанджиева
Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, гр. Пловдив, ул. „Цар Асен“ 24,
rosi@uni-plovdiv.bg
Резюме: Работата е свързана с основен проблем на съвременното обучение по
информационните технологии, дължащ се на голямата динамика на развитие на
изучаваните технологии и инструменти. Показана е необходимостта от
решаването на разглеждания проблем конкретно за технологията електронни
таблици. Посочен е подход за преодоляване на проблема, основан на
‘инвариантността’ при представяне на учебното съдържание, който е приложен за
представяне на част от учебното съдържание при изучаване на електронните
таблици.
Ключови думи: информационни технологии, електронни таблици, методика на
преподаването по ИТ, средно образование, висше образование

1. Увод
В повечето случаи, преподаването и усвояването на учебното
съдържание по информационни технологии (ИТ) и в частност по електронни
таблици (ЕТ) в средните и висшите учебни заведения се базира на конкретни
инструменти и софтуерни средства. В резултат на скъсения цикъл на появата
на нови и нови версии на изучаваните софтуерни инструменти за работа с ЕТ
обучаваните и преподавателите се сблъскват с един съществен проблем:
учебното съдържание и придобитите знания и умения остаряват твърде бързо.
Това налага постоянно актуализиране и допълване на знанията, усвояване на
умения за работа с по-нови версии и функционални възможности на
софтуерните продукти и поставя на дневен ред въпроса за методиката на
преподаване в бързо развиващата се област на ИТ.
Посоченият проблем е предмет на някои изследвания в последните
години. Например в [4] е посочено едно негово възможно решение, което да
позволи преподаване и усвояване на трайни знания и умения по ИТ, и се
състои в поставяне на акцент върху т. нар. ‘инвариантни знания’ (т.е. тези,
който са относително статични във времето и устойчиви на евентуални
промени) при представяне/преподаване на учебното съдържание. В [1] се
предлага разработването на ‘инвариантна рамка’, която да бъде определена
като стандарт за инвариантно представяне на учебното съдържание, чийто
предмет е конкретна технология от областта на ИТ. Препоръчва се тя да
включва следните основни елементи на разглеждания информационен процес:
обща схема на предлаганите ресурси и услуги; понятия и термини;
функционални спецификации на софтуерните средства, автоматизиращи
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процеса; методика на използване; класификация на конкретни версии на
съответни софтуерни инструменти; описание на най-разпространените
софтуерни инструменти; видими тенденции в развитието на съответната
технология; приложение в съответната професионална област; области на
‘застъпване’ и интегриране с други технологии за решаване на конкретни
задачи, свързани със съответното професионално направление.
Целта на работата е да покаже необходимостта от решаването на
разглеждания проблем за технологията ЕТ чрез анализ на широката им и
разнообразна приложимост в различни професии, а от там и изучаването им в
различни образователни нива и направления. Статията представя част от
учебното съдържание, свързано с изучаване на ЕТ, следвайки подхода за
‘инвариантността’ и разработената в [1] ‘инвариантна рамка’ за представяне на
учебно съдържание по ИТ.
2. Актуалност на проблема
Направено проучване показва, че темата за ЕТ се изучава в 65 от 193
бакалавърски програми за неспециалисти по ИТ в българските висши училища
[1], т.е. приблизително в 34% процента от разгледаните програми. За
актуалността на разглеждания проблем, съпътстващ обучението по ЕТ,
свидетелства и широката област на приложение на таблиците в почти всяка
една от професионалните области, които са включени в класификатора,
утвърден от Министерския съвет [2]. Примери за различни приложения на
таблиците в различните професии, при които могат да се използват
програмните продукти за работа с ЕТ (макар и само част от възможните) са
следните:

 Педагогически специалности – учебни програми, създаване на
таблици със списък на обучаваните и резултати от проведени по
време на обучението тестове и контролни и автоматизиране на
поставянето на оценки, изготвяне на статистически анализ за
постиганите в края на обучението резултати и графична
визуализация на резултатите, обобщаване на резултати от приемни
изпити и пресмятане на балове, създаване на протоколи за
провеждане на изпити и електронни дневници и т.н

 Хуманитарни специалности – таблично представяне на данни за
нуждите на публикации, анализи на резултати от проведени тестове и
проучвания.

 Социални, стопански и правни специалности – създаване на
фирмени и бизнес документи (оферти, отчети, фактури, стокови
разписки, ценови листи, следене и статистика на обороти, касова
книга, финансови анализи, следене и управление на разходи и
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приходи и други); счетоводни документи (извършване на счетоводни
изчисления и създаване на статистически отчети); банкови документи
(следене на просрочки на кредити, изчисляване на вноски по кредити
и суми за погасяване на кредити, отчети за събираемост на кредити,
търсене на целеви стойности за кредити, извлечения от сметки,
категоризация на инвестиционни продукти и други); юридически
документи (списъци с дела, законодателни актове и закони).
 Природни науки, математика и информатика – Анализ на
резултати от направени изследователски експерименти, извършване
на изчисления, статистически анализи и др.
 Технически специалности – извършване на различни изчислявания
(например определяне на натоварване на сграда, дебелина на плоча
и височини на фундаменти).
 Аграрни науки и ветеринарна медицина – систематизиране на
данни от изследвания и проучвания, , статистически анализи.
 Здравеопазване и спорт – таблици с технически данни на апаратура
и здравна статистика.
 Сигурност и отбрана – таблици със справочна информация
(финансова отчетност), бюлетини със стандартизирани документи и
др.
От друга страна, за създаване и обработка на ЕТ се предлагат много
софтуерни средства – свободни (OpenOfficeCalc, KSpread, NeoOffice и др.),
комерсиални (Microsoft Office Excel, Numbers на Apple и др.), web-базирани
(Google Spreadsheet, Microsoft Excel Web App, Spreader и др.), както и много
версии на тези софтуерни продукти (напр. в периода от 1987 година до 2010
година са създадени 13 версии на Excel). Освен това, голяма част от
професионалните направления, в които ЕТ могат да бъдат полезни, не са
тясно свързани с компютърните науки и в частност с ИТ. Това прави още поголяма необходимостта от такъв подход на преподаване и изучаване, който да
поставя на преден план „инвариантите знания” и да не е напълно зависим от
конкретен софтуерен продукт или негова версия. Така усвояваните знания и
умения ще бъдат по-трайни и ще са нужни много по-малко време и усилия за
актуализиране на знанията при необходимост от придобиване на умения за
работа с различно от изучаваното софтуерно приложение или негова по-нова
версия.
3. Инварианти на електронните таблици
Като доказателство за универсалността и полезността на избрания
‘инвариантен’ подход за преподаване и изучаване на ИТ, в тази секция е
представен фрагмент от учебното съдържание по ЕТ, структурирано на базата
на споменатата по-горе ‘инвариантна рамка’.
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Обща схема на предлаганите ресурси и услуги
Всяка фирма натрупва големи количества данни, които са необходими за
организирането на текущата и дейност и за връзки с клиентите. Попълването
на фактури, списъци, счетоводни отчети и други е неразделна част от
ежедневната дейност на фирмата. За повечето от тези документи е типично,
че служат за регистриране на данните и за организиране на тяхната обработка.
При вземане на управленски решения във фирмата често се налага да се
използват и групират данни, фиксирани в документите, както и да се
извършват различни изчисления. Затова потребителите се нуждаят от
инструменти за обработване на документи, които да дават възможност за
подготвяне на документите в приемлива форма, облекчават тяхното
анализиране и позволяват използването им за различни изчисления и
създаване на справки и отчети. Текстообработващите програми разполагат с
инструменти, полезни за тези дейности, но те не са достатъчни при по-сложна
обработка на данните, като например при счетоводните документи.
За компютърно обработване на фактури, водене на счетоводни записи и
др. фирмите и организациите успешно използват софтуер, наречен ЕТ
(Spreadsheet). Тези програми, са подходящи изобщо за създаване на
компютризирани системи от документи (които също ще наричаме ЕТ) със
сложни информационни връзки. Такива документи са типични за
счетоводството и за различни финансови анализи. ЕТ са много ценни и за
статистически анализи, прогнози (изчисляване на тенденции) и графично
представяне на данни.
ЕТ са еквивалент на обикновените таблици, но при тях отпадат редица от
ограниченията на ръчно създаваните таблици – размера на листа хартия,
ръчно извършване на пресмятанията, повторно извършване на изчисления при
промяна на част от зависимите данни и др. Те се състоят от клетки, които
обикновено се визуализират като двумерна матрица, или мрежа, състояща се
от редове и колони. Всяка клетка съдържа буквено-цифров текст, числови
стойности или формули. Дадена формула определя по какъв начин
съдържанието на съответната клетка се изчислява въз основа на
съдържанието на някоя друга клетка (или комбинация от клетки).
Ще отбележим, че тъй като ЕТ са технология, най-общото
предназначение, на която е обработка на компютърни документи (макар и от
специфичен вид), то тя се основава на общите принципи и етапи на обработка
на компютърните документи, формулирани в [4], както и на описаните основни
елементи на документа (фиг. 1).
Следователно, всяка ET има съдържание, логическа структура (задава
връзките между отделните елементи) и макети на разпространение (физически
модели и начини за репродуциране в съответна медия - външно или
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вътрешно). Тази особеност поставя характерен отпечатък и върху логиката на
представяне по-нататък на учебното съдържание по ЕТ.

Фигура 1. Елементи на компютърен документ и етапи на обработка
Понятия и термини
От гледна точка на логическата структура на документ от тип ЕТ,
могат да бъдат определени следните, понятия (‘инвариантни’ елементи):
 ЕТ, работна книга или класьор (Workbook) е система от свързани
документи, които са предмет на технологията ЕТ.
 Работен лист е всеки от документите, от даден класьор и се състои
от множество клетки (Cell), организирани в редове (Row) и колони
(Column) – елементи на таблицата/ матрицата/ мрежата, която е
представена на листа. Максималният брой на редовете и колоните и
начинът на именуването може да се различава за различните видове
софтуер за ЕТ или между различни техни версии, но тези различия
не са по същество (напр. за Microsoft Office Excel 2010 броят редове е
ограничен до1 048 576, а колоните – до 16 384 ).
 Зона или област от клетки (Cell Area) е група от клетки на
таблицата, които обикновено се обединяват, за да се приложи едно и
също действие върху тях.
 Адрес (Reference) е средство за идентификация на елементите на
една ЕТ, което се поддържа автоматично. В рамките на един работен
лист (фиг 2) адресите на колоните обикновено са символни и се
задават чрез комбинации от букви от латинската азбука в азбучен ред
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(напр. A, B, ..., Z, AA, AB, ..., AZ, BA, ..., IV). Редовете се адресират с
последователни цели числа (напр. 1, 2, ..., 100,...). Адресите на
редовете и колоните формират координатна система, която
позволява адресирането (подобно на шахматната нотация) всяка
клетка на ЕТ, получена при пресичането на даден ред и дадена
колона (напр. A1, C12, BZ100). Поддържа се адресиране и на посложни съставни елементи на ЕТ, както например в Excel могат да се
адресират зони от клетки (В1:С3 или B1:C3;B5:D6), елементи от друг
работен лист (Sheet2!B2:B4) или друга работна книга
([MyWorkbook.xlsx]Sheet1!A7).
и др.

Фигура 2. Работен лист на първата ЕТ VisiCalc [6]
От гледна точка на съдържанието основните понятия на ЕТ са свързани
със съдържанието на клетките:
 Всяка клетка има стойност (Value), която може да бъде, конкретен
буквено-цифров текст или число, а може да бъде зададена и чрез
формула, определяща начина й на изчисление.
 Формулата (Formula) задава какви операции ( -, +. *, /, >=, <,...), над
какви аргументи и в какъв ред да бъдат изпълнени, за да се
пресметне стойността на клетката. Аргументите могат да бъдат
константни стойности, адреси на клетки, вградени функции и т.н.
 Функция (Function) e предварително вградена в ЕТ формула за
извършване на често срещано изчисление. Функциите обикновено
изискват аргументи, извършват изчислението и връщат стойност или
стойности като резултат. Те могат да бъдат функции за финансови
пресмятания (лихви, амортизации, норма на възвръщаемост),
статистически анализ (средни величини, различни разпределения,
стойности на тенденции), дата и час, математически изчисления
(сумиране, средна стойност, тригонометрични), логически операции и
др. Освен това често има възможност за дефиниране на функции от
потребителя.
 Форматът (Data format) на клетката определя начина на
визуализация на стойността й и може да бъде текст, число (с
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фиксиран или не брой на цифрите след десетичната запетая), дата,
час, процент, парична стойност, и т.н.
Функционални спецификации на софтуерните средства за ЕТ
Програмните пакети, които предоставят възможности за работа с ЕТ се
наричат таблични процесори и се състоят от три основни части – редактор
(предоставя възможност за въвеждане и редактиране на съдържание),
изчислител (извършва изчисленията) и интерфейс (визуализира съдържанието
на клетките в желания от потребителя вид). Различните таблични процесори
се различават помежду си основно по допълнителните функционалности,
които предоставят след създаване и попълване на данните в една таблица.
ЕТ поддържат типичните при редактиране на компютърен документ
мета-операции (Undo & Redo), операции за вмъкване, изтриване, копиране
(Copy&Paste), преместване (Cut&Paste), търсене и заместване (Find &
Replace)на съдържанието на клетки, както и характерните за работа с таблици
операции за изтриване на редове и колони, вмъкване на нови редове и
колонии др.
При обработката на съдържанието в ЕТ важна роля играе делението на
елементите в класьора на статични и динамични. Съдържанието на статичните
елементи (т.е. такива, които не съдържат формула) може да се променя от
потребителя. Съдържанието на динамичните елементи се генерира
автоматично от табличния процесор – например, изчислителят проверява
клетките за налични формули и ако има такива извършва необходимите
изчисления на стойностите на съответните клетки, които след това се
визуализират на екрана от визуализиращата част (интерфейсът на табличния
процесор). Интересна е възможността за използване на относителни,
абсолютни или смесени адреси на ЕТ-елементите във формулите,
определящи стойността на динамичните елементи, което води до различен
начин на изчисление.
Процесът на обработка може да бъде улеснен от:
 Възможности за попълване на последователни клетки от ред или
колона със стойности, подчиняващи се на определени правила.
 Операции за сортиране на данните по определени критерии.
 Филтри за филтриране на данните при визуализация и обработка.
 Макроси, които са мощно средство за организиране на сложна
обработка на данните от ЕТ. Те се създават на специален език за
програмиране (напр. в Excel езикът е Visual Basic for Applications).
 Автоматично генериране на диаграми, графики и хистограми от
стойностите на определени групи от клетки, които могат динамично
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да се актуализират, в случай че съдържанието на клетките се
промени. Полученият графичен компонент може да бъде вграден в
текущия лист или добавен като отделен обект и др.
За нуждите на форматирането ЕТ поддържат за всеки един от
изброените инвариантни елементи на работните книги специфични
характеристики, които могат да се променят, с цел да се осигури по-ефективно
възприемане на създадената таблица от човека като краен потребител.
Например, сред съществените характеристики на стойността на клетка са
шрифт, стил, големина на отделните знаци; на клетката – размер (височина и
широчина), тип на съдържанието, рамки, фон и др.; на работен лист – име,
място в работната книга възможност за редактиране или автоматично
преизчисляване и др.; на работна книга – име, формат на съхранение, дата на
създаване и промяна, заглавие, коментар, автор, големина на файла и др.
Етапът на репродуциране на ЕТ отново е подчинен на общата схема,
типична за всеки компютърен документ. Поддържат се възможности за
съхранение на външна памет във вид на файл (операцията File/Save), за
запазване на един и същи файл (или негови варианти) под различни имена и
на различно местоположение (операцията File/Save As) или в различни
формати с цел осигуряване на преносимост към друго компютърно
приложение (Save as type) и много други.
Аналогично е осигурено и репродуцирането на документа в различни по
природа медии. ЕТ могат да бъдат визуализирани на екрана на компютърната
система (View) в няколко режима на представяне (напр. Normal, Page Layout,
Full Screen, Print Preview), да бъдат разпечатани на хартиен носител (Print) и да
бъдат предавани на разстояние по електронен път (Send).
Методика на използване
Жизненият цикъл на една ЕТ преминава през типичните 4-ри основни
етапа: анализ (анализ на задачата, която трябва да бъде решена посредством
ЕТ), проектиране (определяне на броят и предназначението на работните
листове; на типа на съдържанието на клетките в таблицата; на връзките между
отделните клетки, работни листове или класьори; обмисляне на формулите,
които ще бъдат използвани за автоматично извършване на необходимите
изчисления и начинът, по който ще се визуализира съдържанието на клетките),
създаване на ЕТ (въвеждане на съдържанието на клетките в таблицата) и
експлоатация (използване на създадената ЕТ).
Етапът на създаване на ЕТ е свързан със създаването на нова работна
книга (нов документ). Новият класьор съдържа определен брой работни
листове от тип ЕТ със стандартни имена (напр. в Excel те са Sheet1, Sheet2 и т.
н.). Чрез подходящи средства могат да се създават нови листове, да се

Национална конференция „Образованието в информационното общество”

301

изтриват, преименуват, да се копират или преместват листове в рамките на
същия класьор или от един в друг класьор.
След това следва въвеждане на съдържанието на таблицата.
Съдържанието на отделните клетки от таблицата може да бъде въведено с
помощта на входни устройства (клавиатура, мишка) или извлечено от външни
източници на данни, като фондови котировки или база данни, но задължително
трябва да бъде съобразено с една от основните характеристики на клетката –
типът на нейното съдържание, като при вмъкване на вградени функции то
трябва да бъде съобразено и с типа на аргументите, които съответната
функция може да приема. Табличните процесори предоставят и възможности
за автоматично въвеждане на серийни данни – поредни номера, дни, месеци,
години или дефинирани от потребителя последователности. За
автоматизиране на изчисленията в таблицата е необходимо в клетките да се
въведат формули. Грешките, направени по време на въвеждане на
съдържанието на електронната таблица, могат да бъдат коригиране чрез
изтриване на съответните елементи (могат да бъдат изтривани отделни
клетки, цели редове или колони, работни листове или само съдържание на
клетка).
Създаването на една електронна таблица е динамичен процес, при който
елементите на съдържанието й могат да бъдат променяни многократно преди
да бъдат репродуцирани в окончателен вид и форма.
4. Заключение
Работата е свързана с едно от основните предизвикателства пред
съвременното обучение по ИТ – честотата и големите мащаби на промените
на изучаваните технологии и инструменти, резултат от високата скорост на
технологичния напредък. За преодоляване на това предизвикателство
авторите последователно следват подхода за ‘инвариантността’ при
представяне на учебното съдържание. По тяхно мнение, този подход
осигурява формиране на трайни фундаментални знания, базирани на основни
понятия и принципи на ИТ, което позволява бъдещо самообучение и лесна
актуализация на знанията и уменията за кратко време – подход, препоръчан в
[5]. Като доказателство за неговата полезност по отношение на разглеждания
проблем, подходът е приложен при представяне на част от учебното
съдържание, свързано с изучаване на ЕТ.
Подходът може да бъде разширен за други области на ИТ, като например,
web-разработка и дизайн, бази данни, хардуерни компоненти и др.
Работата е частично финансирана от проект Д002-308 към Националния
фонд за научни изследвания.
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Въведение
В стратегията Европа 2020 се обръща специално внимание на страните от
ЕС „да гарантират достатъчна наличност на кадри с природонаучно,
математическо и инженерно образование и да фокусират училищните
програми върху изграждане на творческо, иновативно и предприемаческо
мислене“ [14]. Тази директива на ЕС е в съответствие с избрания в България
подход и многогодишните усилия на университетски преподаватели и учители
по информатика. България има традиции и успехи в подготовката и
състезанията по информатика за деца от ранна възраст. Организирането на
извънкласни учебни форми по информатика дава възможност естественият
интерес към компютрите, породен от компютърните игри, да бъде поддържан
чрез по-нататъшни сериозни занимания с програмиране. Постигането на
трайни резултати до голяма степен е свързано с отговорите на
въпросите на какво трябва да учим децата и има ли кой да ги обучава.
Отговори на първия въпрос могат да се намерят в дисертациите на К.
Гъров, Б. Йовчева и П. Христова [2, 5, 11]. В дисертацията си [2] Гъров прави
преглед на изучаването на Информатика и ИТ в българското училище,
разглежда историята на състезанията и олимпиадите по Информатика,
предлага модел за управление на подготовката на участниците в олимпиадите
по информатика и ИТ и система от опорни задачи за подготовка на изявени
ученици за участие в олимпиадите по Информатика. В [5] Б. Йовчева предлага
спираловиден подход, по който да се извършва подготовката на 10 -11
годишни деца по Информатика. Христова [11] предлага обектен подход към
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извънкласната работа по Информатика за начинаещи, който се основава на
метода на Сравнителния анализ.
Все още почти липсват изследвания, свързани с подготовката и
изискванията към бъдещите учители по Информатика и преподавателите в
извънкласните форми, които подготвят ученици за състезания по
Информатика.
Целта на настоящата работа е да анализира ролята на ВУЗ при
обучението на бъдещите ръководители на школи.
Училищният курс по Информатика и състезателното програмиране
В учебните програми на основното училище не е застъпена
задължителна форма за обучение по алгоритми и програмиране. Дори и да
бъде въведена, учебните програми и методите на преподаване ще са
ориентирани към средното ниво на учениците. Те не биха могли да отговорят
адекватно на по-високите изисквания, които се поставят при работа с
надарените деца по Информатика.
Подготовката на учениците от основния курс на обучение за състезанията
по Информатика се осъществява единствено във формите на извънкласна
работа. Предизвикателство за преподавателите в школите по Информатика е
как да подготвят участващите в тях ученици за постигане на върхови
резултати.
В работата си „За изучаване на Информатика и ИТ в началното училище”
[3] авторите анализират състоянието на проблема и се спират по-подробно на
изследване на игровия подход за преподаване на Информатика и ИТ в
началното училище.
Въвеждането в средното училище на предмета „Информатика” спомага за
придобиване на необходимата компютърна грамотност, усвояване на базови
алгоритмични знания и прилагането им при разработване на програми на
конкретен език за програмиране. Учебното съдържание на дисциплината
запознава учениците с предметната област, ролята и мястото ѝ в
съвременното общество. В училищния курс по Информатика се цели
усвояване на принципи и умения за решаване на стандартни задачи.
Времето, предвидено по учебна програма, е недостатъчно за
задълбочено навлизане и усвояване на знания и умения от предметната
област. Например, съгласно Държавните образователни изисквания за учебно
съдържание по Информатика, темата „Алгоритми” в 9 клас задължителна
подготовка се изучава в продължение на 8 часа, а в профилираната
подготовка е включена с продължителност 12 часа, паралелно с основите на
даден език за програмиране [4]. В учебните програми са предвидени следните
уроци по темата: Алгоритми; Свойства на алгоритмите; Видове алгоритми;
Представяне на алгоритмите; Алгоритми и програми; Вземане на решения;
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Многовариантен избор; Повтарящи се действия (2 урока); Алгоритми за
търсене и броене; Алгоритми за подреждане по големина. От учениците се
очаква да демонстрират познаване на основните характеристики на
алгоритмите, да разбират готов алгоритъм, сами да съставят алгоритми за
намиране на най-голяма (най-малка) стойност, сума на елементи на масив и
пресмятане броя на определени обекти.
В условията на свръхбързото развитие на софтуерните технологии,
непрекъснато нарастващ и променящ се обем от необходими знания и умения
за участие в състезания, е невъзможно да се преследват високи постижения
само с самостоятелна и училищна подготовка. Затова учениците предпочитат
допълнителни извънкласни занимания по Информатика, както и формите за
свободно избираема подготовка.
Основната задача при началното обучение по алгоритми е усвояването от
обучаемите на базови алгоритми, които да не се обмислят по време на
решаване на поставената задача, а да се прилагат директно. Обучените по
този начин печелят много време, тъй като се съсредоточават върху решаване
на същинския проблем, посредством използване на готов инструментариум.
Този подход превръща решаването на една голяма по обем и сложна задача в
логическо подреждане на вече готовите по-прости модули.
Мястото на учителите при работа в школите по Информатика
В [1] Андреев определя обучението като организационно-функционално
единство между преподаването (на учителя) и ученето (от страна на ученика),
чрез което се постига управляване на външната и вътрешната активност на
ученика и се формират у него определени знания, умения, навици и начини за
познание.
Процесът на обучението, ако го разгледаме в неговия чист вид и се
абстрахираме от другите моменти, спомагащи за неговото осъществяване, е
дейност, в която две лица – учител и ученик, встъпват в определено
отношение, свойствено само на дадения процес. Двата субекта на обучението
– учител и ученик, изпълняват пряко противоположна роля – преподаване и
учене. Следователно процесът на обучението включва и двете дейности.
Учебното познание, което се придобива в процеса на обучението, е следствие
както от ученето, така и от преподаването.
Ето защо е наложително да се изследва обучаващият като обект, който
оказва много силно влияние върху обучаемия. Смятам, че терминът
„обучаващ“ е по-подходящ и по-точен, когато става дума за обучение в
извънкласни форми. Обучаващ в извънкласните форми по информатика може
да бъде учител, ръководител на школа, ръководител на СИП, университетски
преподавател, учен, родител, друг ученик от по-горна възрастова група или кой
да е, нагърбил се с нелеката задача да осъществи трансфер (прехвърляне) на
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собствени знания и умения, за които счита, че биха били полезни за
обучаемия.
Във формите за извънкласната работа по информатика се включват
ученици с подчертани интереси в тази област. Те чувстват необходимост да
разширят знанията си в областта на Информатиката, да придобият
практически умения по програмиране, да изучат задълбочено основни
алгоритми за работа със сложни структури от данни и да натрупат опит за
реализирането им при решаване на конкретни задачи. В тази връзка ролята на
обучаващия е много важна както за прохождащите, така и за утвърдените вече
състезатели.
До голяма степен идеите, които са заложени в обучението на ученици с
математически способности, са приложими и при учениците, активно готвещи
се за участие в състезания по информатика. Аналогично, и при подготовката
по Информатика си пробива път „конструктивната идея за пирамидална
организация на работа, включваща селекция и съответно работа с учениците
на различни нива и с различна интензивност, съобразена с индивидуалните им
особености и желания. Вниманието към индивида заема все по-централно
място“ [10]. Но засега педагогическите аспекти на откриването, подготовката и
развитието на младите таланти в областта на информатиката са все още в
начална фаза на разработване и се нуждаят от разширяване и задълбочаване,
с отчитане на спецификата на областта.
При извънкласните занимания по информатика акцентът се поставя върху
бързо усвояване на базовите знания и осмислянето им чрез разработване на
колкото се може повече алгоритми, с помощта на които да се решават задачи,
близки до практиката. При тях не е достатъчно обучаемите да могат да
възпроизвеждат познати алгоритми. Те трябва да могат сами да определят
последователността от действия за решаване на поставената задача и да
конструират неизвестен за тях алгоритъм. Често това е свързано с
комбиниране и модифициране на съвкупност от вече познати базови
алгоритмични стъпки, както и съставянето на нови такива стъпки. Успешното
опериране със сложни формални обекти е свързано с развитието на
математическата култура, логическото, системното и алгоритмичното мислене.
Липсата на достатъчно знания и методически структурирано учебно
съдържание на обучението води до заучаване от учениците на конкретни
решения на задачи, давани по състезания, без да се влага необходимото
разбиране. По време на състезание се стига до автоматично възпроизвеждане
на запомненото решение, вместо решаването на конкретната задача.
Началната подготовка на малките таланти за състезания по Информатика
включва получаване на знания и умения от разнороден характер: чисто
програмистки, математически, технически и логически. Не доброто усвояване
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на някой вид знания води до нежелани неуспехи и разочарования на по-късен
етап. Комплексният характер на подготовката първоначално може да стресира
и уплаши учениците, затова новите знания трябва да се поднасят доста
внимателно и да се упражняват по-продължително.
За да стане един ученик добър програмист, у него трябва да се развие в
голяма степен аналитичното мислене, което е доста трудна задача. За разлика
от задачите по математика, в задачите по Информатика конкретиката трябва
да се замени с множество от допустими стойности на данните. Това умение е
задължително при състезателите по Информатика.
При началното обучение по програмиране учениците много по-добре
усвояват принципите на алгоритмичното мислене и основните алгоритмични
конструкции, когато те се онагледяват със задачи, които обработват числова
информация. За база при изучаването на новите понятия от Информатиката се
използват задачи от математиката, в които няма непознати математически
понятия. По този начин вниманието на малките ученици е пряко насочено към
осмисляне на преподавания нов материал.
Подготовка на учители за извънкласна работа по информатика
От казаното по-горе може да се направи извода, че учителите, които ще
се занимават с подготовката на своите ученици за състезания по Информатика
трябва да имат задълбочени познания по алгоритми, структури от данни и
състезателно програмиране.
Съвсем естествено е по време на следването си бъдещите учители да
придобият необходимите им знания и умения да преподават и обучават
учениците както в редовните училищни занятия, така и в извънкласните форми
на обучение.
Във всички висши учебни заведения в страната, които подготвят учители
по информатика, се изучават дисциплините програмиране, обектноориентирано програмиране, структури от данни, училищен курс по
информатика, методика и други дисциплини, които изграждат бъдещите
учители като добри специалисти за преподаване на предмета Информатика в
училище.
Не така стои въпросът с подготовката на бъдещите учители, свързана с
извънкласните форми на обучение по информатика. Таблица 1 представя
състоянието на това обучение. От нея много ясно се вижда, че няма нито една
задължителна дисциплина, свързана с тази тематика. Има висши учебни
заведения, в които двете предлагани избираеми дисциплини са в една група и
на практика студентите задължително изучават само една от двете. Например,
така е в Русенския университет.
Могат да се изброят редица причини за това положение: липса на
хорариум, липса на подготвени преподаватели, които да водят подобни
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дисциплини, липса на интерес у студентите да изучават тази проблематика и
др.
В някои университети се предлагат магистърски програми, в които има
предвидени дисциплини, свързани с извънкласната работа по информатика, но
това не решава проблема напълно. Такива дисциплини се предлагат в
Шуменския университет, Русенския университет, Софийския университет.

ВУЗ
Софийски университет
Пловдивски университет
Русенски университет
Югозападен университет
Шуменски университет
Великотърновски университет

Задължитени
дисциплини
(брой)
-

Таблица 1.
Избираеми
дисциплини
(брой)
2
2
2
1
-

От 2007 г. до 2009 г. бяха проведени 11 Национални лагер-школи по
информатика, в които взеха участие и учители, желаещи да се занимават с
тази дейност. Методическото ръководство на тези школи бе осигурено от
Комисията по извънкласна работа по информатика към СМБ. Благодарение на
тези школи, част от учителите придобиха нови знания и умения, както и
увереност, в своите възможности да провеждат подготовката на състезатели
по Информатика. За съжаление тази добра практика към настоящия момент е
замразена по независещи от Комисията причини.
Направени бяха опити за провеждане на обучение на учители по места за
ръководене на Извънкласна работа по информатика (ИКРИ). При това бе
установено, че почти няма желаещи учители да се обучат и захванат с такава
дейност.
По-голяма част от учителите по Информатика в страната или нямат
желание или се страхуват да се занимават с извънкласни занимания по
информатика. Наложено е мнението, че по-лесно е да се ръководят проекти по
Информационни технологии, а и резултатите по ИТ идват по-бързо в
сравнение с резултатите по Информатика.
Проблеми, които пряко засягат подготовката на учители за ИКРИ
С течение на годините са наблюдавани редица проблеми, които могат да
се систематизират по следния начин:
- Липса на подготвени университетски преподаватели за водене на
извънкласните форми на обучение по Информатика.
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- Липса на достатъчно методически материали по проблемите на
извънкласната работа по Информатика. Повечето литературни източници
предлагат набор задачи по отделни теми. Много често се разчита на
натрупания дългогодишен опит и добрите практики от извънкласната работа
по математика.
- Липса на достатъчно печатни и интернет-базирани учебни материали,
подходящи за обучение на различните възрастови групи, както и адаптация на
съществуващите. Това е съществен проблем, особено за работа с малките
ученици. Едва в последните години излязоха няколко специализирани книги по
тази проблематика [6, 7, 8, 9] и се създадоха два български сайта [12, 13];
- За преподавателите в школите както и за много учители, започващи
работа с ученици в подобни форми, е важно кой раздел от програмирането
кога да се преподава, така че учениците да го разбират достатъчно добре. Все
още не е изяснена напълно правилната структура на учебното съдържание.
- Липса на проучвания как да се планира във времето подготовката на
най-малките ученици, за достигане на върхова форма по време на състезание,
така че да могат да достигнат и надминат успехите, постигнати от други
ученици, обучавани преди тях в дадената школа.
- Необходимост от определени знания по математика, съществена част от
които са придобивани извън училищния курс и за усвояването, на които
учителят трябва да се погрижи.
- Слабо познаване и изучаване на чуждестранния опит.
- Необходимо е постоянно обучение и преквалификация на
преподавателския състав, за да се осигури провеждане на качественна
подготовка за състезания по Информатика.
Заключение
Благодарение на дългогодишните усилия на членовете на ЕИКРИ
необходимостта от подготовка на учителите за ръководене на школи по
информатика е не само осъзната, но и методически осигурена.
Направеното изследване показва, че липсата на адекватна подготовка
затруднява и отблъсква много учители по информатика в средните училища от
участие в подготовката на учениците за състезанията по информатика. В тази
връзка е необходимо в учебните планове на университетите, подготвящи
бъдещите учители по информатика, да се отдели хорариум за изучаване на
тематика, свързана с извънкласната работа по информатика.
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РЕАЛИЗИРАНЕ НА СТАНДАРТНИ WINDOWS ПРИЛОЖЕНИЯ,
СЪДЪРЖАЩИ МЕНЮТА ЧРЕЗ СРЕДАТА VISUAL C# ПРИ
ИЗУЧАВАНЕ НА СЪБИТИЙНО ПРОГРАМИРАНЕ В СРЕДНОТО
УЧИЛИЩЕ
Стефка Анева
ПУ „П. Хилендарски”, Пловдив, бул. България № 236, stfaneva@uni-plovdiv.bg
Настоящата разработка e посветена на изучаването на събитийно
програмиране чрез средата Visual C# в профилираната подготовка по информатика
в средното училище. Посочена е примерна класификация на система от задачи за
изучаване на учебното съдържание за модула „Събитийно програмиране в среда на
графичен потребителски интерфейс“. Дискутирани са средствата и технологиите
за реализиране на стандартни Windows приложения, съдържащи менюта в средата
Visual C#. Предложена е примерна задача.
Ключови думи: събитийно програмиране, графичен потребителски интерфейс,
елемент, компонент, събитие, събитийна процедура, меню, лента с инструменти,
диалози.

I. Въведение.
Изучаването на събитийно програмиране в профилираната подготовка по
информатика в средното училище чрез подходящо подбран набор от учебни
задачи с различна степен на сложност дава възможност на учениците да се
запознаят с основните принципи и възможности на визуалното програмиране и
да усвоят основни технологии и механизми за реализиране на програми,
управлявани от събития с достъпен графичен потребителски интерфейс.
II. Основни типове задачи за модула „Събитийно програмиране в
среда на графичен потребителски интерфейс”
В курса на обучение за модула „Събитийно програмиране в среда на
графичен потребителски интерфейс” [1] трябва да бъдат разгледани
следните пет типа задачи:
1. Първият тип задачи включва набор от упражнения за усвояване на
графичния потребителски интерфейс (ГПИ) и работа с основните
елементи от него.
2. Вторият тип задачи е за формиране на знания и умения за реализиране
на графика и анимация.
3. Третият тип задачи е посветен на работата с масиви от елементи на
ГПИ и използване при необходимост от групиране на специални
„елементи-носители” (контейнери) на ГПИ.
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4. Четвъртият тип задачи реализира потребителски настроени
приложения за връзка с бази от данни.
5. Петият тип задачи включва създаване на стандартни Windows
приложения, съдържащи менюта.
III. Задачи за формиране на знания и умения за реализиране на
Windows приложения, съдържащи менюта в средата Visual C#
 Създаване на менюта във форма на приложение
Менютата са важен елемент на формите в едно приложение с графичен
потребителски интерфейс. Чрез тях потребителят има възможност за бърз
достъп при изпълнение на избрана от него операция чрез директен избор на
съответната команда от менюто на приложението. Менютата са организирани
в йерархична структура. Даден елемент от меню, сам по себе си може да
представлява меню, когато се използва за визуализиране на елементи от
подменю. Менютата от първо ниво представляват стандартни падащи менюта
и образуват лентата с основни менюта за дадено
приложение. Те могат да съдържат в себе си списък от
MenuItem елементи, които представят отделните
възможности за избор (команди) от избраното меню.

Фиг. 1

Фиг. 2

Този списък може да се визуализира чрез свойството
DropDownItems на съответното основно меню (напр. Фиг. 1).
Класовете и типовете от пространството System.Windows.Forms
осигуряват средства за работа с прозорци, диалози, елементи за въвеждане
на текст, елементи за избор, менюта, ленти с инструменти и др. [2] За
реализиране на менюта в средата Visual C# се използват компонентите
MenuStrip и ContextMenuStrip (Фиг. 2). Тези компоненти нямат графичен
образ върху формата на приложението (т.е. добавят се в специално поле под
нея) и представляват списък от MenuItem елементи за избор. Всеки MenuItem
елемент вече има реален графичен образ върху формата и може да бъде
както команда в приложението, така и родителско меню за други елементи.
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При избор на свойството Items
за компонента MenuStrip в
прозореца Properties може да
бъде
прегледан по-подробно
списъка с основни менюта на
дадено приложение. (напр. Фиг. 3)
Компонентът
ContextMenuStrip представлява
контекстно меню, което се появява,
когато потребителят щракне с
Фиг. 3
десния бутон на мишката върху
определен елемент на ГПИ или някъде във формата на приложението.
Контекстното меню съдържа списък от MenuItem елементи, представляващи
отделните команди от менюто.
При необходимост от разделяне на групи от команди със свързана
функционалност в дадено падащо меню се използват разделителни линии.
Обикновено поставянето на разделителни линии в дадено меню се прави с
цел потребителите да могат бързо да се ориентират и да намерят желаните
команди за изпълнение.
Клавишите за достъп се използват за обхождане на йерархията от менюта
в комбинация с клавиша Alt. Това се постига чрез поставяне на знака
амперсанд (&) пред буквата, която ще се използва като клавиш за достъп, в
заглавието на менюто или елемента от менюто. Много е важно клавишите за
достъп да бъдат уникални на всяко ниво от йерархията на менюта.
Клавишите за бърз достъп се различават от клавишите за достъп, по това,
че предизвикват мигновено отваряне на елемент от менюто. За да се достигне
до елемент от менюто, използвайки клавиши за достъп трябва да се обходи
съответната йерархия на менюта. Клавишите за бърз достъп се свързват към
елементи от меню посредством свойство ShortcutKeys за конкретното меню.
 Създаване на лента с инструменти във форма на приложение
Лентите с инструменти са често използвани при приложенията с графичен
потребителски интерфейс и могат да съдържат различни по тип елементи бутони, комбинирани кутии, текстови полета, етикети и др. За реализиране на
ленти с инструменти в средата Visual C# се използва компонента ToolStrip.
 Създаване на лента за състояние във форма на приложение
Лентите за състояние са още една от типичните компоненти в приложения
с ГПИ. Обикновено те се състоят от отделни секции (панели), които могат да
съдържат текст или икони. Тези ленти се използват за визуализация на
информация, свързана със състоянието на приложението. За реализиране на
лента за състоянието в средата Visual C# се използва компонента StatusStrip.
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 Диалози за избор на файл
При създаване на приложения с ГПИ често се налага да се осъществява
достъп до локалната файлова система с цел да се реализира възможност за
отваряне, модификация и съхраняване на даден тип файлове. За тази цел
Windows Forms предоставя стандартни диалози, които осигуряват достъп до
стандартно настроените диалогови прозорци, извършващи операции по
отваряне и съхранение на файлове (прозорци Open и Save As). Компонентът
OpenFileDialog представлява диалог за избор на файл при отваряне. Този
клас ни позволява да проверим дали файл съществува и да го отворим.
Компонентът SaveFileDialog представлява диалог за избор на файл при
съхраняване. Този клас ни позволява да презапишем съществуващ или да
създадем нов файл.
 Диалози за избор на шрифт и цвят.
Компонентът FontDialog представлява диалог за избор на шрифт чрез
визуализиране на стандартния диалогов прозорец Font за избор на
форматиращи характеристики на шрифт (име на шрифт, размер, стил, цвят,
ефекти). Компонентът ColorDialog представлява диалог за избор на цвят чрез
визуализиране на стандартния диалогов прозорец Color за избор на цвят.
IV. Примерна задача
Създайте приложение, което съдържа следните елементи на ГПИ:
MenuStrip, ContextMenuStrip, ToolStrip, StatusStrip, RichTextBox,
OpenFileDialog, SaveFileDialog, FontDialog, ColorDialog, както е показано на
Фиг. 4. Приложението има за цел да бъдат реализирани действията, свързани
със създаване, преглеждане, редактиране, форматиране и съхраняване на
текстови файлове. В приложението трябва да бъдат реализирани следните
функционални възможности:
1. Да се реализира система от менюта за избор и изпълнение на
основните действия, свързани със създаване, преглеждане,
редактиране, форматиране и съхраняване на текстови файлове;
2. Да се създаде лента с инструменти за бърз достъп до често използвани
действия, свързани със създаване, преглеждане, редактиране,
форматиране и съхраняване на текстови файлове. За всеки от
бутоните да се зададе съответен подсказващ текст;
3. Да се създаде контекстно меню, включващо командите Cut, Copy и
Paste и улесняващо работата по редактиране на текст. Това меню да се
визуализира при щракване с десен бутон върху елемента RichTextBox;
4. Да се създаде лента за състояние на приложението, която съдържа
етикет, показващ името на текущия файл, с който работи
приложението;
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5. При изпълнение на действията по копиране, изрязване и поставяне на
текст в елемента RichTextBox
да се съобрази кога тези
команди (бутони) да бъдат
активни или не.
Съхранете проекта с име
TextFileViewer.
Основни цели:
- Учениците да се запознаят с
технологията за създаване на
менюта в приложение на C#;
Фиг. 4
- да разберат предназначението
и да се запознаят с някои основни свойства на разгледаните в задачата
компоненти – MenuStrip, ContextMenuStrip, ToolStrip, StatusStrip;
- да се запознаят с предназначението и спецификата на приложение на
елемента RichTextBox;
- да разберат предназначението и да се запознаят с някои свойства на
разгледаните в задачата компоненти за реализиране на диалози за избор
на файл, шрифт и цвят – OpenFileDialog, SaveFileDialog, FontDialog и
ColorDialog;
- да затвърдят своите знания и умения за създаване и извикване на
обикновени процедури в C#.
На учениците се предлага следното решение:
1) Първи етап: Създаване на ГПИ на приложението (фиг. 4), менюто
(Таблица № 1) и лентата с инструменти (Фиг. 6) на приложението;
В случая вместо обикновено текстово поле (TextBox) ще се използва
елемента RichTextBox, който дава възможност на потребителя да въвежда и
редактира текст, и притежава много по-разширени възможности за
форматиране в сравнение с текстовото поле. Методите LoadFile() и SaveFile()
позволяват зареждане и съхраняване на текста в Rich Text Format (RTF) файл
или в текстов файл. Свойството SelectedText служи за извличане и задаване
на областта от текста, която е маркирана. Чрез свойствата SelectionFont,
SelectionColor и SelectionAlignment могат да се задават шрифт, цвят и
подравняване на текущия маркиран текст.
Добавяне на неграфични компоненти към форма на приложение
Неграфичните компоненти нямат графичен потребителски интерфейс. Те
не се визуализират върху формата на приложението, а се изобразяват в
специална област под нея (Фиг. 5).

316

Национална конференция „Образованието в информационното общество”

Таблица № 1
Меню на приложението
Фиг. 5

Фиг. 6

2) Втори етап: Настройка на някои свойства на елементите на ГПИ в режим
на проектиране (таблица № 2).
Таблица № 2

3) Трети етап: Добавяне на програмен код към елементите.
 Реализиране на събитийна процедура MenuNew_Click.
private void MenuNew_Click(object sender, EventArgs e)
{ richTextBox1.Text = ""; toolStripStatusLabel1.Text = "";
openFileDialog1.FileName = ""; saveFileDialog1.FileName = "";}
 Реализиране на събитийна процедура MenuOpen_Click.
private void MenuOpen_Click(object sender, EventArgs e)
{ openFileDialog1.FileName = ""; openFileDialog1.DefaultExt = "*.rtf";
openFileDialog1.Filter = "RTF Files (*.rtf)|*.rtf|TXT Files (*.txt)|*.txt";
if (openFileDialog1.ShowDialog() == System.Windows.Forms.DialogResult.OK &&
openFileDialog1.FileName.Length > 0)
{ richTextBox1.LoadFile(openFileDialog1.FileName);
toolStripStatusLabel1.Text = openFileDialog1.FileName;
saveFileDialog1.FileName = openFileDialog1.FileName;} }
 Реализиране на събитийна процедура MenuSave_Click.
private void MenuSave_Click(object sender, EventArgs e)
{ if (saveFileDialog1.FileName == "")
{ MenuSaveAs_Click(sender, e); }
else { if (saveFileDialog1.FilterIndex == 1) // в случай, че е избран тип на файл - RTF
richTextBox1.SaveFile(saveFileDialog1.FileName,
RichTextBoxStreamType.RichText); // съхр. в RTF формат
else if (saveFileDialog1.FilterIndex == 2) // при избран тип на файл - TXT
richTextBox1.SaveFile(saveFileDialog1.FileName,
RichTextBoxStreamType.PlainText);}}// съхр. в TXT формат
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 Реализиране на събитийна процедура MenuSaveAs_Click.
private void MenuSaveAs_Click(object sender, EventArgs e)
{ saveFileDialog1.DefaultExt = "*.rtf";
saveFileDialog1.Filter = "RTF Files (*.rtf)|*.rtf|TXT Files (*.txt)|*.txt";
if (saveFileDialog1.FilterIndex == 1)
{ saveFileDialog1.DefaultExt = "*.rtf"; // разширение на файл по подразбиране - *.rtf
if (saveFileDialog1.ShowDialog() == System.Windows.Forms.DialogResult.OK &&
saveFileDialog1.FileName.Length > 0)
richTextBox1.SaveFile(saveFileDialog1.FileName,
RichTextBoxStreamType.RichText);}
else if (saveFileDialog1.FilterIndex == 2)
{ saveFileDialog1.DefaultExt = "*.txt"; // разширение на файл по подразбиране - *.txt
if (saveFileDialog1.ShowDialog() == System.Windows.Forms.DialogResult.OK &&
saveFileDialog1.FileName.Length > 0)
richTextBox1.SaveFile(saveFileDialog1.FileName,
RichTextBoxStreamType.PlainText);}
toolStripStatusLabel1.Text = saveFileDialog1.FileName;}
 Реализиране на събитийна процедура MenuExit_Click.
private void MenuExit_Click(object sender, EventArgs e) { Close();}
 Реализиране на събитийна процедура MenuCut_Click.
private void MenuCut_Click(object sender, EventArgs e)
{ Clipboard.Clear(); Clipboard.SetText(richTextBox1.SelectedText);
richTextBox1.SelectedText = "";}
 Реализиране на събитийна процедура MenuCopy_Click.
private void MenuCopy_Click(object sender, EventArgs e)
{ Clipboard.Clear(); Clipboard.SetText(richTextBox1.SelectedText);}
 Реализиране на събитийна процедура MenuPaste_Click.
private void MenuPaste_Click(object sender, EventArgs e)
{ richTextBox1.SelectedText = Clipboard.GetText();}
 Реализиране на събитийна процедура MenuChangeFont_Click.
private void MenuChangeFont_Click(object sender, EventArgs e)
{ fontDialog1.ShowColor = true; fontDialog1.ShowDialog(); // визуализация на диалога Font
richTextBox1.SelectionFont = fontDialog1.Font;
richTextBox1.SelectionColor = fontDialog1.Color;}
 Реализиране на събитийна процедура MenuBackColor_Click.
private void MenuBackColor_Click(object sender, EventArgs e)
{ colorDialog1.ShowDialog(); richTextBox1.BackColor = colorDialog1.Color;}
 Реализиране на събитийна процедура MenuViewToolBar_Click за избор дали да
се визуализира лентата с инструменти във формата на приложението.
private void MenuViewToolBar_Click(object sender, EventArgs e)
{ toolStrip1.Visible = !toolStrip1.Visible;
MenuViewToolBar.Checked = !MenuViewToolBar.Checked;}
 Реализиране на събитийна процедура MenuViewStatusBar_Click за избор дали да
се визуализира лентата за състояние във формата на приложението.
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private void MenuViewStatusBar_Click(object sender, EventArgs e)
{ statusStrip1.Visible = !statusStrip1.Visible;
MenuViewStatusBar.Checked = !MenuViewStatusBar.Checked;}
 Реализиране на събитийна процедура MenuAbout_Click.
private void MenuAbout_Click(object sender, EventArgs e)
{ MessageBox.Show("Кратък текстов редактор", "Информация за програмата",
MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information);}
 Реализиране на съответните събитийни процедури На елементите от контекстното
меню за редактиране, включващо командите Cut, Copy и Paste.
private void ContextMenuCut_Click(object sender, EventArgs e) { MenuCut_Click(sender, e);}
private void ContextMenuCopy_Click(object sender, EventArgs e)
{ MenuCopy_Click(sender, e);}
private void ContextMenuPaste_Click(object sender, EventArgs e)
{ MenuPaste_Click(sender, e);}
 Реализиране на обикновена процедура clipboard_enabled, която определя дали
съответните команди от менютата и бутони за редактиране да са активни или не.
private void clipboard_enabled()
{ if (richTextBox1.SelectedText != "")
{ ContextMenuCut.Enabled = true; MenuCut.Enabled = true;
ContextMenuCopy.Enabled = true; MenuCopy.Enabled = true;
buttonCut.Enabled = true; buttonCopy.Enabled = true;}
else
{ ContextMenuCut.Enabled = false; MenuCut.Enabled = false;
ContextMenuCopy.Enabled = false; MenuCopy.Enabled = false;
buttonCut.Enabled = false; buttonCopy.Enabled = false;} }
 Реализиране на събитийна процедура richTextBox1_MouseDown.
private void richTextBox1_MouseDown(object sender, MouseEventArgs e)
{ clipboard_enabled();
if (e.Button == MouseButtons.Right) { contextMenuEdit.Show(Form1.MousePosition);}}
 Реализиране на събитийна процедура richTextBox1_KeyDown.
private void richTextBox1_KeyDown(object sender, KeyEventArgs e) { clipboard_enabled(); }
 Реализиране на събитийна процедура richTextBox1_MouseMove.
private void richTextBox1_MouseMove(object sender, MouseEventArgs e)
{ clipboard_enabled();}
 Реализиране на събитийна процедура Form1_Load за начална инициализация.
private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
{ clipboard_enabled();
MenuViewToolBar.Checked = true; MenuViewStatusBar.Checked = true; }
 Реализиране на действието на бутоните от лентата с инструменти.
private void buttonNew_Click(object sender, EventArgs e) { MenuNew_Click(sender, e);}
private void buttonOpen_Click(object sender, EventArgs e) { MenuOpen_Click(sender, e);}
private void buttonSave_Click(object sender, EventArgs e) { MenuSave_Click(sender, e);}
private void buttonCut_Click(object sender, EventArgs e) { MenuCut_Click(sender, e);}
private void buttonCopy_Click(object sender, EventArgs e) { MenuCopy_Click(sender, e);}
private void buttonPaste_Click(object sender, EventArgs e) { MenuPaste_Click(sender, e);}
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private void buttonBold_Click(object sender, EventArgs e)
{ bool i,b,u; i = false; b = false; u = false;
if (richTextBox1.SelectionFont != null)
{ System.Drawing.Font currentFont = richTextBox1.SelectionFont;
System.Drawing.FontStyle newFontStyle; if (currentFont.Italic == true) i = true;
if (currentFont.Bold == true) b = true; if (currentFont.Underline == true) u = true;
if (b) { if ((u) && (i)) newFontStyle = FontStyle.Italic | FontStyle.Underline;
else if (u) newFontStyle = FontStyle.Underline;
else if (i) newFontStyle = FontStyle.Italic;
else newFontStyle = FontStyle.Regular; }
else { if ((u) && (i)) newFontStyle = FontStyle.Bold | FontStyle.Italic |
FontStyle.Underline;
else if (u) newFontStyle = FontStyle.Bold | FontStyle.Underline;
else if (i) newFontStyle = FontStyle.Bold | FontStyle.Italic;
else newFontStyle = FontStyle.Bold; }
richTextBox1.SelectionFont = new Font(
currentFont.FontFamily,currentFont.Size,newFontStyle);} }

Аналогично се постъпва и при реализиране на събитийните процедури
buttonItalic_Click и buttonUnderline_Click.
V. Заключение.
В настоящия материал е представен проект за организация на учебния
процес и методика за провеждане на профилирано обучение по информатика
за темата „Събитийно програмиране в среда на графичен потребителски
интерфейс”, като за целта се използва средата на Visual C#. Предложена е
примерна задача за запознаване с основните възможности, които предоставя
Visual C# за създаване на Windows приложения, съдържащи менюта. Важен
момент при реализиране на такъв тип задачи е разглеждане и прилагане на
технологията за създаване на приложения с многодокументен интерфейс.
В резултат от обучението на този етап ученикът трябва да:
- знае предназначението на компонентите за реализиране на система от
менюта и умее да ги използва при създаване на приложения с подходящ
дизайн и оформление на ГПИ;
- усъвършенства и развие своите умения за правилен подбор на
подходящи елементи на ГПИ в съответствие с необходимата
функционалност на приложението;
- познава предназначението на компонентите за реализиране на
стандартни диалози при избор на файл, шрифт и цвят;
- се запознае с технологията за създаване на приложения с
многодокументен интерфейс и да разбере и осмисли принципа на работа
на формите в MDI режим.
През последните няколко години за преподаване на модула „Събитийно
програмиране в среда на графичен потребителски интерфейс” в средното
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училище се използваше предимно средата на Visual Basic 6.0. В [3] е
дискутирана технологията за създаване на стандартни Windows приложения,
съдържащи менюта чрез използване на средата Visual Basic 6.0 и са
представени подобни задачи. В тази среда при проектиране на система от
менюта се използваше специален редактор и отделните менюта можеха да
разпознават само събитие Click.
На този етап от обучението по събитийно програмиране могат да бъдат
разгледани и набор от задачи, даващи възможност за творческо прилагане на
усвоените знания и умения за ефективно решаване на реални практически
проблеми и задачи [4]. Например, от монография [5] могат да бъдат
разгледани числени алгоритми, които да бъдат реализирани със средствата на
събитийното програмиране като приложения с ГПИ и да се навигират със
система от менюта. Системите от менюта намират приложения при
изграждането на информационни системи [6], [7] и специализиран софтуер [8].
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Резюме: Начинаещите програмисти намират въведението в програмирането
за доста трудно. Множеството от нови знания, които трябва да бъдат усвоени,
действат демотивиращо. На по-късен етап от обучението се регистрира наличие
на пропуски в познанията относно основните алгоритмични конструкции и
парадигми. Представя се една възможност за повишаване на способностите за
решаване на задачи чрез среда за анимирано представяне на алгоритми.
Ключови думи: алгоритми, начинаещ програмист, обучение, среда за
анимирано представяне на алгоритми, проблеми в обучението

Предварителната подготовка на начинаещите програмисти
За „начинаещ програмист” може да се счита всеки студент от първи курс
от специалност в областта на компютърните науки, който по време на
средното си образование не е посещавал извънкласни форми по информатика
и не се е занимавал самостоятелно с алгоритми и програмиране. В учебните
програми на МОМН за настоящия момент последните две се изучават в 9 клас
на СОУ и включват преподаване на алгоритми. В учебника по информатика [1]
са предвидени 10 урочни единици, посветени на алгоритмите. Те са
разгледани чрез определение, същност, свойства, начини за описание и
основни видове. Обучението е подкрепено с определен брой примерни задачи,
които създават основна представа у учениците за понятието алгоритъм.
Формулираните очаквани резултати на ниво учебна програма, одобрена от
МОМН [17], са сведени до умения за разчитане на „кратки програми, написани
на алгоритмичен език”, познаване на основните алгоритмични конструкции и
елементарни структури от данни.
Усвоените знания и умения от средното образование може да се
използват като основа за обучение във висшето образование, но трябва
съществено да се доразвият и обогатят, за да се осигури възможността за
придобиване на професионални компетенции в областта на компютърните
науки.
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Често наблюдавани проблеми в обучението на начинаещи
програмисти
Известен факт е, че начинаещите програмисти намират въведението в
програмирането за доста трудно [7]. Това е така в повечето случаи, когато
уменията се въвеждат паралелно с конкретиката на даден език за
програмиране. Тогава множеството на знанията за усвояване включва:
синтаксис и семантика на езика за програмиране, разбиране и усвояване на
основните концепции в програмирането, особености и интерфейс на средата
за програмиране и не на последно място умения и стратегии за проектиране на
ефективни алгоритмични решения. Може да се види, че единиците нови
знания са големи по обем и да се прецени, че един начинаещ лесно може да
се почувства обезнадежден и демотивиран да се справи с
предизвикателството да научи всичко. Началните курсове по програмиране се
определят като трудни и процентът на студентите, неуспели в тях, е висок [14].
За повечето студенти, като изключение правят само най-добрите,
програмирането изглежда трудно достъпно, особено през първата половина на
встъпителния курс. Тези факти в голяма степен се дължат на големия обем
нови знания, които споменахме по-горе. Синтаксисът и семантиката на езика
за програмиране играят важна роля в обучението по програмиране и
проблемите с тях са свързани с факта, че доста незначителни синтактични
грешки могат да затруднят процеса на обучението, като забавят и/или
демотивират студента. Примери за трудности при използването на езици за
програмиране в обучението на начинаещи програмисти са посочени в [3, 6, 11,
12]. За преодоляване на споменатите проблеми са проведени няколко опита
чрез изолиране на езикови подмножества за начинаещи на базата на някой от
съществуващите езици за програмиране. В тези подмножества участват само
подбрани ключови думи от езика. Изследване [5] не показва категорични
предимства пред традиционното обучение, използващо конкретен език за
програмиране. В [16] са обобщени резултатите от множество изследвания,
които доказват, че няма полза от преподаване на сложен материал във
въвеждащите курсове по програмиране, тъй като студентите не владеят
основните циклични конструкции. Той намира за целесъобразно отделянето на
повече внимание и време за усвояване на базови алгоритми.
Друг основен проблем в обучението на начинаещи програмисти е
изграждането на умения за съставяне на ефективен алгоритъм на дадена
задача. Липсата на тези способности се забелязва успоредно със
затрудненията относно синтаксиса и семантиката на езика за програмиране.
Изследване [15] доказва, че обучаваните срещат значителни затруднения да
„съберат всичко в едно”, да съставят алгоритъм, който вярно и ефективно да
решава поставената задача. Липсата на такива умения у студентите оказва
влияние върху резултата от цялостното им обучение в областта на
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компютърните науки и засяга много от надграждащите дисциплини. Друго
изследване по темата показва, че преминали встъпителните курсове по
програмиране студенти, притежават знания по синтаксиса на езика, но имат
проблеми със съставянето на алгоритъм на задачата, която им е поставена
[10].
От казанoто до тук може да се обобщят следните проблеми:
 Многообхватност на въвеждащия курс по програмиране.
Встъпителните курсове по програмиране съдържат няколко
компонента за усвояване: синтаксис и семантика на език за
програмиране, програмни концепции, особености и интерфейс на
среда за програмиране, умения за съставяне на ефективни решения.
Мащабността на материала обезкуражава и демотивира
начинаещите, като част от тях се отказват.
 Въвеждане на основните алгоритмични конструкции, успоредно със
знания относно конкретен език за програмиране. Съпътствано е с
проблемите при усвояване на синтаксиса и семантиката на самия
език, които придобиват доминираща роля и изместват акцента на
обучението.
 Липса на умения за съставяне на ефективно решение на дадена
задача. Породено от недостатъчно отделено време за разбиране и
усвояване на основните алгоритмични конструкции, както и
изграждане на умения за абстрактно мислене.
Преодоляването на обобщените проблеми би могло да доведе до
повишаване на качеството на обучение и мотивацията у начинаещите
програмисти.
Една възможност за повишаване способностите за решаване на
задачи
В [13] авторите правят следното обобщение: “Програмирането е високо
интелектуална дейност, която изисква програмистът да разработи високо
ниво на абстракция за представяне на реалността от същности чрез
логически структури. […] Добре разработеният и точен модел на
абстракция може значително да благоприятства успеха на начинаещия
програмист във въвеждащите курсове, […] подпомагането на студентите
да създават добри модели на абстракция би трябвало да остане основна
цел за встъпителните курсове по програмиране.” В обучението на
начинаещи програмисти акцентът трябва да се постави върху решаването на
задачи и съставянето на алгоритми. Изчерпателното изясняване на същността
на основните алгоритмични конструкции, комбинирането им за специфичните и
градирани по сложност решения развиват необходимите умения за абстрактно
мислене и способността за решаване на реални проблеми. Алгоритмите са
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начин за представяне на подробно решение как от входните данни да се
достигне очакван и верен резултат на дадена задача. Има различни начини за
тяхното представяне. Най-подходящи за целите на встъпителното обучение
остават блок-схемите. Те по традиция се използват за добиване на ясна
зрителна представа относно програмния алгоритъм и са отлично средство за
визуализацията му за новаци. Леки са за усвояване, дори и без предварителна
подготовка, и осигуряват на начинаещите възможност за точно описание на
даден алгоритъм. Освен това, блок-схемите помагат при прехода между
условието на задачата и синтактичното й решение. Този преход се явява едно
от основните затруднения за начинаещите програмисти.
Среди за анимирано представяне на блок-схеми
Разработени са много среди за визуализация на логиката и действието на
дадена програма с цел подпомагане процеса на обучение на начинаещи
програмисти. Различни са акцентите, а от там и възможностите при работа с
тях. Сравнително ранен пример за подобна среда е Balsa [4]. Предоставя
визуализация чрез анимирани изображения на поведението на множество
специфични алгоритми като например сортировки, търсене и други. Основен
недостатък на Balsa, от гледна точка на начинаещите програмисти, е липсата
на възможност те да анимират собствен алгоритъм. По-скорошен пример за
такъв тип среда е Jeliot-2000 [8]. Заложената цел е да се създаде ясна
зрителна представа за действието на всяка програмна инструкция върху
данните, използвани в дадена Java програма. Това е постигнато чрез
анимация на структурите от данни, резултати от логически и математически
изрази. Недостатък на Jeliot 2000 е, че за потребителя остава скрито
взаимодействието между отделните компоненти на алгоритъма. В [2] Крушков
и колектив описват система за обучение по програмиране, чиято цел е
преодоляването на бариерата на абстрактността при съставянето на
алгоритми. Авторите предлагат готов набор от анимирани алгоритми за
разясняване на основните структури от данни и оперирането с тях. Липсата на
възможност за визуализация и анимация на потребителски алгоритъм се явява
като недостатък от гледна точка на начинаещите.
Споменатите три среди за подпомагане процеса на обучението на
начинаещи програмисти са малка част от множеството, създадени с тази цел.
В различна степен всички те носят ползи за начинаещите. В случай, че
отличителните и положителни черти на тези инструменти се доразвият,
разширят и комбинират в единствено приложение, това би могло да доведе до
по-широк обхват на споменатите проблеми и да допринесе за тяхното
преодоляване. Целите в работата ни са да редуцираме във възможно найголяма степен формулираните проблеми при обучение на начинаещи
програмисти, като намалим нивото на абстракция и използваме предимствата,
които предлагат визуализацията и анимацията на даден алгоритъм. За
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реализирането на поставените цели считаме за удачно проектиране,
прототипизиране и изследване на среда за обучение на начинаещи
програмисти.
Среда за обучение на начинаещи програмисти
Средата е предназначена за обучение през първите няколко седмици или
семестър на начинаещи програмисти без или с ограничен опит в областта на
алгоритмите. Обхванати са основните алгоритмични конструкции – линейна,
разклонена и циклична. Акцентирано е върху присвояването на стойности на
променливи. Тези концепции са общи за всички езици за програмиране от
трето поколение. Придобиването на солидни знания относно тях осигурява
надеждна основа за надграждане на умения и компетенции в областта на
програмирането.

Блок за начало
или край

Описание на
елементарно действие
от алгоритъма

За посочване на
следващото за
Блок за избор на
изпълнение действие от
условие
алгоритъма

Фиг. 1а Основни блокове

Фиг. 1б Обръщение към подалгоритъм
Проектирането на потребителския интерфейс на средата е съобразено с
целевата група. Установено е, че добре проектираният потребителски
интерфейс засилва концентрацията и спомага мотивацията на потребителите
[9]. Приложението (фиг. 2) има изглед, подобен на разпространените офис
приложения, които предлагат възможности за създаване на графики и
диаграми, като например Microsoft Visio и Drawing от MS Office. Потребителят
има възможности да посочва инструмент за чертане и свободно да разполага
съответния елемент на избрана от него позиция. Всяка блок-схема може да
бъде изчертана чрез основните дефиниции от нотацията ISO 90004.4. (фиг.
1а). В допълнение е предвиден блок за посочване на обръщение към готов
подалгоритъм (фиг. 1б), тъй като за начинаещите са от особено значение
надграждането и възможностите за комбиниране на готови стандартни или
преподавателски решения.
Чрез избор от множеството графични примитиви в средата може да се
представи който и да е алгоритъм. Ползите от използването на средата в
обучението на начинаещи програмисти са в два аспекта: ползи при
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проектиране и разработване на даден алгоритъм и ползи от анимация на
действието на вече разработен алгоритъм.
На етапа на проектиране и разработване за улеснение на начинаещите и
предпазване от грешки при построяването на дадена блок-схема, в средата са
заложени различни асистенции и контроли. За блоковете, които изискват вход
от потребителя (блок за вход/изход, условен блок, блок за обозначаване на
действие върху данните), е предвиден допълнителен прозорец, в който
обучавания да избира от контекстно-зависими възможности (фиг. 3). Следи се
в условния блок задължително да се разположи израз от логически тип.
Средата контролира логическата коректност и последователност при
съставяне на алгоритъм и сигнализира потребителя при регистрирани
противоречия. Обобщено може да се твърди, че на етап на проектиране и
съставяне на дадена блок-схема ползите от средата са избягване на
формални грешки от липса на опит, логически противоречия при разполагане
на блоковете, пропуснати елементи от схемата.

Фиг. 2 Общ изглед на средата

Фиг. 3 Асистенция при
въвеждане на данни

За изпълнението на създадена блок-схема са предвидени две
възможности: автоматично извеждане на резултата от действието на
алгоритъма и постъпково (анимирано) показване на действието на всяка
елементарна операция от алгоритъма върху данните и влиянието й за
получаване на крайния резултат. Анимацията на даден алгоритъм предоставя
възможност за нагледно демонстриране на действието на всяка инструкция. За
визуално въздействие и по-добър педагогически ефект блокът, в който тя е
записана се маркира. В допълнителен прозорец е показан списък с имената и
текущите стойности на използваните променливи (фиг. 4). Анимацията има
особено влияние върху възможността за разбиране на действието на
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основните алгоритмични конструкции и елементарни действия върху данните и
носи съществената полза за начинаещите програмисти.

Фиг. 4 Анимация на алгоритъм и списък с използваните променливи
Заключение и бъдеща работа
Несъмнени са трудностите, които начинаещите срещат в първите няколко
упражнения или началото на първия семестър. Съществена е необходимостта
от осигуряване на качество на обучението по програмиране и възможност за
развитие на знанията и компетенциите до професионално равнище. Началото
на обучението по програмиране е многокомпонентно и действа демотивиращо
на начинаещите. Подходящо е да се отделят знанията относно алгоритмите и
способностите за решаване на задачи. Използването на среда за обучение
намалява значително бариерите и затрудненията при съставяне на абстрактни
модели и алгоритмични решения и осигурява надеждна основа за надграждане
на знанията в последващите дисциплини.
[1]
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[3]
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МЕТОДИЧЕСКИ ПОДХОДИ ЗА ОБУЧЕНИЕ ЧРЕЗ ИЗПОЛЗВАНЕ
НА ЕЛЕКТРОННИ УЧЕБНИ РЕСУРСИ
Ивайло Старибратов1, Евгения Ангелова2
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Акцентира се на необходимостта от нови подходи в методическо отношение,
базирани на използване на съвременните информационни технологии в учебния
процес.
Ключови думи: конструктивизъм, виртуални учебни единици, методически
подходи.

Увод
Информационните и комуникационни технологии заемат трайно място в
живота на човека, създава се нова среда, формират се нови черти на
личността и обществото. Използвани правилно в образователната система, те
допринасят за качеството на обучението и за придвижването към общество,
основано на знанието. Във всички страни, след проучвания през 70-те години
на миналия век, се внедриха тези нови технологии [7]. В началото на века,
след натрупан значителен опит, се изградиха мрежи за обмен на добри
практики в образованието на европейско равнище. Уеб-базираното обучение e
стратегия, използваща голям набор от технологии, инструменти и системи,
подпомагащи повишаване на знанията и усъвършенстване на уменията във
време, дефинирано от отделния обучаем. Напълно естествено е използването
на тази стратегия в образователната система, но все още няма утвърдена
методика за нейното прилагане.
Практическото приложение на електронното обучение показва като цяло
изпреварващото развитие на технологията пред педагогическите теории в тази
насока. На практика, електронното обучение няма дефинирана и общоприета
теоретична основа. Съвременните технологии са мултифункционални и се
прилагат в различни области. Учителите отчитат необходимостта от педагогическо въздействие върху прилагането и развитието на самите технологии за
електронно обучение, т. е. водеща роля трябва да имат теориите за
обучението. Независимо от конкретната практика, очертава се нарастващо
влияние на конструктивистките подходи при определяне нуждите от теория на
електронното обучение. Конструктивизмът и конективизмът съдържат постановки, които са принципно нови за теорията и практиката на обучението. Те са
отговор на изискването да се обхванат особеностите на съвременната среда,
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характеризираща се с относително висока динамика и нарастване на създаваната и необходимата информация.
В настоящата работа, на базата на дефинирани общоприемливи теоретически основи на електронното обучение, се споделя опит при разработката и
използването на електронни учебни ресурси по различни предмети. Необходимо е учителите да се въоръжат с изпитана методика както за използване
на електронни учебни ресурси, така и с начини и методи на използване на
новите технологии. Приоритетите са какво и защо се учи, т.е. изисква се стойностно обучение, без да се прави диференциация между он-лайн обучението и
обучението лице-в-лице. Отбелязва се същевременно и рискът да не се
допусне пряк пренос на подходи и методи от традиционното обучение.
Методология на обучението
Демократизирането и либерализирането на обществената система у нас
предизвиква сериозна трансформация на всеки аспект от начина на живот,
стимулирана от стремителния напредък на информационните и комуникационните технологии. Извършва се мащабен процес на промяна – организационна и личностна, която се гради изключително върху разпространение и
приложение на информация и в образованието. Учителят вече има нова роля,
но той все още използва метода на опита и грешката, за да утвърди своя
собствена методика на обучение. В същото време, за много от преподавателите, все още съществува технологична бариера, която ги възпира от
навлизане в дигиталния свят.
При формиране на новата стратегия на обучение, използваща съвременните технологии, инструменти и системи, два основни подхода са конструктивизмът и конективизмът.
Корените на конструктивизма са в идеята за учене чрез откриване.
Методическият подход на конструктивизма, но пречупен през призмата на
съвременните условия – активното използване на новите технологии, е
единият от възможните варианти на активното учене. Обучаемите “конструират” своето собствено познание и поведение чрез опит, който не е управляван
от други. Съществуващите налични знания се интегрират, реконструират в
съзнанието и се получава новото знание [2]. То се задържа в паметта и се
възпроизвежда, когато е необходимо. Конструктивизмът, като дидактическа
методика, се основава върху отчитането на два основни фактора в познавателната дейност на индивида – процесът на вътрешно изграждане на познавателни схеми и целесъобразното външно актуализиране и стимулиране [1].
Ученето се обяснява като процес, който води до модификации във вътрешните
структури. Целта е да се достигне до собствено разбиране, а не до запомняне
на „правилни отговори”. Най-важните задачи на обучението са иницииране,
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поддържане и въздействие върху мисловните процеси, които учащите се
използват в учебния процес.
Новите технологии поставят подготовката на обучаемите пред нови предизвикателства: по-гъвкав и ефективен по време процес на обучение (преминаване от дискретен към непрекъснат модел на учене); достъп до информация
и разнообразие от знания; по-широк набор от източници на познание. Според
[3] съвременните технологии реализират различни функции:
 нови методически средства на учителя;
 средство за промяна в организацията на обучение;
 помощно средство на учениците за усвояване на знанията, придобиване на умения по съответния учебен предмет;
 компютърна диагностика, контрол и оценка на знанията и уменията и
компетенциите в обучението.
В тази насока проблемно-базираното обучение придобива все по-голямо
значение, което се дължи на нарасналата активност на обучаемите, наличието
на широка информационна база на обучението, необходимостта от развитие
на ума и интелекта и възможността учениците да решават сложни проблеми в
реално време. Сред основните подходи за проблемно-базирано обучение,
според Джером Брунер, може да се посочат: учене чрез експериментиране и
откриване (Discovery Learning); обучение чрез запитване и търсене на
информация (Inquiry Learning); обучение към критично мислене (Critical
Thinking Learning). При разглеждането на различните подходи се откриват
много сходни характеристики; всички те са взаимно свързани и имат за основа
теорията на конструктивизма. Един пример за такъв подход е система
Mathematica, където обучаемите въвеждат данните и конструират модели.
Подобен е принципът и в системата Geonext – генерират се обекти и се
изследват техните свойства.
Другият подход, който може да се използва за теоретична основа на електронното обучение, е конективизмът. При него принципно новите постановки
са:
 технологията променя способностите на нашия мозък;
 технологичните средства, които използваме, определят и оформят
нашето мислене;
 организацията и индивидът са учещи се организми.
Важността на обучението вече е да се научим не да се запомня дадена
информация и да се възпроизвежда, а къде да се намери и как да се
трансформира за нашите нужди.
Конективизмът се определя като интеграция на принципи, обяснени от
хаоса, мрежите и теориите за комплексността и самоорганизацията. Ученето е
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процес, който съществува вътре в неясни среди от променящи се първични
елементи – не изцяло под контрола на индивида. Ученето може да се намира
извън себе си (вътре в организация или база данни) и е фокусирано върху
свързването на специализирани информационни мрежи. Връзките, които
позволяват да се научи повече, са по-значими от придобитото познание.
Според Георг Сименс, конективизмът е теория за процеса на обучение в
информационната ера. Авторът го определя като съчетание на формално и
неформално образование в мрежова и технологизирана среда [9]. Съществен
момент е да се разграничи важната и незначителната информация, да се
оцени моментът за променяне на вече взети решения на базата на новата
информация. Сименс определя следните основни принципи на конективизма:
 ученето и познанието остават различни по възможности;
 ученето е процес на свързване на специализирани елементи от
информационни източници;
 ученето може да се осъществява и чрез не-хуманни приспособления,
т. е. web базирана информация;
 да се научи повече, без базиране на стари знания;
 нарастване и поддържане на връзки е необходимо, за да има
непрекъснато обучение;
 възможността да се открие връзката между области, идеи и концепции,
е първично умение;
 валидността (акуратността, обновеното познание) е стремежът на
всички конективистки дейности;

 вземането на решение е само по себе си процес на обучение.

Изборът какво да се учи и смисълът на постъпващата информация се
вижда в светлината на изменящата се реалност. Докато днес има верни
отговори, те може да бъдат неверни утре поради промяната в информационния климат, засягащ набавянето на информация или решаването на задачи.
Електронните учебни ресурси – подход за обучение
Отчитайки необходимостта от прилагане на новите подходи в обучението и
постиженията на съвременните технологии, за обезпечаване с необходимите
дидактически материали, през 2006 година Министерството на образованието,
младежта и науката (тогава МОН) стартира програма за разработване на
електронно учебно съдържание по всички предмети от гимназиалния учебен
курс – задължителна подготовка. ОМГ „Акад. Кирил Попов” – Пловдив бе
единственото училище, което прояви инициативност за работа по този проект.
Спечелени бяха позициите по: информационни технологии – 5., 9. и 10. клас,
информатика – 10. клас, математика – 10. и 12. клас и литература – 10. клас.
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Авторите на настоящата работа са част от екипа, участвал в изготвянето на
материали по отделните предмети.
Много често се коментират предимствата и недостатъците на традиционните и модерните форми на обучение. В литературата по педагогическа психология съществуват множество ценни виждания и емпирични доказателства за
същността и функциите на директното обучение. То се характеризира със
следните особености: силна доминация на учителя, контрол и ниска толерантност към ученическата инициатива, висока структура, отговори на въпроси и
задачи, следвани от незабавна обратна връзка. Много изследвания разкриват,
че този вид обучение създава устойчиви постижения, особено в сфери, при
които съдържанието е високоструктурирано като в математиката, както и при
по-малките и изоставащите ученици [10]. Според едно проучване на ученето
по математика се идентифицират редица обучителни променливи, които могат
да се окажат причина за по-високи постижения в сравнение с други форми на
обучение. Те са: яснота на обучението, адекватно използване на учебното
време и осигуряване на индивидуален, подкрепящ контрол. Заедно с очертаването на тези променливи, авторите обръщат внимание и върху слабите
страни на директното обучение. Според тях положителните ефекти може би
съществуват за сметка на oбразователни цели като: способност да се мотивират другите, да се поеме инициатива, да се развие постоянство, да се поеме
отговорността за ученето, да се развие способността да се работи както
независимо, така и в група. Тези цели се постигат по-добре чрез индиректни
форми на обучение [4].
С особено внимание трябва да се разработват въпросите: какво мотивира
ученето; в какво се състои ефективното учене; как и къде се осъществява
процесът учене. Редица изследвания потвърждават тревожния факт за липса
на мотивация за учене при учениците, съпроводено и с липса на мотивация за
преподаване при учителите. Те обикновено се свързват с фронталното
обучение, което е фокусирано върху учителя или учебния предмет,
ориентирано е основно върху усвояването на определена фактология и
последваща проверка и оценяване на усвоеното. Учителят се възприема като
източник, като носител на знанието и основната му задача е да го предаде на
учениците [11].
В противовес на тази обучителна практика възниква т. нар. изследователско учене или учене чрез откриване. Една от основополагащите идеи е
учениците сами да открият как да учат. Изследванията показват, че този
обучителен модел е подходящ за развитието на интуитивни умения, които
обикновено се пренебрегват в учебните програми. Както е известно, за разлика
от аналитичното мислене, интуитивното не се развива, когато се използват
внимателно подбрани и строго определени стъпки. Успешните учители са
ориентирани към групата обучаеми и към иновацията при постигането на
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своите професионални цели. Те действат като катализатори, които
максимално използват времето, възможностите и любознателността на
учениците, за да създадат пространство за творчество и хармония.
„Обучаемите могат да бъдат мотивирани и ангажирани да участват като
автори на онлайн материали, и то не само в часовете по Информационни
технологии“ [8]. Тази идея се споделяше и при разработката на електронно
учебно съдържание в ОМГ „Акад. Кирил Попов” – Пловдив. Целта за
включване на ученици бе чрез техните идеи за визуално оформление на
информацията да се засили интересът на учащите се към представяния
материал и повишаване активността им в процеса на усвояване на знанията.
Идеята реализира една от неоспоримите задачи на училището – да провокира
учениците да се развиват интелектуално, което се осъществява чрез самостоятелно решаване на проблеми и усвояването на стойностни житейски
стратегии в рамките на общата учебна програма [10]. Този подход отчита
истинския ползвател на разработваните електронни учебни ресурси –
ученикът. При използването им в учебния процес учениците имат възможност
за собствен темп при усвояване на знанията, за попълване на пропуснати
знания чрез връщане към предишни теми. Така те са удовлетворени
Борковски и Мутукришна изследват ролята на контекстуалните фактори за
развитието на умението да се прилага определена стратегия по математика
във втори клас, като сравняват две форми на обучение – изследователско
учене (учене чрез откриване) и директивно обучение. Изследователското
учене се основава на конструктивистката перспектива, поради което учениците
в рамките на този експеримент активно се включват в процеса учене; не се
обучават експлицитно на специфични стратегии, но имат шанса да ги открият.
Ролята на учителя се състои в това – да оценява и пренасочва мисловните им
процеси. Обратно на този подход, при директивното обучение математическата стратегия се преподава експлицитно. Резултатите показват, че
постиженията на учениците непосредствено след обучението, както и девет
месеца по-късно, са по-високи при обучаваните чрез откриване. Този модел на
обучение се свързва и с използването на по-дълбинни стратегии за
преработване на информация и с по-висока вътрешна мотивация на
изследваните ученици в сравнение със съучениците им от другата група [5].
Въз основа на постигнатите резултати при разработване на електронно
учебно съдържание, без конкурс на ОМГ „Акад. Кирил Попов” – Пловдив бе
предоставено разработването на тестова система за провеждане на
Национален тест за 7. клас, който се провежда вече четири години. Спечелени
бяха и два проекта, по които се работи през последната година. Един от
проектите реализира „Интернет базирана среда за обучение и творчество”.
Средата е изградена от отделни модули с динамично променящо се
съдържание, попълвано от оторизирани потребители. Такива потребители са
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учители, които попълват учебното съдържание и включват групи ученици с
право на достъп до материалите. Материалите са разпределени в модули:
 модул „Учебно съдържание” – за публикуване на учебни материали;
 модул „Електронна библиотека” – за генериране на електронно
информационно съдържание чрез връзки към външни източници.
По този проект са разработени над 150 учебни единици с активното
участие на учениците, ползвани свободно от тях. Интернет базираната среда
разполага и с тестов модул за създаване на тестови задачи, генериране на
тестове, провеждане на тестово изпитване, както и тестове за самооценка.
Много съществени в това отношение са резултатите, засягащи образователни взаимодействия, построени върху способностите на учениците
[10]. Те сочат, че нискоструктурираните подходи, или иначе казано, подходи,
които са ориентирани към изследователско учене или към контролирана от
ученика образователна среда, показват тенденция към слабо изпълнение на
учениците с по-ниски способности. Обратно, високоструктурираната обучителна среда може да стане отегчителна за по-добрите ученици. Следователно
опитите еднозначно да се оценяват разнообразните модели на обучение крият
доста опасности. Най-верният път е да се използва комплексен подход и всеки
вид обучение да се съобразява с конкретните контекстуални особености.
Една група изследвания е фокусирана върху т. нар. учене чрез разбиране
(чрез осмисляне, смислово учене). Установява се, че то по същество представлява активно, самогенериращо се, самоорганизирано и самоконтролирано
учене [4]. Този вид учене се развива най-добре в учебни ситуации, при които
учениците получават оптимална степен на ръководство и автономия. Главната
характеристика на тази учебна среда е, че учителите постепенно променят
своите роли от първоначално управление и контролиране ученето на учениците към ролята на водещ, който насочва и подпомага този процес [6].
По-слабият контрол изисква голяма степен на моделиране, ръководство и
обратна връзка от страна на учителя. Учениците преживяват този тип обучителна методика като незастрашаваща. Тези виждания споделят и авторите на
настоящото представяне от участието на обучаеми при съвместната разработка на електронно учебно съдържание за образователната система.
Заключение
Разполагаме с компютърна техника, разработва се електронно учебно
съдържание, имаме преподаватели, готови за новата роля за прилагане на
съвременните информационни технологии в обучителния процес. Новите
стратегии - конструктивизмът и конективизмът, са насочени към: разширяване
източниците на познание на обучаемите, създаване на по-гъвкав и ефективен
по време процес на обучение, повишаване активността и мотивиране на
обучаемите за учене чрез включването им в разработката на електронни
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дидактически материали. Всички тези фактори определят и качеството на
образованието.
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ЗА ПОДГОТОВКАТА НА СТУДЕНТИТЕ - БЪДЕЩИ УЧИТЕЛИ
ПО ИНФОРМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ*
Даниела Дурева, Георги Тупаров
кат. Информатика, ЮЗУ „Неофит Рилски”, ул. Иван Михайлов 66, Благоевград
Резюме: В доклада са формулирани основни проблеми, свързани с
подготовката на студентите от специалност ”Педагогика на обучението по
математика и информатика” (ПОМИ) в областта на информатиката и ИТ.
Дискутират се предложения за преодоляване на съществуващите проблеми.
Ключови думи: обучение на учители по информатика и информационни
технологии, стандарти, ключови компетенции, учебен план, учебна програма

Увод
Съвременното информационно общество налага все по-големи
изисквания към квалификацията на учителите в областта на приложение на
информационните технологии в учебния процес и към учителите, които
преподават информатика и информационни технологии в средното училище.
Учителите трябва да поддържат високо професионално ниво както по
отношение на педагогическите и социални компетенции така и по отношение
на компетенциите в предметната област на информатиката и ИТ. Един учител
по информатика и ИТ трябва да притежава знания и компетенции в областта
на информатиката и ИТ, психологията и педагогиката, социални и
комуникационни умения, мениджмънт на класа и организация на
образованието.
Преди известно време попаднахме на коментари в два форума по темите
„Подготвя ли ни университета да преподаваме информатика и ИТ?” и „Смятате
ли, че в днешно време учителите по информатика си разбират професията?”
Мненията във втория форум (предимно на ученици) определено насочват, към
идеята за недостатъчно добрата подготовка на учителите по информатика и
ИТ. Това ни накара да направим анализ на съществуващите проблеми в
обучението на учители по информатика и ИТ и да представим някои основни
идеи за промяна в статуквото.

*

Изследването е частично финансирано от Университетски фонд научни изследвания
на ЮЗУ „Неофит Рилски”, Проект „“Технологии и методика за разработване на
мултимедийни симулационно базирани учебни обекти”
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Основни проблеми
Проблем 1. Недостатъчни познания за динамично променящото се учебно
съдържание по информатика и ИТ.
Поради естеството си на двойна специалност „Педагогика на обучението
по математика и информатика” и намаляването на общия хорариум аудиторна
заетост в учебните планове не винаги са включени дисциплини, които покриват
основни направления в училищните курсове по информатика и ИТ за
задължителната и профилираната подготовка. Учебното съдържание по
информационни технологии и информатика в средното училище е една пъстра
палитра от различни направления в областта – започвайки с устройство на
компютъра, основни софтуерни приложения и стигайки до бази от данни, уеб
дизайн, интернет програмиране, обектно ориентирано и визуално
програмиране, дискретна математика и моделиране. За съжаление практика в
университетите е да се предлагат курсове, за които има преподавател, а не
курсове, които са необходими за професионалната квалификация на
студентите от специалност ПОМИ.
Проблем 2. Недостатъчна практическа подготовка.
В държавните образователни изисквания за квалификация учител [2] са
посочени минималния хорариум на задължителните дисциплини за
придобиване на педагогическа правоспособност и хорариумът за практическа
подготовка:
„Чл. 9. Практическата подготовка се осъществява чрез следните форми на
обучение с минимален хорариум в учебни часове:
1. хоспетиране -30 часа;
2. текуща педагогическа практика -45 часа;
3. преддипломна педагогическа практика -75 часа.
Чл. 10. Хоспетирането е наблюдение и анализ на уроци и други
организационни форми на обучение, осъществявано под непосредственото
ръководство на преподавател от висшето училище.
Чл. 11. Текущата педагогическа практика включва посещение,
наблюдение на уроци и други форми на обучение с цел подготовка за
преддипломната педагогическа практика.
Чл. 12. (1) Преддипломната педагогическа практика е самостоятелно
участие на обучаваните в учебно-възпитателния процес под ръководството на
учител и преподавател от висшето училище.
(2) Минималният брой на уроците за нови знания, изнесени от всеки
обучаван, е от 10 до 22 изнесени урока.”
На практика в учебните планове на студентите от специалност ПОМИ в
повечето случаи горепосочените часове са на минимума общо за математика и
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информатика. Обикновено практическото обучение започва в 6 семестър (3
курс).
Според мнението на базови учители и директори студентите подготвящи
се за учители трябва да влязат в училище още в първи курс, за да се
запознаят с естеството на работа в училище – оформяне на документация,
организация на класа и др.
Проблем 3. Липса на компетенции за разработване и управление на
проекти в областта на информационните технологии.
Все повече се налага съвременният учител по информатика и ИТ да
подготвя ученици за участие в състезания по информатика и ИТ, базирани на
разработване на софтуерни проекти. Този факт предопределя необходимостта
от основни познания и компетенции в областта на софтуерните технологии,
които обаче не са включени в учебните планове на студентите от специалност
ПОМИ. Липсата на такъв тип компетенции се отразява на качеството на
ученическите проекти – често в тях липсва анализ на съществуващите
решения на проблема, целевата група потребители и техните изисквания към
разработвания софтуерен продукт, коректно описание на функционалностите
на проекта, софтуерна архитектура и др.
Налице са и редица други проблеми, свързани с мотивацията на
студентите от специалност ПОМИ, произтичащи от статуса на учителя в
българското общество. Имайки предвид статуса на специалистите в ИТ
сектора, често студенти от специалност ПОМИ с добра подготовка в областта
на информатиката се ориентират към магистърски програми по информатика
или икономика или започват работа в софтуерни компании.

Възможни решения
1. Кардинална промяна на учебните планове и програми.
Съобразяване на учебните планове и програми с учебното съдържание,
изучавано в училище, включване на практика в училище „Въведение в
специалността” или „Въведение в училищните дейности” още от първата
година на обучение във ВУЗ. Включване на въвеждащ курс в областта на
софтуерните технологии, който да формира в бъдещите учители по
информатика и ИТ компетенции за разработване и управление на ученически
софтуерни проекти.
Учебните планове и програми трябва да съответстват и на изискванията
на международните рамки за квалификация на учителите в областта на
информатиката и ИТ и на спецификата на организацията на обучението по
информатика и ИТ в задължителната и профилираната подготовка и
извънкласните дейности.
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Това е решение, което може да се осъществи на ниво висше учебно
заведение.
2. Прилагане на съвременни методи и средства за обучение: проектно
базиран подход, използване на технологиите на електронното
обучение за разширяване познанията на студентите в областта на
информатиката и ИТ, включване на мултимедийни и симулационни
учебни обекти с цел самостоятелно учене и усъвършенстване и др.
Решението зависи преди всичко от преподавателите подготвящи учители
по информатика и ИТ.
3. Разработване на държавни стандарти и изисквания за
квалификацията и компетенциите на учителите в частност и на
учителите по информатика и ИТ.
В международен аспект съществуват няколко стандарта определящи
ключови компетенции за учителите и в частност за учителите по информатика
и информационни технологии, на които трябва да се обърне сериозно
внимание при разработването на националните стандарти и изисквания.
Такива примери са:
 ЮНЕСКО стандарт за ИТ компетенции на учителите; [4]
 Европейската квалификационна рамка за учене през целия
живот; [1]
 Изисквания на CSTA[3]
4. Промяна в изискванията за заемане на длъжността учител по
информатика и ИТ в училище:
Минималното изискване за заемане на длъжността учител по
информатика и ИТ в задължителна подготовка трябва да бъде:
Бакалавър по специалностите „Педагогика на обучението по математика и
информатика”, Информатика с педагогическа правоспособност;
или
Бакалавър по специалностите описани в наредба 2 за заемане на
учителска длъжност с едногодишна допълнителна квалификация „Учител по
информатика и ИТ”.
За профилираното обучение обаче трябва да се поставят следните
минимални изисквания:
Бакалавър по Информатика с педагогическа правоспособност;
или
Преподавател, с квалификация съответстваща за заемане на длъжността
учител по информатика и ИТ в задължителна подготовка с магистърска степен
„Информатика и информационни технологии в образованието” или минимум III
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Професионално-квалификационна степен в областта на обучението по
информатика и ИТ.
5. Включване на учителската професия в списъка на регулираните
специалности.

Заключение
Засегнатите в доклада проблеми и възможни решения имат дискусионен
характер и изискват включването в дискусията на всички заинтересовани
страни: МОМН и регионалните инспекторати, висши учебни заведения,
подготвящи учители по информатика и ИТ, учители и директори,
професионални организации на заетите в областта на образованието.
Една част от проблемите могат да бъдат решени на ниво ВУЗ, друга
обаче е въпрос на държавна политика в областта на образованието.
Асоциацията „Развитие на информационното общество” може да
инициира дискусия и процедура по разработване на рамка за определяне на
изисквания към компетенциите на учителите по информатика и ИТ, която да
бъде предложена на МОМН и университетите, подготвящи учители по
информатика и ИТ.
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Асоциация
“Развитие на информационното общество”
Асоциацията е неправителствена организация с идеална цел, основана
през 1997 г. да съдейства за навлизането на България в глобалното
информационно общество.
Асоциацията има индивидуални и колективни членове. Индивидуалните
членове на Асоциацията са изтъкнати специалисти и общественици от
България и чужбина. Сред колективните членове на Асоциацията са
изследователски институти, висши учебни заведения, сдружения към
Асоциацията в различни градове на България.
Членове на Асоциацията се приемат по решение на Управителния съвет
като се спазват определени условия. С колективните членове се сключват
договори за членство. Асоциацията поощрява създаването от желаещи на
дружества (на териториален принцип, по месторабота или по интереси на
членовете на дружествата). Асоциацията приветства включването на
доброволци в нейните дейности.
Асоциацията организира международни и национални конференции.
Към Асоциацията действа Форум “Глобалното информационно общество”
с участието на широк кръг български специалисти и общественици, както и
изтъкнати чуждестранни специалисти. В рамките на Форума се провеждат
заседания на Национален семинар.
Асоциацията участва в изпълнението на проучвателни и образователни
проекти, провеждането на курсове и др.
За членовете си Асоциацията издава информационен бюлетин.
Асоциацията издава тематични сборници: Сред досегашните издания са:
 Младите изследователи в условията на информационното общество,
София, юни, 1998.
 Проф. Иван Недялков, първият български учен използвал и подбуждал
използването на изчислителни устройства, пионер на развитието на
информатиката в България. София, 2004.
 Делото и приносът на български учени - информатици: Александър К.
Людсканов, Димитър М. Добрев, Валентин Т. Томов, Петър М. Тодоров,
Димитър П. Шишков. София, 2005, ISBN 954-8986-16-7
 30 Years Programming School and International conference, 2005.
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Образованието в информационното общество. Сборник доклади на
Национална конференция, (Пловдив, 13-14 октомври 2006). ISBN 10:954-898622-1.
 Средното образование в информационното общество. София, 2006, ISBN
- 10:954-8986-20-5.
 Информационното общество и Асоциация “Развитие на информационното
общество”. София, 2007, ISBN 978-954-8986-25-0.
 Образованието в информационното общество. Сборник доклади на
Национална конференция, (Пловдив, 12-13 май 2009). ISBN 978-954-8986-30-4.
 Образованието в информационното общество. Сборник доклади на
Национална конференция, (Пловдив, 27-28 май 2010). ISSN 1314-0752.
Допълнителни сведения за Асоциацията могат да се намерят на сайта
http://www.adis.org.
За връзка:
Асоциация “РИО”
ул. “Акад. Г. Бончев”, бл. 8, София 1113
каб. 328, тел. (02) 979-3819
e-mail: ario@math.bas.bg
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Национален семинар
„Развитие на информационното общество”

В рамките на Форум “Глобално информационно
общество”
Семинарът действа от 17 декември 1999 г. и е продължител на
Националния семинар по информатика, организиран от Съюза на
математиците в България през 1975 г. Като правило семинарът заседава всеки
месец, като се обсъждат различни теми.
Заседанията на семинара започват с едно или повече встъпителни
изказвания от поканени специалисти. След това се провежда дискусия.
Семинарът се организира от Асоциация “Развитие на информационното
общество” и секция “Информационни изследвания” на Института по
математика и информатика – БАН, като за някои заседания се привличат и
други съорганизатори. Заседанията на семинара се провеждат най-често в
София в сградата на Института, но понякога и на други места.











Досега са проведени следните заседания на семинара:
17 ноември 1999 г., София, съвместно с Колеж по телекомуникации и
пощи. Тема “Висшето образование в информационното общество”;
15 декември 1999 г., София, съвместно с Нов български университет. Тема
“Продължаващо обучение в информационното общество”;
19 януари 2000 г., София. Тема “Науката в информационното
общество”;
16 февруари 2000 г., София, съвместно с Националния център по здравна
информация. Тема “Здравеопазването и информационното общество”;
17 май 2000 г., София, съвместно със Съюза на библиотечните и
информационните работници. Тема “Библиотеките в информационното
общество”;
18 октомври 2000 г., София, съвместно с Националния политехнически
музей. Тема “Децата в информационното общество”;
22 ноември 2000 г., София. Тема “Обществена информация и услуги,
достъпни чрез Интернет в България”;
20 декември 2000 г., София. Тема “Бъдещото образование по
информатика в средното училище”;
21 февруари 2001 г., София. Тема “Ползване на компютри от дома”;
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 19 март 2001 г., Пловдив. Тема “Проблеми на използване на
информационните технологии в здравното обслужване”;
 18 април 2001 г., София, съвместно с Руски културно-информационен
център. Тема “Космонавтиката в информационното общество”;
 21 май 2001 г., София, съвместно с Национален политехнически музей.
Тема “Какво представлява компютърната грамотност?”;
 18 декември 2001 г., София, съвместно с Национален браншов синдикат
“Висше образование и наука”. Тема “Проблеми и регламентиране на
изследователската дейност в информационното общество”;
 16 октомври 2002 г., София. Тема “Мобилна информатика”;
 13 ноември 2002 г., София. Тема “Нормативно уреждане на
информацията”;
 18 декември 2002 г., София. Тема “Биоинформатика”;
 22 януари 2003 г., София. Тема “Подготовка за противодействие на
информационната престъпност”;
 19 февруари 2003 г., София, съвместно с Национална спортна академия.
Тема “Информационното общество и спорта”;
 19 март 2003 г., София. Тема “Начални стъпки и тенденции за
развитието на информатиката в България”;
 16 април 2003 г., София. Тема “Дистанционно обучение”;
 22 октомври 2003 г., София. Тема “Научните публикации – реалност и
перспективи”;
 21 ноември 2003 г., Пловдив, съвместно с Дружество “Информационно
общество” – Пловдив и Съюза на учените в България – Пловдив. Тема
“Информационно обслужване на административни дейности”;
 3 декември 2003 г., София, съвместно със Съюза на независимите
синдикални организации в БАН при НБС “ВОН” – КНСБ. Тема “Данъчно
законодателство и научни изследвания – реалност и перспективи”;
 21 януари 2004 г. София. Тема “Съвременното образование – защо да
учим и какво да изучаваме”;
 24 февруари 2004 г., София, съвместно със Съюза на независимите
синдикални организации в БАН при НБС “ВОН” – КНСБ. Тема “Научни
изследвания – национална научна политика”;
 17 март 2004 г., София. Тема “Проблеми на информационната
сигурност”;
 21 април 2004 г., София, съвместно със Съюза на независимите
синдикални организации в БАН при НБС “ВОН” – КНСБ. Тема “Дилемата:
информационно или комуникационно общество”;
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 5 май 2004 г., съвместно със Съюза на учените в България - Пловдив
семинар
на
тема
“Неправителствените
организации
в
информационното общество”;
 20 октомври 2004 г., съвместно с Институт по математика и информатика
семинар на тема “Българи в прогреса на Америка”;
 17 ноември 2004 г., съвместно с Институт по математика и информатика
семинар на тема “Моралът в науката”;
 15 декември 2004 г., съвместно с Институт по математика и информатика
семинар на тема “Социоматика” и възпоменателна среща за проф. дтн
Иван П. Недялков.
 16 февруари 2005 г., съвместно с Институт по математика и информатика
семинар на тема “Делото и приносът на наши информатици за
началното развитие на информатиката в България”;
 18 март 2005 г., Пловдив, съвместно с Институт по математика и
информатика и Кръг Нова Магнаура семинар на тема “Науката и
информационното общество”;
 20 април 2005 г., съвместно с Институт по математика и информатика
семинар на тема “Защита на личната информация”;
 18 май 2005 г., Пловдив, съвместно с Институт по математика и
информатика и Регионалния съюз по автоматика и информатика – гр.
Пловдив семинар на тема “Информационни услуги за гражданите”;
 25 октомври 2005 г., Пловдив, съвместно с Регионалния инспекторат по
образованието и Регионалния съюз по автоматика и информатика – гр.
Пловдив семинар на тема “Средното образование в информационното
общество”;
 8 ноември 2005 г., съвместно с Институт по математика и информатика и
Специализирано висше училище по библиотекознание и информационни
технологии семинар на “Проблеми и аспекти на обучението по
информационни технологии във висшите училища”;
 13 декември 2005 г., съвместно с Институт по математика и информатика
семинар на тема “Духовността и информационното общество”;
 10 януари 2006 г., съвместно с Академията на МВР “Дискусия по
проблемите на обучението за противодействие на информационната
престъпност”;
 14 февруари 2006, София, съвместно със секция „Информационни
изследвания” на Институт по математика и информатика, семинар на тема:
“Общественото управление в информационното общество”;
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 14 март 2006, Пловдив, съвместно със секция „Информационни
изследвания” на Институт по математика и информатика, семинар на тема:
“Здравеопазването в информационното общество”;
 11 април 2006, София, съвместно със секция „Информационни
изследвания” на Институт по математика и информатика, семинар на тема:
“Философия на информационното общество”;
 16 май 2006 г., съвместно със секция „Информационни изследвания” на
Институт по математика и информатика и със съдействието на Съюза на
учените в България – гр. Пловдив, семинар на тема: “Младежта в
информационното общество”;
 13 юни 2006, София, ИМИ, заседание на тема: “Науката в
информационното общество”.
 14 ноември 2006, София, съвместно с ОМГ “Акад. Кирил Попов”-Пловдив
семинар на тема: „Електронни уроци по математика, информатика и
информационни технологии”;
 12 декември 2006, София, съвместно с Институт по математика и
информатика
семинар
на
тема:
„Телекомуникациите
и
информационното общество”;
 9 януари 2007, София, съвместно с Институт по математика и информатика
семинар на тема: “Българите в информационното общество”;
 20 февруари 2007, София, съвместно с Институт по математика и
информатика семинар на тема: “Електронното правителство и групите с
нисък икономически статус”;
 13 март 2007, София, съвместно с Институт по математика и информатика
семинар на тема: "Културното наследство в информационното
общество";
 10 април 2007, София, съвместно с Институт по математика и
информатика семинар на тема: "Информационното общество и
религията";
 15 май 2007, София, съвместно с Център „Академичната общност в гражданското общество” семинар на тема: "Сдруженията на учените и
гражданското общество";
 12 юни 2007, Пловдив , съвместно с Община Пловдив семинар на тема:
"Местното управление и информационното общество";
 16 октомври 2007, София, съвместно с Институт по математика и
информатика семинар на тема: "Българският език в информационното
общество";
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 13 ноември 2007, София , съвместно с Институт по математика и
информатика семинар на тема: "Тероризмът и информационното
общество";
 11 декември 2007, София, съвместно с Институт по математика и
информатика семинар на тема: “Модерната библиотека - днешното
бъдеще”;
 18 януари 2008, Пловдив , съвместно с Съюз по автоматика и информатика
семинар на тема: “Национална програма за създаване на виртуално
образователно пространство”;
 12 февруари 2008, София, съвместно с Институт по математика и
информатика семинар на тема: “Същност на информацията”;
 11 март 2008, София , съвместно с Институт по математика и информатика
семинар на тема: “Манипулациите и измамите в информационното
общество”;
 15 април 2008, София, съвместно с Институт по математика и
информатика семинар на тема: “Прозрачност на управлението на
всички нива и гражданското общество”;
 13 май 2008, София , съвместно с Институт по математика и информатика
семинар на тема: “Проблеми на гражданите при прехода към
информационното общество”;
 10 юни 2008, София, съвместно с Институт по математика и информатика
семинар на тема: "Характерни особености на информационното
общество";
 8 юли 2008, София , съвместно с Институт по математика и информатика
семинар на тема: "Начало на програмирането в България";
 14 октомври 2008, София, съвместно с Институт по математика и
информатика семинар на тема: “Космическата информатика за
екологията”;
 11 ноември 2008, Пловдив , съвместно с Институт по математика и
информатика семинар на тема: "Културното наследство и
информационното общество";
 9 декември 2008, София, съвместно с Институт по математика и
информатика семинар на тема: "Мултимедийни технологии в
информационното общество";
 10 февруари 2009, София, съвместно с Институт по математика и
информатика семинар на тема: “Обсъждане на проект за закон за
достъп до пространствените данни";
 10 март 2009, София, съвместно с Институт по математика и информатика
семинар на тема: "Глобализацията и информационното общество";
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 14 април 2009, София, съвместно с Институт по математика и
информатика семинар на тема: „Развлеченията в информационното
общество”;
 09 юни 2009, София, съвместно с Институт по математика и информатика –
БАН семинар на тема: „Изявата в информационното общество”;
 13 октомври 2009, София, съвместно с Институт по математика и
информатика – БАН семинар на тема: „Общият проблем на
енергетиката, икономиката и околната среда в информационното
общество”;
 10 ноември 2009, София, съвместно с Институт по математика и
информатика – БАН семинар на тема: „Представяне на културноисторическото наследство в информационното общество”;
 08 декември 2009, София, съвместно с Институт по математика и
информатика – БАН
семинар
на
тема:
„Кариеризмът
и
информационното общество”;
 20 януари 2010, Пловдив, съвместно с ПУ „Паисий Хилендарски" семинар
на тема: „Социалните мрежи и формирането на обществено мнение”;
 09 февруари 2010, София, съвместно с Институт по математика и
информатика – БАН семинар на тема: „Дигиталната конверсия на
библиотечните фондове - състояние в Европа и в България";
 24 март 2010, Пловдив, съвместно с ПУ „Паисий Хилендарски" и Институт
по математика и информатика семинар на тема: „Информационните
технологии и представяне на културно – историческото наследство”;
 13 април 2010, София, съвместно с Институт по математика и
информатика семинар на тема: „Дигитализация на музейните
паметници";
 16 декември 2010, Пловдив, съвместно с Институт по математика и
информатика, семинар на тема „Реформата в науката и висшето
образование”;
 15 март 2011, Пловдив, съвместно със СУБ, семинар на тема „Науката и
информационното общество”;
 12 април 2011, София, съвместно с Институт по математика и
информатика и Институт за космически и слънчево-земни изследвания,
семинар на тема: „Космическите изследвания и информационното
общество";
За предстoящите заседания на семинара може да се следи на
Интернет-страницата на Асоциацията: e-mail: ario@math.bas.bg.

