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ПРЕДГОВОР 

Стана традиция в последната седмица на месец май, в дните около 
най-светлия празник на българската писменост и култура, да се 
провежда Национална конференция „Образованието в 
информационното общество”. Тази година нейният тематичен интерес 
беше разширен и тя включи и научните изследвания за развитие на 
информационното общество. Организатори на тазгодишното шесто 
издание на конференцията са Асоциация „Развитие на 
информационното общество”, Институтът по математика и 
информатика при БАН и Пловдивският университет „Паисий 
Хилендарски”.  

Амбицията ни е да организираме една добра българска 
конференция с рецензиране на всички доклади с цел повишаване на 
качеството на докладите, включени в програмата и публикувани в 
сборника. Работните езици на конференцията са български и 
английски. Запазването на българския като работен език спомага за 
развитието на добра българска терминология в областта, а също така 
позволява на колеги, които не се чувстват уверени при писането на 
английски език, да публикуват на български.  

Конференцията се провежда в рамките на два дни, тематично 
ориентирани към представяне на изследвания, свързани със 
създаването на иновативни софтуерни системи и методики за 
използване на информационни технологии в образованието. Участници 
са изявени представители на науката, образованието и културата, 
преподаватели, студенти и докторанти от всички краища на България. 
Включени са доклади по покана на утвърдени учени, приети доклади, 
рецензирани от поне двама членове на Програмния комитет и 
резюмета на постери. Статиите в сборника са подредени по азбучен 
ред на фамилията на първите автори. 

За втора година в рамките на конференция се провежда ученическа 
сесия, на която се докладват добри резултати на ученици от средни 
учебни заведения. Представени са доклади на ученици от Образцова 
математическа гимназия „Акад. Кирил Попов” и Професионалната 
гимназия по електротехника и електроника – гр. Пловдив. Изказваме 
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специална благодарност на тези ученици и техните учители за 
проявения интерес и професионално подготвените доклади.  

Искаме да благодарим на членовете на Програмния комитет за 
техните рецензии. Вярваме, че те са особено полезни за младите 
участници в конференцията. Благодарим на включилите се в 
тазгодишния комитет колеги, които допринесоха за утвърждаването на 
нашата конференция. 

Искаме да благодарим и на членовете на Организационния комитет 
и неговия председател Георги Врагов за добрата организация на 
конференцията. Основен принос в подготовката и издаването на 
настоящия сборник имат секретарят на Програмния комитет Милена 
Станева и изявените професионалисти и наши приятели от фирма 
„Ракурси” ООД.  

Пожелаваме успех на участниците в Шестата Национална 
конференция „Образованието и изследванията в информационното 
общество”. Надяваме се, че споделянето на опит за провеждане на 
изследвания, обсъждането на научни резултати и участието в 
организираните дискусии – така характерни за всички издания на 
конференцията, ще бъдат особено полезни на младите учени. 

До нови срещи! 
 
 
май 2013 г. Иван Койчев и Георги Тотков 
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ДОКЛАД ПО ПОКАНА 
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ОБРАЗОВАНИЕТО ПО ИНФОРМАТИКА И РОЛЯТА НА 
ПРЕПОДАВАТЕЛЯ В УСЛОВИЯТА НА БЕЗПЛАТНИ 

ЕЛЕКТРОННИ СРЕДСТВА ЗА ОБУЧЕНИЕ 

Ренета Бърнева  

Department of Computer and Information Sciences,  
State University of New York at Fredonia, USA 

barneva@fredonia.edu  

Резюме: Безплатните образователни ресурси (OER) са ново явление, което има 
потенциала да окаже съществено влияние върху висшето образование, дори да 
доведе до изчезване на професията на университетския преподавател. От друга 
страна, OER имат редица предимства, сред които адаптивно обучение и 
възможност за автоматичен анализ на данните от образователния процес и 
подобряване на учебния материал. В тази статия разглеждаме настоящото 
състояние на образованието и проблемите, свързани с него, като привеждаме 
разсъждения за влиянието на новите средства върху образованието  като цяло и 
по-специално върху обучението по информатика и образованието в България. 

Ключови думи: Безплатни образователни ресурси (open educational resources), Масови 
безплатни дистанционни курсове (massive open online courses – MOOC) 

1. Въведение 
През последните 50 години, вследствие на развитието на обществото, 

технологиите и автоматизацията, сме свидетели на изчезването на много 
професии. Обущарят, шивачът, часовникарят, словослагателят, 
кинооператорът, телефонистката, телеграфистът и машинописката са в 
миналото. Някои професии, като перфоратор, оператор на ЕИМ, момиче на 
ксерокс и други, възникнаха през този период и изчезнаха. Очевидно са 
застрашени професии като касиер, продавач, работник в завод [1]. Сега, когато 
глобалната икономика е в рецесия и много хора загубиха работата си, 
кариерата на преподавател и учен изглежда много сигурна. AOL Jobs 
изброяват дванадесет професии, които според тях няма никога да изчезнат: 
лекар, учител, войник, учен, фермер и др. [2]. Дали професията на 
университетския преподавател, който е същевременно учител и учен, е 
сигурна? Можем ли да очакваме, че тя ще бъде упражнявана по същия начин, 
както е била упражнявана през последното хилядолетие? 

В развитите страни е задължително човек да се учи поне десет години в 
учебно заведение, а за някои професии, включително и за университетски 
преподавател, се изискват около двадесет години. При това почти всички 
съвременни професии изискват постоянна поддръжка на квалификацията и 
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преквалификация. Прогнозни проучвания сочат, че хората ще сменят средно 5-
7 пъти професията си, а ¼ от всички работещи ще сменят работата си на всеки 
12 месеца [3,4]. Следователно ролята на постоянното обучение и 
преквалификация ще нараства. 

Не е тайна, че по-голяма част от знанията и уменията си човек получава 
извън класната стая – от родителите си, от книги и филми, чрез общуване, 
чрез практика и от средствата за масово информиране. През последните 15 
години като основно средство за информиране и до голяма степен за 
общуване, се наложи Интернет, който съчетава енциклопедични знания с 
последни новини, развлекателно и научно четиво, видео и книги. Търсенето в 
него е изключително бързо и лесно. По тази причина на много хора започна да 
се струва безсмислено запомнянето на информация – нали всичко, което ни е 
нужно, е под ръка на мобилния телефон!  

Още един важен процес, този път икономически, оказва голямо влияние 
върху университетското образование, и това е намаляване на цената за 
сметка на качеството и масовостта. Продукт на този процес са 
долнокачествените дрехи и обувки, които доведоха до фалит на шивашкия 
бизнес, отглеждането на генномодифицирани монокултури, които унищожиха 
дребните ферми, нискотарифните авиокомпании, които разориха някои 
утвърдени големи компании, и напоследък долнокачествените коли и 
електроника. Същевременно правителствата се отдръпнаха от субсидиране на 
образованието и неговата цена за крайния потребител – ученика и студента – 
нарасна значително спрямо другите разходи (Фиг. 1). В същото време, поради 
глобалната икономическа криза, много хора с висше образование, предимно 
младежи, не могат да намерят реализация.  

Това неминуемо предизвиква недоволство в обществото, което се насочи 
към университетите, а не към правителствата. Често в средствата за масово 
информиране започнаха да се появяват статии, които принизяват ролята на 
университетското образование [5,6], както и фондации, които спонсорират 
талантливи младежи да не учат [7]. 

В тази обстановка се появиха масови безплатни или евтини електронни 
средства за самообучение, които започнаха да привличат младежите. 
Естествено, най-развити са средствата за обучение по информатика, защото 
техните създатели най-често са специалисти по информатика, имащи 
техническата подготовка да ги създадат в подходяща форма. Тези средства се 
обозначават в американската литература като безплатни образователни 
ресурси – OER (open educational resources) [8]. Значителна част от тях 
представляват масовите дистанционни курсове – MOOC (massive open online 
courses) [9]. 

Ще доведат ли тези средства до радикална промяна на университетското 
образование? Какво значение имат те за България и за обучението по 
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информатика? Ще изчезне ли преподавателската професия, както много други 
професии? 

 

 

Фигура 1. Нарастване на разходите за висше образование. 

В следващата част на тази статия даваме информация за настоящото 
състояние на образованието в САЩ, както и в някои европейски страни. В част 
3 даваме характеристика и разглеждаме различни видове OER и МOOC и 
даваме връзки към тях. В част 4 привеждаме разсъждения за влиянието им 
върху образованието и по-специално върху обучението по информатика и 
образованието в в България. В част 5 разглеждаме мерките, които Държавния 
университет на Ню Йорк взима във връзка с увеличаването  на безплатните 
образователни ресурси. Накрая завършваме с някои обобщения. 

2. Състояние на обучението в САЩ и някои други развити страни 
Напоследък в много от икономически развитите страни се наблюдават 

някои общи тенденции в обучението, които по-долу излагаме накратко. 

2.1. Нарастващи разходи за обучение 
 В САЩ има около 20 милиона студенти (при население 315 милиона), 

които се обучават в 4500 университета; 50% от всички 18- и 19- годишни 
младежи следват в университет [5,10]. Някои от тези студенти вземат само 
отделни курсове за повишаване на квалификацията или преквалификация. 
Средните годишни разходи за такси за обучение, общежитие и храна са около 
16 000 долара в държавен университет и 41 000 в частен [5,11]. В първата 
категория се включват и учебните заведения за двегодишно обучение, 



14 VVІІ--ттаа ННааццииооннааллннаа ккооннффееррееннцциияя „„ООббррааззооввааннииееттоо вв ииннффооррммааццииооннннооттоо ооббщщеессттввоо””
 

наречени community colleges, които са сравнително евтини. Много студенти 
следват първоначално в тях и живеят с родителите си, а след това 
продължават в друг университет. Тревожен факт е, че разходите за висше 
образование в САЩ нарастват над 12 пъти за последните 30 години, докато 
разходите за потребителската кошница около два пъти [11]. (Фиг. 1) 

Университетите предоставят стипендии за силни по успех и за финансово 
нуждаещи се студенти, но много студенти са принудени да вземат заем за да 
покрият разноските по образованието си. Средната задлъжнялост на студент е 
$26 000. Около 2/3 от студентите имат неизплатени заеми към завършването 
си. Общата задлъжнялост на студентите e над 1000 милиарда долара, което e 
повече от общата задлъжнялост по кредитни карти на всички американци. Тези 
заеми се изплащат за около 30 години. Около 14% от студентите не могат да 
обслужват заема си 3 години след завършването. [5] 

В резултат на държавното спонсориране, разходите за обучение в Европа 
са значително по-ниски отколкото в САЩ. Въпреки това, напоследък много 
европейски университети повишават таксите за обучение, като относителният 
ръст е подобен на този в САЩ. 

Например, през последните 15 години във Великобритания максималната 
такса, която университетът може да изисква, се е покачила от 1000 паунда до 
9000 паунда и 64 университета се възползват от това си право [12]. Дори в 
страни като Германия, където образованието e безплатно от десетилетия, се 
планира да се въведат номинални такси от 1300 € на година. Тъй като 
мнозинството студенти работят за да се издържат, нововъведената такса ще 
ги принуждава да отделят повече време за работа и по-малко за учение [13]. В 
Австралия студентската задлъжнялост се е удвоила от 1997 до 2003 г. и 
продължава да нараства, като вече надхвърля 9 милиарда долара [14]. 

2.2. Влошаване на образованието 
Въпреки вложените средства, образованието непрекъснато се влошава. 

Проучване на над 3000 студенти в 29 американски университета показва, че 
след две години следване, 45% от студентите не демонстрират напредък в 
обучението; след четири години този дял спада слабо до 36%. 35% от 
студентите прекарват максимум пет часа на седмица в учене. Половината 
студенти твърдят, че не се е налагало да пишат повече от 20 страници за курс; 
32% не са чели повече от 40 страници на седмица. Студентите прекарват само 
7% от времето си в учене и 9% в посещаване на занятия [15]. Ведер твърди, че 
прекалено много студенти се записват да следват и само малка част от тях 
имат когнитивните възможности за получаване на висше образование. Той 
вижда като причина за това системата за отпускане на стипендии, която 
поощрява студентите с ниски доходи вместо да взима предвид основно успеха 
[16]. Косвено доказателство за влошаване на качеството в американските 
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университети е, че половината от аспирантите в американски университети, в 
областта на точните науки, са чужденци [5]. 

2.3. Липса на реализация и ненужност на висшето образование 
Преди 30 години в България беше популярен съвета “Учи за да не 

работиш!” Имаше се предвид да не се работи физическа работа, но в момента 
сме свидетели, че висшето образование не е вече гаранция не само за хубава 
работа, но за работа изобщо. В САЩ безработицата сред висшистите под 25 
години e 11.2% [17]. Този процент изглежда добре в сравнение с Италия, 
Испания и Португалия, където безработицата в тази група е 25% [18]. Голяма e 
и скритата безработица, при която висшистите работят нискоквалифицирана 
работа, неизискваща висше образование – в САЩ тя е над 48%. (Фиг. 2) 
Според [5], 18 000 пазача на паркинг, 317 000 келнера, 365 000 касиера и 
24.5% от продавачите в Америка имат висше образование. 

 

 
Фигура 2. Около половината работни места в САЩ заемани от висшисти не 

изискват висше образование [17]. 

3. Алтернативни начини за обучение и безплатни ресурси 
Гореизложените факти за смисъла на висшето образование и разходите, 

свързани с него, широко се дискутират в американското общество. Аня 
Каменец e писателка, която стана известна с книгата си “DYIU: Edupunks, 
Edupreneurs, and Coming Transformation of Higher Education”, в която 
демонстрира как e получила образование от безплатни източници [19]. 
Каменец e спонсорирана от Фондацията на Бил и Мелинда Гейтс и от Мозила 
[20]. 
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В началото на 21 век два известни американски университета – Карнеги 
Мелън и Масачузетския технологичен институт (MIT) – обявиха, че ще 
направят курсовете си достъпни за всички и публикуваха в Интернет различни 
материали – от филмираните лекции, през слайдове и домашни задания до 
записки. Интересно е да се отбележи, че и двата университета са най-
напреднали в областта на информатиката и повечето от курсовете, които 
предоставиха по Интернет са по информатика. Карнеги Мелън e спонсориран 
от Фондациите на Бил и Мелинда Гейтс, Лумина и на Уилям и Флора Хюлет. 
Всеки курс на MIT със свободен достъп, струва между 10 000 и 15 000 долара 
на университета. 

Народният университет (University of the People) [21], основан през януари 
2009 г., e безплатен университет за дистанционно образование. Понастоящем 
в него се обучават 1500 студента от 132 страни. Плаща се само за полагане на 
изпити. През юни 2012 Фондацията на Бил и Мелинда Гейтс дари 500 000 
долара за акредитация на университета.  

Мисията на Фондацията на Сейлор (Saylor Foundation) [22], основана през 
1999, е да направи образованието безплатно за всички. Тя предоставя 
безплатен набор от около 300 дистанционни курса по 10 университетски 
програми, една от която е по информатика. Фондацията стана известна с 
конкурса за безплатен електронен учебник (“Open Textbook Challenge”) 
предлагащ награда от 20 000 долара за учебник, който ще може не само да се 
ползва от всеки, но и лесно да се адаптира и променя. 

Корсера (Coursera) [23] e проект на преподаватели по информатика от 
Станфорд, към който по-късно се присъединяват Университетът на 
Пенсилвания, Принстън, Университетът на Мичиган и много други. 
Първоначално, през октомври 2011 двама преподаватели от Станфорд 
предоставят няколко курса безплатно на желаещите студенти от цял свят и 
във всеки от тях се записват по около 100 000 студента. Курсовете включват 
лекции записани на видео и материали по курса. Изпитите са от тип избор на 
вариант и са автоматизирани. По-късно много университети предоставят 
курсове и се създава база от 370 курса от 69 университета. Корсера има над 
3,5 милиона потребители. Някои от курсовете са уникални, например 
“Фотоапаратът не лъже”, “Хранене и готвене за деца”, “Научно мислене” и 
други. Освен на английски, има няколко курса на испански, френски, 
италиански и китайски. Някои университети признават изпитите на курсовете 
от Корсера. По този начин студентите, учещи самостоятелно, могат да 
съкратят времето на обучението си в традиционен университет. Засега 
разработването на курсовете се финансира от университетите или от 
фондации. Проучват се възможности за получаване на доход от Корсера. 

ЕдЕкс (edX) [24] e друг проект на MIT и Харвард и представлява платформа 
за създаване на безплатни курсове за дистанционно обучение. Двата 
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университета спонсорират проекта с по 30 милиона. Планът е да се създадат 
по-развити средства за създаване на курсове от филмирането на лекции и да 
се включи интерактивност в преподаването. Много от курсовете са по 
информатика. Студентите, които минат успешно курса, получават сертификат 
срещу скромна сума. 

Connexions [25] e проект на Университета Райс от 1999г., съдържащ 
образователни материали не само на университетско, но и на училищно ниво, 
а така също и за преквалификация. Материалите са организирани в модули, 
които могат да се свързват в курсове. Те могат и да се модифицират, ако e 
нужно. Автори могат да са не само университетски преподаватели. 
Материалите са на различни езици. Има дори и популярна музика. 
Първоначално проектът започва на доброволни начала, а по-късно се 
спонсорира от Уйлям и Флора Хюлет. 

Тъй като научните книги, използвани в университетите също са много скъпи 
– около $100 за книга – се появиха проекти за безплатни книги. Понеже 
авторите на безплатни книги не получават хонорар, някои фондации предлагат 
награди за написването им. 

Университетът на Минесота поддържа каталог на безплатни електронни 
учебници [26]. Много от тях са по основни информатични дисциплини. 

Интересна идея e написването на учебник по C++ от студенти под 
ръководството на преподавателя им само за 36 часа. Те молят за спонсорство, 
като обещават, че ако съберат 500 долара, ще редактират книгата 
професионално и ще й направят корица. В началото на май 2013 бяха събрали 
5000 долара [27].  

3.1. Общи характеристики на безплатните ресурси за обучение 
Създаването на безплатни ресурси за обучение първоначално е пионерска 

работа на ентусиазирани учители или преподаватели с благородна цел да 
подпомогнат учениците си. С нарастване на проектите, те минават на 
университетско или междууниверситетско ниво и се влагат значителни 
средства. Поради тази причина, известните университети, които са много 
добре финансирани, са в основата на големите проекти. Прави впечатление, 
че почти всички големи проекти са финансирани и от известни фондации. 
Повечето от първоначалните материали са по информатика и създателите им 
са информатици. Засега се следва формата на традиционното обучение – 
лекции, материали за четене, домашни задания, и изпити. Някои нови 
елементи са колективното учене и обсъждането във форуми. Материалът 
трябва да позволява съставянето на изпити с избор на варианти, така че да се 
автоматизира. Студентите освен интелектуални възможности, трябва да 
притежават постоянство за да учат самостоятелно. Тъй като повечето 
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материали са на английски, те трябва да имат добро познание на езика. Някои 
от проектите изискват малки суми (между 50 и 200 долара) за сертификати. 
Засега само отделни университети признават курсове, взети от такива 
източници.  

3.2. Предимства 
Студентите могат да следват курса със скорост, която е подходяща за тях и 

по време, когато им е удобно. По този начин се преодолява един от главните 
недостатъци на обучението, че учителят трябва да преподава със “средна 
скорост” и да налага уравниловка. Съществуват курсове, които се адаптират, 
анализирайки постоянно придобитите знания и увеличават или намаляват 
трудността на материала.  

Самите платформи за обучение натрупват огромно количество данни от 
студентите – скорост на четене на материала, време за отговор, най-често 
посещавани страници и др. и могат да се модифицират така, че да 
оптимизират процеса на обучение. Това e нещо, което се върши от 
преподавателя само по интуиция. 

На желаещите от цял свят се предоставя достъпно образование. 
Теоретично всеки, който иска, може да следва при най-добрите професори в 
света.  

Преподавател, създал и преподавал интересен масов дистанционен курс 
или разработил хубави материали за обучение, може да придобие бързо 
световна известност, независимо къде се намира. Важно e, обаче, курсът му да 
е на някой от най-разпространените езици. 

3.3. Проблеми и критика 
Много малко студенти завършват курсовете – само около 5%, a още пo-

малко ги минават успешно. Основната причина според нас е, че студентите са 
всъщност или заети с нещо друго – следване в традиционен университет или 
постоянна работа, или не притежават достатъчно постоянство и 
организираност. 

Съпричастността при ученето се свежда само до онлайн комуникации. При 
масовите дистанционни курсове студентите нямат почти никакъв достъп до 
преподавателя.  

Студентите трябва да знаят английски на много добро ниво, защото в 
момента няма много материали на други езици. Това, обаче, може скоро да се 
промени. 

Моделът, който се налага е моделът на западното обучение. Някои 
общности са загрижени, че това дава предимство на разпространението на 
западни идеи.  
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Въпреки, че сумите, които се заплащат за сертификати са малки, те не са 
посилни за всички студенти. 

3.4. Бизнес и обучение 
Според нас е притеснително, че все повече бизнесът се намесва в 

обучението и се прокламира ненужността от университетска подготовка. 
Например, една фондация спонсорира с по 100 000 долара 20 младежа под 20 
години да не учат, a да открият компании и да реализират идеите си [7]. Като 
голямо предимство се сочи, че някои богати бизнесмени, като Бил Гейтс и 
Марк Цукербърг, не са завършили висше образование. Богати частни 
фондации спонсорират проекти за безплатно обучение. 

4. Очаквани изменения в модела на университетското образование 

4.1. Промяна или изчезване 
През 2009 бившият ректор на Държавният университет на Охайо, Гордън 

Джи, предсказва, че висшето образование в този критичен момент е на 
кръстопът между промяната и изчезването [28]. Най-голямото 
предизвикателство е решаването на проблема да се обучават повече 
студенти, по-качествено и на по-ниска цена. Джордж Мехафи, вицепрезидент 
на Американската асоциация на държавните колежи и университети казва, че 
тези университети, които успеят да се променят, ще продължат да 
съществуват, а останалите, вероятно ще изчезнат [20]. Дали това 
предсказание ще се сбъдне напълно или частично не се знае, но много 
вероятно е, университетите да променят стила си на обучение. От друга 
страна, катастрофални предсказания имаше и когато се появи обучение по 
Интернет, а преди това и по телевизията и радиото, но всъщност 
традиционното обучение не се повлия много. Ние не сме срещали лично хора, 
които са научили нещо от телевизионни курсове, макар че трябва да се 
признае, че средства като филми и записани разговори повлияха на 
обучението по чужди езици, но в никакъв случай не могат да се определят като 
водещи.  

4.2. Бизнес модел на Университета на Финикс 
Свидетели сме на налагането на бизнес модели във все повече сфери на 

живота и университетите не правят изключение. Може би най-известният 
бизнес модел на университет принадлежи на Университета на Финикс. Той е 
създаден през 1979 от групата Аполо и е насочен главно към нетрадиционни 
студенти, които искат да повишат квалификацията си. Повечето от програмите 
– над 100 на брой – са дистанционни и в тях се обучават над 600,000 студента. 
Дистанционните курсове се подготвят старателно от екипи от специалисти – 
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преподаватели, психолози, дизайнери, и програмисти, сформирани за тази 
цел. След като курсът се подготви, се наемат на хонорар за преподаването му 
нископлатени инструктори [31]. Университетът прилага и други бизнес 
стратегии, като например безплатно записване за курс, преди студентът да си 
е платил таксата си, реклами на стадиони, и др. [30]. Една популярна стратегия 
за активно набиране на студенти е плащане на бонус на всеки, който насочи 
студент да се запише в университета [30].  

Университетът на Финикс е силно критикуван през последните години 
поради големия дълг, който студентите натрупват по време на следването и 
заради ниската подготовка, която е причина за високия процент безработни 
сред възпитаниците му. Тези фактори, както и конкуренцията на други 
дистанционни програми довежда до намаляване на броя на студентите през 
2011 [29].  

4.3. Нови модели за обучение 
Преподавателите са само един от многото източници за получаване на 

знания. Все повече се прилагат и други техники, като взаимообучение и 
групово решаване на реални задачи.  

Преподавателите все по-често използват онлайн средства и в редовните 
курсове. Например, от студентите се изисква да направят проучване по 
някакъв въпрос, използвайки  онлайн източници, пускат им се видеоклипове, 
използват се системи за управление на обучението, дори някои преподаватели 
ги насочват към готови  дистанционни курсове. 

Все по-популярен става моделът на обърнатата класна стая 
(inverted/flipped classroom), oписан за първи път от Ерик Мазур [32]. При него 
лекцията се записва на видео и студентите я гледат самостоятелно преди 
часа, a по време на часа се обсъждат въпроси и проблеми, свързани с 
материала и се решават групово задачи. При този метод е засилено 
взаимодействието както между студент и преподавател, така и между групата 
от студенти. А според обширно проучване, направено от Астин сред повече от 
27 000 студенти от 309 университета, два са основните фактора за академично 
и личностно развитие – взаимодействие между студентите и взаимодействие с 
преподавателите [33].  

4.4. Особености при обучението по информатика 
Поради динамичността нa дисциплината, при обучението по информатика 

се набляга много на създаването на навици за търсене на информация и 
самообучение. Освен това, студентите работят постоянно с компютърни 
системи и нямат проблеми да използват системи за самообучение. 
Обикновено владеят в известна степен четимо английски език. Много студенти 
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са известни с постоянството си и интереса си към дисциплината. Изпитите 
могат лесно да се направят във формата на въпроси с отговор от меню. 
Преподавателите по информатика са също добре запознати с технологиите за 
създаване на дистанционни уроци. Не е случайно, че най-много MOOC и OER 
средства има по информатика.  

4.5. Особености на обучението в България 
Стратегическата рамка за европейско сътрудничество в областта на 

образованието и обучението прогнозира, че до 2020 г. делът на 30-34 
годишните с висше образование в ЕС трябва да бъде поне 40%. В момента в 
България 19.6% от населението е с висше образование [35]. Според 
Националния статистически институт в България през учебната 2011/2012 
година студентите - български граждани, в университети и специализирани 
висши училища са 253.2 хил. (Фиг. 3) През 2011-2012г. в университетите от 
71780 свободни места са заети само 64369 [36]. Демографската обстановка не 
обещава това състояние да се подобри. Голяма част от най-талантливите 
студенти отиват в чужбина. 

 

 
Фигура 3. Студенти в университети и специализирани висши училища.(НСИ) 

Все още разходите за получаване на висше образование не са непосилни 
за повечето семейства, въпреки, че от няколко години се налагат кредитите 
като необходимост за посрещане на финансовото бреме. Според министъра 
на образованието 4825 студентски кредити за над 20 млн. лв. са изтеглени за 
една година (2010-11) [34]. Кредитите се изплащат в продължение на 10 години 
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и са със 7% годишна лихва. Все още висшето образование се цени в 
обществото. По данни на НСИ безработицата сред висшистите e само 6%, 
въпреки, че не става ясно какъв процент от заетите са на места, не изискващи 
висше образование. 

България е известна с отличното си образование по информатика, което 
започва от средното училище и това дава възможност да се използват активно  
дистанционни образователни ресурси.  

Много от студентите работят по специалността си по време на следването 
и получават значителна част от знанията си чрез самообучение. Въпреки това, 
езиковите познания на много от тях едва ли им позволяват да участват във 
филмираните дистанционни курсове. Освен това, поради сравнително ниската 
цена и достъпността на преподавателите, едва ли биха предпочели такава 
форма на обучение. 

Не на последно място, в България има леко забавяне на световните 
тенденции, която омекотява някои негативни явления и дава време за 
подготовка. Може дори да се очаква, че ако MOOCs станат широко 
разпространени, част от производството им може да бъде възложено на 
български изпълнители, защото не само труда на софтуерните разработчици, 
но и на преподавателите у нас е евтин и с високо качество. Разбира се, ако 
искаме това да се случи, трябва да има някои готови структури.  

5. Мерки на Държавния университет на Ню Йорк във връзка с OER  
Държавният университет на Ню Йорк (State University of New York - SUNY) е 

един от най-големите университети в света с над 400 000 студента, които учат 
в 64 кампуса. Преди няколко години канцлерът назначи екип от експерти и 
започна да следи отблизо развитието на образованието във връзка с 
навлизането на OER. През януари тази година в речта си “Състоянието на 
SUNY” [37] тя посочи някои мерки, които университетът ще предприеме за 
намаляване на разходите и повишаване на качеството на висшето 
образование: 

- Подобряване на връзките в учебните планове от детската градина до 
университета. 

- Даване възможност на напреднали ученици в гимназията да взимат 
университетски курсове, което ще намали времето им за следване в 
SUNY. 

- Намаляване на времето за следване чрез повишаване качеството на 
преподаване. Това ще доведе до намаляване на разходите за 
образование. 

- Даване кредит за знания придобити извън университета, вкл. от OER. 
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- Развиване на Open SUNY – инициатива за увеличаване броя на 
дистанционните курсовете и програми. 

- Планиране да се приемат над 100 000 нови студента в дистанционни 
курсове за преквалификация. Обикновено такива студенти взимат 
курсове в университети като Университета на Финикс описан по-горе. 

- Финансиране на проекти за развитие на OER в SUNY и създаване на 
база от такива средства. 

- Финансиране на проекти за написване на безплатни електронни книги. 
- Максимално облекчаване на прехвърлянето на кредити за курсове 

взети в различни кампуси на SUNY. 
- Увеличаване на сътрудничеството между кампусите и споделяне на 

ресурси с цел намаляване на крайните разходи за обучение.  
Не е ясно дали тези мерки ще бъде успешни. Като с всяка нова инициатива 

има и известна съпротива сред преподавателите за тяхното прилагане. 
Независимо от това, според нас те са в правилната посока и поне показват 
познание на проблема. 

Заключение 
Безплатните образователни ресурси (OER) са ново явление, което има 

потенциала да окаже съществено влияние върху висшето образование, дори 
да доведе до изчезване на професията на университетския преподавател. От 
друга страна, OER имат редица предимства, сред които адаптивно обучение и 
възможност за автоматичен анализ на данните от образователния процес и 
подобряване на учебния материал. 

Като се използва моделът на обърнатата класна стая и OER, професорите 
могат да се освободят от създаването на образователни материали и изнасяне 
на лекции и да имат повече време да помагат на учениците си да открият 
заедно красотата на познанието. 

Теоретично всеки ще може да получи достъпно образование при най-
добрите професори в света. От друга страна, преподавателите могат да 
придобият световна известност с интересни масови дистанционни курсове. 
Основното е курсът да е уникален и добре направен. 

Според нас, OER ще допринесат за осъществяването на същата 
революция в образованието, която се извърши преди години в шивашкия 
бизнес. Сега по един и същ предмет всеки преподавател подготвя и преподава 
на манифактурно ниво курсове за своите студенти. Това може би е добре, но е 
много скъпо за клиентите (в този случай, за студентите). Качеството на 
курсовете, силно зависи от качествата на преподавателя. Също така, дори и 
най-големите катедри не могат да предложат всички възможни курсове по 
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дадена дисциплина. Това поставя ограничение за студентите да вземат тези 
курсове, които се предлагат. 

OER може да има ролята на конфекцията за университета. 
Преподавателите само ще консултират учениците какво да вземат и ще им 
помагат в процеса на придобиване на знания. Ще има обаче някои бутикови 
университети или отделни професори, които ще създават нови уникални 
курсове, които другите ще използват. 

Какъв тип преподаватели ще бъдем - изборът е наш.  
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Abstract: Open Educational Resources (OER) are a new phenomenon that may significantly 
impact higher education, and may even potentially lead to the disappearance of the 
occupation of university professor. On the other hand, OER have a number of advantages, 
including adaptive learning and an automatic analysis of the learning process data and thus 
improvement of the curriculum. The article examines the current state-of-art in education and 
the related problems. It brings reflections on the impact of the new means on the education in 
general and on the education in computer science and its specifics in Bulgaria, in particular. 
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ПРОГРАМИРАНЕТО КАТО МЕТАСМЯТАНЕ 
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Резюме: Описват се елементи на подход за обучение по програмиране в училище, 
основан на функционалния стил. Подходът хармонично съчетава програмиране, смя-
тане и елементи на алгебрата, осигурявайки естествена връзка с математиката. 
Смятаме, че прилагането му би довело до плавно, свободно от изкуствени понятия 
и конструкции навлизане в програмирането и заедно с това – до разширяване и 
задълбочаване на материала, изучаван по математика в училище. 

Ключови думи: смятане, алгебра, програмиране 

Програмиране и смятане 
Ефективността на обучението по програмиране много зависи от използва-

ния общ модел на, или възглед за, програмирането. Той определя що е прог-
рама, от какво се състои и по какъв начин тя се образува от частите си. От съ-
ществено значение е и конкретният език за програмиране, чрез който се изби-
рат и налагат уточняващи общия модел правила. 

Не е трудно да се забележи, че най-простият общ модел е функционални-
ят. Според него програмата е преобразовател на информация: по зададена 
стойност тя намира друга. Казано иначе, програмата е функция. И обратно – 
всяка функция може да се разглежда като програма. Аргументи и резултати на 
функциите могат да бъдат всякакви по състав и сложност стойности. 

Изпълнението на програма се състои в пресмятане на стойността на съот-
ветната функция по зададен аргумент. В повечето случаи пресмятането е 
сложно действие; тогава то се изразява в извършване на редица „по-малки“ 
пресмятания на други функции, те също се пресмятат чрез по-прости и т.н. до 
достигане на такива, които са представени непосредствено в езика за програ-
миране. Всяко извършвано от програмата действие, просто или сложно, е пре-
смятане на функция. 

Съставянето и пресмятането на изрази, наред с извършване на различни 
преобразования, са отлично познати от училищния курс по алгебра. Тъй като 
именно до това се свежда и функционалното програмиране, тъкмо то предо-
ставя най-плавния – с най-малко на брой необходими нови понятия – път за 
навлизане в програмирането. То има и предимството на отлична пригодност за 
непосредствено, диалогово взаимодействие с програмиращия: задаването на 
израз и получаването на резултат от пресмятането му е естествена и адаптив-
на по предметен обхват и сложност комуникационна единица. За сравнение, 
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непосредствеността изчезва, когато се налага натрупване на определения, об-
разуване на главна програма, компилиране и свързване – всичко това преди и 
за да може да се задейства изпълнението на програмата – какъвто е случаят с 
езици като C/C++, Pascal, Java и др. 

Разбира се, в сравнение с училищната алгебра, програмирането борави с 
по-разнообразни по вид стойности, с повече операции, като при това множест-
вото и на видовете стойности, и на операциите може да бъде разширявано в 
самите програми. Близостта между двете области обаче е очевидна и значи-
телна. Затова удивително и твърде жалко е, че в практиката тя е напълно пре-
небрегната. 

Цел на тази статия е чрез примери от избрани предметни области да даде 
представа за възможностите за сближаване на преподаването на програмира-
не, в рамките на функционалния модел, с това на „училищна“ математика. Този 
подход благоприятства обучението не само по програмиране, но и по мате-
матика, като разширява и обогатява предметното съдържание на второто. 

Смятане и алгебра 
Боравенето с аритметични и други изрази е свързано с две равнища на 

знание за участващите в тях операции. За пресмятане на изрази трябва да 
умеем да извършваме операциите. За съставяне и преобразуване на изрази е 
нужно да познаваме свойствата на операциите. Вторият вид действия пре-
връща „обикновеното“ смятане в алгебра. Обект на внимание за алгебрата са 
повече самите изрази, отколкото стойностите, които те образуват. В този сми-
съл тя е „метасмятане“: смятане с изрази (образуване и преобразуване) вмес-
то пряко със стойности. 

Отликата на манипулирането на изрази от непосредственото пресмятане 
се проявява и като отлика на програмирането от изпълнението на програми. 
Съставянето на програма е съставяне на израз, а изпълнението ѝ – пресмята-
не на израза. 

Изразите се записват в една или друга конкретна форма, в която за реда 
на извършване на действията и други подробности съществуват определени 
подразбирания. Правилата от този вид са също важни за боравенето с изрази 
и тази важност се откроява особено в програмирането, където броят на раз-
личните операции е много по-голям от този в „училищната“ алгебра. Затова е 
добре тези правила да бъдат малко на брой, естествени и прости. Но тъй като 
те са не същностни свойства на операциите, а само на представянето им в 
езика, тук не им обръщаме повече внимание. 

Манипулирането на изрази се основава на свойствата на операциите. Пре-
обладаващите свойства са само няколко на брой и се притежават от различни 
операции. Някои свойства съотнасят действието на една операция с това на 
друга. Съвкупността от притежавани свойства характеризира операцията сред 
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другите, а съчетаването на операции в израз поражда интересни възможности 
като откриване на зависимости между обекти или между начините на построя-
ването им и в частност – начини за построяване на едни обекти (стойности на 
изрази) чрез други. 

Да припомним най-често срещаните алгебрични свойства на операции. От 
училище те са познати във връзка с операциите над числа, но в следващите 
части ще разгледаме съвсем други видове обекти и други операции, където се 
проявяват все същите свойства. Така различни предметни области се оказват 
родствени чрез наличието в тях на операции с едни и същи свойства. Това 
добре известно откритие на абстрактната алгебра подчертава естественост-
та на функционалния подход в програмирането. То е и предпоставка както за 
обогатяване на преподаваното по математика в училище, така и за сближава-
не между него и това по програмиране. 

Едно свойство, така привично, че рядко му се обръща внимание, е запаз-
ващото. Такова свойство има операция, резултатът от прилагането на която е 
същият вид стойност като този на аргумента или аргументите ѝ. Някои опера-
ции с числа са запазващи, но не всички са такива, а някои – само условно. 
Например сравняването по големина не е запазващо действие. Ако разглеж-
даме само цели числа, то и деленето не е, а ако разглеждаме само цели поло-
жителни – и изваждането не е. 

Друго привично и малко забелязвано свойство е съществуването на „паси-
вен“ елемент – стойност, която при действието на операцията оставя неиз-
менна която и да е друга стойност. Такава е 0 за събирането и 1 за умножени-
ето. 0 и 1 са пасивни и съответно за изваждането и деленето, но само като де-
сен аргумент – не всяка операция има двустранно пасивен елемент. За степе-
нуването 1 е дясна пасивна стойност и ляв „поглъщател“: стойност, която при 
действието на операцията превръща която и да е друга стойност в себе си 
(напр. 0·n≡0, 0n≡0 и 1n≡1). По-нататък срещаме операция, за която двустранно 
пасивна стойност е ∞ (безкрайност)! 

Разместителното, съдружителното и разпределителното свойства също се 
прилагат широко. Разместителни и съдружителни са събирането и умножени-
ето (a+b≡b+a, a×b≡b×a; (a+b)+c≡a+(b+c), (a×b)×c≡a×(b×c)), а също логическите 
действия „и“ и „или“. Изваждането, деленето и степенуването не са размести-
телни. Разпределително свойство има умножението спрямо събирането и из-
важдането – a×(b±c)≡(a×b)±(a×c), (a±b)×c≡(a×c)±(b×c). Имат го и логическото 
„и“ спрямо „или“, и логическото „или“ спрямо „и“. Деленето е ляво-, но не дяс-
норазпределително спрямо събирането и изваждането: (a±b):c≡(a:c)±(b:c), но 
не a:(b±c)≡(a:b)±(a:c). 

Алгебричните свойства съвсем не са безразлични на информатиката. Нап-
ример благодарение на съдружителното свойство прилагания на една и съща 
операция могат да се извършват в произволен ред, а значи и паралелно едно 
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на друго. Да речем, a+b+c+d+e+f+g може да се пресметне, като едновременно 
намерим a+b, c+d и e+f, после, също едновременно, (a+b)+(c+d) и (e+f)+g и 
накрая общия сбор, с всичко три стъпки вместо шест последователни събира-
ния. Аналогично, събиране или друго съдружително действие над 100 стойно-
сти може да се извърши с всичко седем стъпки. Такъв вид разглеждания опре-
делено заслужават място в училищната информатика. 

Редици 
Структурата редица, или наредено множество (за всеки два елемента на 

редицата единият предхожда другия), е една от основните за информатиката. 
Като структура от данни в различните езици за програмиране тя е различно 
пълноценно представена, а в училищното програмиране, като правило – зле. 
Вместо редици изобщо се разглежда тяхно конкретно, ограничено въплъщение 
– почти винаги масиви, понякога списъци – и то по начин, специфичен за даден 
език. Съдържанието на масивите се третира поелементно вместо цялостно; 
вместо общи свойства и действия с редици обект на внимание са имена, 
размери и индекси на масиви, устройството на цикли и други езикови кон-
струкции, които нямат пряко отношение към редиците като вид структура. 

Показателно е, че работата с текстови низове – частен случай на редици – 
се разглежда като нещо напълно отделно, без връзка с масиви. 

Съвсем излишна за училищното програмиране, а и объркваща е постано-
вката за масиви като за поначало празни вместилища, които биват запълвани 
със стойности-елементи, вместо самите масиви да бъдат цялостни стойности, 
и като другите стойности образувани с подходящи действия. Упражненията по 
въвеждане и извеждане – също поелементно – на масиви изобилстват, но те 
са и безинтересни за изпълняване, и без обучителна ценност. 

За илюстрация на по-съдържателно третиране на редици да разгледаме 
две операции с тях. Едната е съединяване: образуване на редица чрез разпо-
лагане на две дадени една след друга. По-точно, като бележим тази операция 
с | и A и B са две редици, A|B е редицата, образувана от членовете на A, след-
вани от тези на B. Другата операция е обръщане на редица, което тук бележим 
с ¬: за коя да е редица A обратната на нея е ¬A. 

Лесно се съобразява, че съединяването на редици е запазваща и съдружи-
телна операция с двустранно пасивен елемент. Последният, разбира се, е 
празната редица. Налице е прилика със събирането на числа, но разместител-
но свойство съединяването няма. Обръщането е подобно на обръщане на 
аритметичен знак на число, намиране на реципрочно число, логическо отрица-
ние (откъдето заимстваме знака ¬) и др., и също като тях е самообратна опе-
рация: ¬¬X = X. 

Редиците са проста, лесно разбираема структура и удобно се онагледяват 
чрез примери с букви, думи, числа, геометрични точки, картини и др., включи-
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телно и редици от разнородни стойности. Също прости и нагледни, а същевре-
менно и абстрактни, не зависещи от вида на елементите на редиците са и по-
сочените операции с тях. Това е отлична възможност за усвояване на абст-
рактно мислене в информатиката, подсилвана и от подобието между операци-
ите с редици и тези над числа. 

Да разгледаме някои прости, но важни следствия от съвместната употреба 
на операциите ¬ и |. В изрази, където се появяват и двете операции и предим-
ството не е изрично посочено със скоби, приемаме, че ¬ се прилага преди |. 

Налице е следното свойство. За кои да е две редици L и R: ¬(L|R) ≡ ¬R|¬L. 
Казано другояче, както и да разделим дадена редица на две части L и R, 

обърнатата редица е съединение на обратните на редиците R и L – именно в 
този ред. Това свойство прилича на разпределителното, за ¬ спрямо |, но по-
неже L и R разменят местата си, да го наречем „антиразпределително“. 

Как можем да се уверим, че свойството винаги е изпълнено? Понеже то се 
изразява във вид на тъждество – което впрочем е вярно и за редица други 
свойства, например съдружителното – то е в сила точно тогава, когато редици-
те от двете страни на знака ≡ съдържат едни и същи елементи в един и същи 
ред. Последното е еквивалентно на това всеки два съседни в едната редица 
елемента да са съседни и то в същия ред и в другата. Така имаме общ подход 
за доказване на свойства на действия с редици. 

Ако разглеждаме ¬ и | не само като алгебрични операции, а и като прог-
рамно изпълнявани действия, забелязваме, че тъждеството ¬(L|R) ≡ ¬R|¬L по-
сочва как работата по обръщане на редица може да се разпредели между два-
ма изпълнители, а като делим всяка от редиците L и R също на две и т.н. – 
между много изпълнители. Антиразпределителното свойство на ¬, заедно със 
съдружителното на |, осигурява възможността ¬ да се изпълнява паралелно 
над части от редицата, които после също паралелно да бъдат съединени. 

Същото свойство непосредствено води до тъждеството R|L ≡ ¬(¬L|¬R), кое-
то пък ни дава алгоритъм за размяна на две съседни части на редица чрез об-
ръщане: по какъвто и начин редицата да е разделена на части L и R, местата 
им могат да се разменят, като обърнем поотделно L и R, а после обърнем ця-
лата редица! Алгоритъмът е прост за изпълнение и извършва малко на брой 
действия, следователно и бърз. Освен това, тъй като обръщането може да се 
извърши на място, без използване на допълнителна памет, това е вярно и за 
размяната. Да отбележим, че намирането на решение с тези свойства изобщо 
не е a priori очевидно. Те правят алгоритъма не само теоретично интересен, но 
и ценен на практика. 

Същият подход може да се приложи за решаване и на по-общата задача за 
размяна на несъседни части от редица – също просто, бързо и на място. 
Именно, прилагането на антиразпределителното и съдружителното свойства 
дава ¬(¬L|¬M|¬R) = ¬((¬L|¬M)|¬R) = ¬(¬(M|L)|¬R) = ¬(¬(R|(M|L))) = ¬(¬(R|M|L)) = 
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R|M|L. Това значи, че за получаване на подредбата RML от редицата от три 
части LMR можем да обърнем поотделно всяка от частите L, M и R и после да 
обърнем цялата редица. 

Естествено е оттук да потърсим и по-нататъшно обобщение. Не е трудно 
да се докаже, че ако дадена редица е разбита на какъв да е брой части, всяко 
разместване на тези части може да бъде направено без допълнителна памет, 
просто и с неголям брой операции. Отворен остава въпросът до какъв най-ма-
лък брой могат да се сведат тези операции. 

Освен разгледаните дотук действия с редици, има много други, които за-
служават внимание – толкова много, че е добре да се разделят на групи. Нап-
ример едни действия служат за пораждане на редици, други за преобразуване 
на елементите им, за подбор на подредици по зададени условия, за извличане 
на части или отделни елементи и т.н. Твърде полезно е действията да се раз-
глеждат именно по този начин, тъй като така стигаме до общи, удобно пара-
метризирани определения. 

Така например обхождането на редица отляво надясно с прилагане на 
„натрупваща“ операция може да се представи чрез израз от вида 
(…((x1⊙x2)⊙x3)⊙…⊙xn-1)⊙xn, където ⊙ е тази операция. Следователно об-
хождането е операция (функция) с два аргумента: ⊙ и редицата. 

Да бележим тази операция със знака >, както в езика за програмиране 
U [1]: ако X е редицата x1,x2,…,xn, изразът ⊙>X е еквивалентен на горния. Така 
ако X е числова редица, +>X дава сбора на елементите ѝ, *>X – произведе-
нието и пр. Ако редицата съдържа коефициентите на полином, изразът 
@{[v;c]::v*t+c}>X пресмята по правилото на Хорнър стойността на 
полинома за t. Безименната двуаргументна функция @{[v;c]::v*t+c}, в 
ролята на ⊙ тук, извършва повтарящото се при пресмятането по правилото 
действие – умножаване с t и добавяне на поредния коефициент. 

Примерът с операцията > (в различните езици за програмиране наричана 
reduce, fold и пр.) показва, че операциите от общ вид често са „свръхфункции“ 
– функции, имащи за аргументи други функции. Така всяка от функциите/опе-
рациите на различните равнища на прилагане съсредоточава смисъла на кон-
кретно, добре обособено действие, а йерархията на изразите с участието на 
подобни функции отразява точно йерархията на действията. 

Освен това, такива общи операции над редици отново подчертават важ-
ността на (фактически – необходимостта от!) третиране на редиците като ця-
лостни обекти. Именно то позволява да формулираме нужните ни действия 
във вид на добре обособени операции. 
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Листове и листови фигури 
Да отбележим, че ако елементите на редица са равнинни фигури, обръща-

нето ѝ може да се представи като въртене в равнината на ъгъл 180°. (При 
това, разбира се, фигурите не само сменят подредбата си по хоризонтала, а 
всяка от тях се обръща „с главата надолу“. За да е пълно съответствието с об-
ръщане на редица, последното или трябва да се пренебрегне, или всяка от 
фигурите поотделно също да се завърти на 180°.) Оттук и всяко разместване 
на части на редицата с помощта на обръщане може да се представи като пос-
ледователност от равнинни завъртания на частите. 

Вместо какви да е равнинни фигури в посоченото съответствие можем да 
вземем правоъгълници или правоъгълни таблици (все едно от числа, букви 
или друго) с хоризонтални и вертикални страни. Да наречем такъв обект лист. 
Казаното за обръщане и разместване на редици от фигури важи в частност и 
за редици от листове. 

Листовете представляват интерес не само във връзка с редици, а преди 
всичко сами по себе си. Действията с тях, особено с таблици, се онагледяват 
лесно чрез печатан текст и така са достъпни във всяка компютърна среда. 
Конкретен вид листове, а по-точно конкретен вид таблици, са обичайно раз-
глежданите в училище двумерни масиви. 

Да изследваме някои действия и задачи, възникващи във връзка с листове, 
които отново ни връщат към важността на алгебричния подход. 

По колко начина може да се разположи лист, като се запазва характери-
стичното му свойство – страните му да са хоризонтални и вертикални? Като 
отчитаме и възможността листът да се обръща откъм другата си страница, а 
не само да се върти в равнината, получаваме осем различни положения. (Все-
ки от четирите ръба може да бъде „горен“ и като такъв да бъде ориентиран по 
два начина – с „лице“ и „гръб“ на листа.) 

Как от някое положение на лист може да се стигне до кое да е от останали-
те? Лесно установяваме, че всички нужни трансформации са следните: ⤸ завъртане на 90° по посока на часовника; ⤹ завъртане на 90° срещу часовника; 

◠ завъртане на 180°; 
\ обръщане около левия диагонал; 
/ обръщане около десния диагонал; 

— обръщане около хоризонтална ос; 
| обръщане около вертикална ос; 
• идентитет (не променя листа). 
Наистина, изброените са осем и всяка води до различно разполагане на 

листа, т.е. имаме по една трансформация за всяко възможно разполагане. 
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Последното означава, че всеки от изброените знаци може да бележи както 
самата трансформация, така и резултата от нея – положението, което при дей-
ствието ѝ заема листът спрямо някое изходно. 

Ако приложим последователно две такива трансформации, листът заема 
все някое от осемте си положения, следователно резултатът е като да сме 
приложили вместо двете само една трансформация. Следната таблица описва 
всички такива случаи – всяка клетка съдържа трансформацията, равнозначна 
на последователно прилагане на трансформациите, с които са белязани съот-
ветните на клетката ред и стълб: 

 • \ / — | ⤹ ⤸ ◠
• • \ / — | ⤹ ⤸ ◠
\ \ • ◠ ⤹ ⤸ — | / 
/ / ◠ • ⤸ ⤹ | — \ 
— — ⤸ ⤹ • ◠ / \ | 
| | ⤹ ⤸ ◠ • \ / —⤹ ⤹ | — \ / ◠ • ⤸ ⤸ ⤸ — | / \ • ◠ ⤹ 
◠ ◠ / \ | — ⤸ ⤹ • 

Например ⤹, последвано от —, дава \. 
Понеже нито операциите, нито строежа на горната таблица зависят от лис-

та или изходното му положение, последователното прилагане или композици-
ята на трансформации е операция над тях, която има запазващо свойство. 
Таблицата описва действието на тази операция – тя е един вид „таблица за 
умножение“ на трансформации. 

Забелязваме също, че за композицията • е пасивен елемент и че тя не е 
разместителна, но е съдружителна. Освен това спрямо нея всяка трансформа-
ция има обратна: такава, че композицията на дадената и обратната ѝ транс-
формации е пасивната трансформация. (Всъщност повечето трансформации 
са обратни сами на себе си.) 

Наличието на обратни трансформации означава, че наред с „умножението“ 
горната таблица задава и „делене“: ако последователното прилагане на транс-
формации T1 и T2 записваме с T1T2, а обратната на трансформация T – с T', то 
за кои да е две трансформации A и B трансформацията, която трябва да се 
приложи преди A, за да получим B, е BA', а онази, която приложена след A 
води до същото е A'B. Поради неразместителността се налага да различаваме 
леви и десни обратни трансформации и ляво и дясно „делене“. 

Предвид описаните свойства, на езика на алгебрата казваме, че трансфор-
мациите на лист образуват група относно композицията между тях. 
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Всички трансформации могат да се образуват чрез последователно прила-
гане на само две подходящо избрани от тях. Такива образуващи могат да бъ-
дат кои да е две от тройката \ — ⤹, т.е. \ и —, \ и ⤹ или — и ⤹, както и всяка 
двойка, получена от тези три чрез замяна на единия или и двата ѝ члена, \ с /, 
— с | и ⤹ с ⤸: всичко 12 възможности. Изборът на друга двойка, да речем \ /, — | 
или ⤹ ⤸, не води до образуване на всички трансформации, а само на подгрупа. 

За заниманията по програмиране интерес представляват и двата аспекта 
на трансформациите – и отношенията между тях самите, и въздействието им 
върху листове. Например, ако листът е правоъгълна таблица и е представен 
като редица S от редици, трансформациите също се свеждат до действия с 
редици, самата S или нейните членове: — е обръщане на S, а \ е обхождане 
отляво надясно на всички членове (редове) на S заедно, като на всяка стъпка 
съответните елементи (стълб в дадената таблица) образуват редица в табли-
цата-резултат. Другите трансформации са малко по-сложни за непосредствено 
реализиране, но то може да се избегне, като ги изразим чрез споменатите две. 

Както при редици, изразяването на тези и други преобразования на табли-
ци съществено печели от третирането на таблиците като цялостни обекти. 

Разглеждането на таблици и свеждането на действията с тях до такива с 
редици подсказва възможността за разглеждане и на „кутии“ (паралелепипеди) 
и дори на подобни конструкции с още по-голяма размерност. 

Геометричното третиране на листове също поражда интересни задачи. Да 
наречем отношението на ширината към височината на лист негов формат. 
Форматът не е свързан с големина (площ) и изобщо тук смятаме, че листът ня-
ма големина, а само формат. Два такива листа могат да се съединят, образу-
вайки нов, също такъв, като ги поставим един до друг с еднакви височини (за-
пазвайки форма̀та на всеки). Съединяване може да стане и като поставим лис-
товете един над друг с еднакви ширини. Ако форматите на листовете са r1 и r2, 
в първия случай резултатът има формат r1+r2, а във втория – 1/(1/r1+1/r2). 

За удобство на цитирането да означим втората операция над r1 и r2 с ⊕ и 
да я наречем реципрочно събиране. Операцията ⊕ е запазваща, разместител-
на, съдружителна и неин пасивен елемент е ∞ (безкрайност) – това е добър 
пример за ползата от ∞ като пълноправна стойност в пресмятанията (каквато 
∞ не е нито в математиката, нито в повечето езици за програмиране). ⊕ е по-
добна на т.нар. средно хармонично, което обаче не е съдружително и няма па-
сивен елемент, а името „реципрочно събиране“ е оправдано и от разместител-
ността и съдружителността, и от взаимната реципрочност на пасивните еле-
менти 0 на + и ∞ на ⊕. 

Операциите + и ⊕ могат да бъдат отнесени не само към форматите на ли-
стове, а и към самите тях – тогава пасивен елемент за + е фиктивен лист с 
нулева ширина, а за ⊕ – такъв с нулева височина. Ако при това листовете 
имат графично съдържание, те представляват мащабируеми чрез + и ⊕ една 
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спрямо друга безразмерни фигури. Такъв вид обекти има в т.нар. функционал-
на (композиционна) геометрия и в езиците за програмиране GeomLab [2] и 
U [1], където хоризонталното и вертикално съединения служат за построяване 
във функционален стил на разнообразни сложни картини. 

Любопитно е, че + и ⊕ дават също сумарните стойности съответно на пос-
ледователно и успоредно свързани електрически съпротивления. Съдружи-
телността на реципрочното събиране, доказуема, но неочевидна от определе-
нието на ⊕, е направо нагледна при съединяването на листа и особено при ус-
поредното свързване на съпротивления. 

Допълнителни бележки 
Функционалният модел на програмиране предоставя изобилен материал за 

изследване както на даннови, така и на програмни структури. По-горе е за-
сегната само малка част от първото. За да дадем макар и бегла и силно огра-
ничена представа за второто да разгледаме функция w, „удвоител“, която при-
лага дадена функция към две други, еднакви помежду си стойности. На езика U 
можем да определим w така: w == @{f::@{x::x f x}}. 

Макар и проста, w е достатъчно обща, че да може редица други полезни 
функции да се зададат чрез нейни подходящи прилагания: w.+ удвоява число 
или редица, w.* повдига число на квадрат, w.⊕ намира половината на чис-
ло, а w.>> прилага двукратно функция (>> е композиция на функции в U). Като 
именуваме втората от тези функции square, а четвъртата twice, полу-
чаваме още например функциите twice.square, която двукратно повдига на 
квадрат, и fourtimes==twice.twice, която прилага функция четири-
кратно. Оттук fourtimes.square.3 дава (((32)2)2)2 = 43046721 и т.н. 
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PROGRAMMING AS METACALCULATION 

Boyko Bantchev 
Elements of an approach to teaching programming in school are described, based on the 
functional paradigm and harmonically blending programming, calculation, and algebra. We 
believe that it ensures a smooth introduction to programming, free of contrived concepts and 
constructs, and also fosters the teaching of a wider and deeper mathematics in school. 
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ИНТЕГРИРАНЕ НА MOODLE С УНИВЕРСИТЕТСКИТЕ 
ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ 

Силвия Гафтанджиева, Росица Донева  

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, гр. Пловдив, ул. „Цар Асен“ 24 
rosi@uni-plovdiv.bg 

Резюме: Висшите образователните институции използват различни 
информационни системи за автоматизация на управлението, дейностите и 
процесите, вземането на решения и предоставяните образователни услуги. Широко 
разпространени са системите за студентска информация, средите за електронно 
обучение, библиотечните системи и др. Обикновено едни и същи данни се въвеждат 
ръчно в няколко системи, което предразполага към грешки. Наред с това, част от 
информацията трябва да се предостави и на други институции. Това налага 
необходимостта от изследване на подходите за интегриране на разнородни 
софтуерни системи, което е предмет на настоящата работа. Представено е 
решение и съответни експерименти за интеграция на СЕО Moodle с 
информационните системи на висшите училища, основано на архитектура, 
ориентирана към услуги. 

Ключови думи: софтуерна интеграция; интеграция на академични софтуерни 
системи; Moodle; архитектура, ориентирана към услуги; уеб услуги 

1. Въведение 
Типично за съвременните висши образователни институции е 

автоматизиране на дейностите чрез голям брой взаимосвързани софтуерни 
системи за различни групи потребители: администратори, библиотекари, 
професори, асистенти, студенти, местни и глобални общности, изследователи, 
административен персонал и др. Използват се студентски информационни 
системи (СИС), библиотечни системи, дигитални архиви, системи за планиране 
и управление, за човешки ресурси, за оценяване и др. Развитието на интернет-
базираните технологии и съответно на електронното обучение (е-обучение), 
доведоха до масово прилагане и на средите за електронно обучение (СЕО) 
във висшите училища. 

Поради това разнообразие, институциите са принудени да управляват 
сложна хетерогенна среда, в която влизат нови и наследени информационни 
системи, които изискват споделяне на данни помежду си, но обикновено са 
базирани на различен сървър, операционна система, платформа за 
съобщения, база данни и др. 
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В редица случаи, едни и същи данни се въвеждат многократно, което 
отнема време и предразполага към грешки. Така например, при провеждане на 
електронни курсове за обучение (е-курсове), оценяването на студентите се 
извършва в съответната СЕО, а след приключване на е-курса, оценките на 
студентите трябва да бъдат въведени и в техните студентски досиета (в СИС). 
Друг пример – формираните в СИС данни при приема и регистрацията на 
новопостъпили студенти се налага да бъдат въвеждани отново, за да бъдат 
използвани в рамките на СЕО или библиотечната система. 

Преодоляването на подобни проблеми налага необходимостта от 
интегриране на отделните системи – решение, което позволява 
автоматизиране на процесите, премахва необходимостта от повторно ръчно 
въвеждане на данни и води до намаляване на възможностите за грешки. 

Цел на представеното тук изследване е да се проучат съществуващите 
подходи за интегриране на разнородни софтуерни системи и да се предложи и 
експериментира решение, позволяващо интеграция на една от най-
разпространените СЕО – Moodle, с информационните системи на висшите 
училища. 

2. Подходи и стандарти за интегриране на софтуерни системи 
Проблемът, свързан с интеграция на софтуерни системи не е нов [11]. Той 

засяга както организации и компании, които имат нужда да интегрират своите 
вътрешни системи (вътрешно-бизнес интеграция), така и такива, за които е 
необходима външна интеграция с приложения на техни партньори, външни 
услуги и др. (бизнес-към-бизнес интеграция). 

Класическите интеграционни решения попадат в категорията на 
софтуерните разработки, които функционират като допълнителен слой за 
транслация при взаимния обмен на информация между приложенията (т.нар. 
midleware software). 

Друг разпространен подход е интеграция на ниво потребителски 
интерфейс чрез изграждане на портали, които обединяват функциите на 
различните приложения за крайните потребители. 

Интеграцията може да бъде осъществена и на равнище данни чрез 
създаване на големи комбинирани масиви от данни. Интеграцията на данни 
обединява данни от различни източници и осигурява на потребителя единен 
изглед към тях. Сравнително ново направление в интеграцията от този тип са 
складовете данни, които осигуряват платформа за комбиниране и анализ на 
данните. Складовете данни събират и обработват данни от разнородни 
източници, дават възможност за анализиране на данните и взимане на 
управленски решения [2]. 
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При интеграцията на данни широко се използват стандартизираните EDI 
(Electronic Data Interchange) транзакции, XML (Extensible Markup Language) 
документи, ‚плоски‘ файлове (flat files) или електронни таблици. 

Все по-налагащ се подход в разглежданото направление е т. нар. 
архитектура, ориентирана към услуги (АОУ) – SOA (Service-Oriented 
Architecture). Основна идея, осигуряваща интеграцията при АОУ е – 
функционалните възможности на дадена софтуерна система, които се налага 
да бъдат използвани от други системи, да се предоставят като набор от услуги, 
всяка от които е предназначена за решаване на конкретен проблем. 

В основата на този подход са уеб услугите – софтуерни решения, които 
използват стандартизирани протоколи, позволяващи на отдалечени системи 
да общуват и да обменят данни помежду си. Уеб услугите обикновено се 
създават на отдалечени компютри (доставчици) и се извикват от клиентски 
приложения (потребители) по мрежата. За комуникацията между уеб услугата 
и клиентското приложение се използва XML. Уеб услугите използват 
стандартизирани протоколи - като HTTP (Hypertext Transfer Protocol), SMPT 
(Simple Mail Transfer Protocol), FTP (File Transfer Protocol) и др., което ги прави 
транспортно независими. В основата на уеб услугите стоят стандарти базирани 
на XML – WSDL (Web Services Description Language), SOAP (Simple Object 
Access Protocol), UDDI (Universal Description, Discovery and Integration) [12] и др. 
Стандартът WSDL се използва за описание на уеб услугите. В описанието на 
уеб услугите се съдържа информация за имената на функциите, типовете на 
данните, входните и изходните параметри на функциите, адреса за достъп до 
услугата и протокола, който се използва за обмен на данните. Обменът на 
информация между системите се осъществява чрез протоколите SOAP 
(създаден от Microsoft и приет от W3C), REST (Representational State Transfer), 
XML-RPC (XML-Remote Procedure Call) и др. 

С развитието на ‚облачните‘ технологии все по-широко приложение намира 
и съответният подход за софтуерна интеграция – „облачната“ интеграция. 
Той представлява процес на конфигурация на множество приложни програми 
за споделяне на данни в „облака“. В последните години „облачната“ 
интеграция печели популярност най-вече сред организации, корпорации и 
правителствени агенции, които прилагат разпределеният модел на изграждане 
на софтуер - известен под името „софтуер като услуга“ (SaaS, Software as a 
Service), при който приложенията се хостват от продавач или доставчик на 
услуги и са достъпни за организациите по интернет. 

3. Избор на решение 
От направеното проучване на съществуващите подходи за интегриране на 

разнородни софтуерни системи се налага изводът, че за целта на 
изследването е подходящо да се приложи АОУ, тъй като в сравнение с други 
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подходи за интегриране на системи има редица предимства, по-важни от които 
са: 

• по същество е независим от това – как е конфигурирана останалата 
част от софтуерните решения на организацията, така че не изключва 
паралелно използване на портали, „облачни“ решения и складове 
данни; 

• улеснява бъдещи промени на системите, които предоставят услуги в 
архитектурата – тъй като потребителските приложения са 
конфигурирани за достъп до услугите, без познания за предоставящата 
ги система, то основната система може да бъде заменена без това да 
влияе на „нейните” потребители; 

• гарантира по-голяма сигурност и защита, както и контрол върху данните 
на организацията, което е от особена важност за висшите училища и 
др. 

Друго доказателство за приложимостта на АОУ при интеграция на 
софтуерните системи в дадена образователна институция е обстоятелството, 
че глобалната организация за стандартизация на образователните 
технологии – IMS Global Consortium, отрежда специално внимание на АОУ като 
средство за подобряване на оперативната съвместимост на образователните 
софтуерни решения (както вътрешни, така и външни за институцията), за 
реализиране на икономии чрез прилагане на отворени стандартни услуги и за 
привеждане в по-пълно съответствие на информационните услуги с услугите, 
които институцията предоставя на своята екосистема [1]. 

4. Възможности за интегриране на СЕО Moodle с външни системи 
Като основа за интеграция, в рамките на изследването е избрана СЕО 

Moodle (Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment) – една от най-
използваните системи с отворен код от образователни институции, бизнеса и 
отделни преподаватели. 

В съответствие с новите тенденции на развитие на е-обучението, в 
последните версии на Moodle са предвидени възможности за интеграция с 
различни други програми, които тук са представени накратко. 

Moodle осигурява вградена интеграция с хранилища [8], като Google 
Docs, YouTube, Flickr, Alfresco, Box.net, Dropbox, което предоставя на 
участниците в учебния процес възможност за лесно добавяне на документи от 
потребителките им профили в съответните хранилища. Добавянето на 
файлове от интегрираните хранилища e възможно след разрешаване от 
администратора на СЕО Moodle (Администрация на сайта/Добавки/ 
Хранилища/Управление на хранилища). След като необходимите настройки са 
направени, при добавяне на файлове потребителите виждат допълнителни 
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раздели с имената на хранилищата и след влизане в профилите им и 
разрешаване на достъп до данните имат достъп до наличните документи. 

Възможно е и създаване на допълнителни модули, които да осигурят 
интеграция с други хранилища [9]. 

В СЕО Moodle има възможност за създаване на потребителски профили, 
записване на потребители в учебни е-курсове и създаване на нови курове чрез 
интеграция с външна база данни (БД), които съдържат такива данни [5, 6]. 

Регистрирането на потребители чрез копиране на данни от външна БД 
може да бъде включено от администратора на СЕО, от раздела 
Администрация на сайта/Добавки/Удостоверяване/Използване на външна 
база данни. За осъществяване на връзката се задават: име на БД, име и 
парола на потребител с право на четене от БД, таблица с имена на 
потребителите, колони с потребителски имена и пароли, кодиране на данните 
и др. Настройките на връзката позволяват да се определи дали да се 
актуализира съдържанието на локалната БД на СЕО Moodle при направени 
промени във външната БД и обратно и дали на потребителите да бъде 
забранено да променят стойности на полета [5]. При използване на този метод 
за регистриране на потребители, се прави проверка дали въведените 
потребителското име и парола са коректни. Потребителските данни се копират 
в локалната БД едва при първо влизане в системата, като се създава и 
потребителския профил. 

Ако във външна БД се съхраняват идентификационни номера на курсове и 
техните потребителите, то тя може да бъде използвана за записване на 
потребители в създадени Moodle учебни е-курсове. Настройките за достъп до 
такива записи от външната БД изискват задаване на тип, име и 
местоположение на БД, име и парола на потребител с права за четене от нея, 
имена и полета на таблици с потребители и учебни курсове. Записването на 
потребителите в курсове става автоматично при първото им влизане в СЕО 
Moodle, при което от външната БД се получава информация в кои курсове и в 
каква роля да бъдат записани. Настройката на връзката с БД позволява да се 
избере възможност за автоматично създаване на нов курс в СЕО Moodle при 
срещане на учебен курс, в който трябва да бъде записан потребителят, който 
все още не съществува в средата. 

В Moodle е осигурена и интеграция с други системи чрез уеб услуги. Уеб 
услугите позволяват обмен на данни между системите чрез използване на 
протоколите XML-PRC, REST в XML и JSON (JavaScript Object Notation) 
формат, SOAP, AMF (Action Message Format). За целта, администраторът на 
СЕО Moodle: активира възможността за използване на уеб услуги [10]; включва 
протоколите за обмен на данни с външни системи; генерира уникален код (нар. 
token) за свързване на потребителите с право да ползват услуги от външни 
системи и др. 
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Разработването на уеб услуга в Moodle [3,4] включва създаване на: файл 
за деклариране на предлаганите функционалности; файл с клас, дефиниращ 
уеб услугата (наследник на Moodle класа external_api), който включва по 
три функции за всяка функционалност (съответно за описание на нейната 
реализация, входните и изходните й параметри и версията); и файл, съдържащ 
името на модула на уеб услугата. 

5. Експерименти 
От проведените експерименти за интеграция на СЕО Moodle с други 

системи на висшите училища тук са представени създадените уеб услуги за 
прехвърляне на оценки на студенти от Moodle към СИС и за автоматично 
създаване на е-курсове в Moodle, на базата на информация, получена от СИС. 

Експортиране на оценки от е-курс чрез уеб услуга 
В СИС за всеки студент се пази информация за получените оценки по 

всички изучавани по време на обучението учебни дисциплини. 
Учебните дейности в СЕО Moodle (тестове, блогове, уикита, форуми, 

задания и др.) позволяват поставяне на оценки на студентите в СЕО. При 
добавянето на дейност в рамките на учебния е-курс може да бъде определен 
максимален брой точки, който може да бъде получен при изпълнение на 
съответното задание или решаване на тест. Наименованията на всички 
задания и тестове, които ще допринесат за оформяне на крайната оценка на 
студента, заедно с получените резултати се включат в т.нар. отчет на оценките 
(Grade Report). 

Крайната оценка се представя чрез събиране на точките получени от 
изпълнението на поставените задачи. За изчисляване на получената в края на 
провеждане на учебния е-курс оценка е необходимо получените точки да 
бъдат преобразувани в оценка от шестобалната система. За преобразуване на 
точките от отделните учебни дейности в крайни оценки се използват формули, 
подобни на формулите в системите за работа с електронни таблици, като 
всяко от дейностите трябва да има зададен идентификационен номер [7]. 

Върху крайните оценки оказват влияние всички учебни дейности, които са 
включени във формулите за изчисляването им дори и нулеви точки за учебни 
задания, които все още не са изпълнени или оценени (заданията и част от 
тестовите въпроси се оценяват ръчно от преподавателите). В резултат на 
това, е възможно при експортиране на оценките към външни системи да се 
прехвърлят некоректни оценки. Решението, което е използвано за 
преодоляване на този проблем е заключване на получените от студентите 
оценки в края на провеждане на курса и едва след това разрешаване на 
достъп до тях чрез уеб услугата. 
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В таблиците на БД на Moodle (табл. 1) се пази информация за записаните в 
курс студенти. 

Таблица 1: Таблици на БД с информация за записаните в курс студенти 
Таблица Съхранявана информация 

mdl_course Създадени в СЕО курсове 
mdl_context Контекстите – система, курс, определена дейност 
mdl_role_assignments Зададени роли в различни контексти 
mdl_user Регистрирани в СЕО потребители  
mdl_grade_grades Получени оценки за оценяваните дейностите 
mdl_grade_items Оценявани дейности (занятия, тестове, и т.н.) 
mdl_course_categories Създадени категории за курсовете 

Създадената уеб услуга (фиг. 1) приема като входен параметър 
идентификационен номер на студентите, извлича от БД и връща като резултат: 
име и фамилия на студента, учебен предмет, получена крайна оценка. За да 
не се позволява изпращането на оценки от курсове, които все още не са 
приключили, е поставено ограничение заявката да връща само оценките на 
студентите, които са в интервала от 2 до 6 и са заключени. 

Фигура 1. Заявка за експортиране на оценки от е-курс  

Автоматизирано създаване на учебни курсове  
Уеб услугата за създаване на нови курсове от външна система в СЕО 

Moodle автоматизира извършването на следните дейности: 
• Създаване на е-курс за обучение; 
• Добавяне на зададен брой теми към създадения е-курс като имената на 

отделните теми отговарят на теми от учебната програма на курса; 
• Назначаване на преподавател на създадения е-курс. 
Уеб услугата приема като входни параметри: пълното и краткото 

наименование на учебния курс, номера на категорията, към която ще бъде 

SELECT c.id AS courseid, u.firstname AS first ,  
u.lastname AS last, u.idnumber AS number,  
c.fullname AS coursename, ROUND(gg.finalgrade,0) AS grade  

FROM mdl_course AS c  
JOIN mdl_context AS ctx ON c.id = ctx.instanceid  
JOIN mdl_role_assignments AS ra ON ra.contextid = ctx.id  
JOIN mdl_user AS u ON u.id = ra.userid  
JOIN mdl_grade_grades AS gg ON gg.userid = u.id 
JOIN mdl_grade_items AS gi ON gi.id = gg.itemid  
JOIN mdl_course_categories AS cc ON cc.id = c.category  

WHERE  
gi.courseid = c.id AND gi.itemtype = 'course' AND  
gg.finalgrade BETWEEN 2 AND 6 AND gg.locked>0  
AND u.idnumber = <идентификационен_номер> 
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добавен курса, броя и наименованията на учебните теми и името и фамилията 
на преподавателя. Необходимите входни параметри и техните типове, както и 
името на функцията за създаване на нов курс могат да се видят от WSDL 
файла с описание на уеб услугата (вж. фиг. 2).  

 
Фигура 2: WSDL описание на услугата 

При стартиране на уеб услугата, в СИС се прави проверка дали 
потребителят има право да я ползва. След проверка за валидност на входните 
параметри и правата на потребителя (трябва да има права за създаване на 
курсове) от входните параметри се извличат данните за пълното и краткото 
име на курса, категорията и броят на разделите (краткото име на курса и 
неговата категория са задължителни параметри при създаване на нови 
курсове като краткото име на курса трябва да бъде уникално в рамките на 
категорията, към която се добавя курсът). Следва извикване на вградената 
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функция на СЕО Moodle за създаване на нови курсове, която създава курса 
като използва подадените входни параметри и връща като обект новия курс. 

След създаване на курса се извлича неговия идентификационния номер и 
в таблицата от базата данни, в която се пази информация за темите на курса 
се добавят последователно всички теми от учебното съдържание, които са 
подадени като входни параметри на услугата. 

В последната стъпка от изпълнението на уеб услугата се формира 
преподавател на курса. По зададените, като входни параметри, име и 
фамилия, от БД на Moodle се извлича идентификационният номер на 
преподавателя (след проверка дали потребителят, стартирал уеб услугата има 
право да задава роли) и му се вписва роля на редактиращ преподавател за 
създадения учебен е-курс, чрез активиране на вградената функция за 
записване на потребители. 

След успешно създаване на учебния е-курс, в системата се връща 
информация за пълното име на курса и състояние „създаден”.  

6. Заключение 
Проведените експерименти доказват, че предложеното решение за 

софтуерна интеграция на базата на уеб услуги би подпомогнало 
образователните институции да предоставят по-гъвкава и навременна 
системна интеграция, която е по-малко податлива на грешки и по-рентабилна. 
В бъдеще изследванията ще бъдат насочени към предлагане на цялостно 
решение, основано на АОУ за предоставяне на интегрирано информационно 
обслужване във висшите училища.  
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Summary: High educational institutions use different information systems to automate 
management, operations and processes, decision making and educational services provided. 
Student information systems, е-Learning systems, Library systems, etc. are such examples. 
Same data usually is entered manually into multiple systems, which could lead to errors. In 
addition, part of information in a certain system has to be sent to other institutions. This 
imposes the need of examining the methods used for integration of heterogenic software 
systems that is the subject of the present work. An appropriate solution and corresponding 
experiments for integration of Moodle with information systems of the universities, based on 
service-oriented architecture, are proposed. 
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Abstract: Mathematics and IT classes in the Bulgarian school provide various opportunities 
for developing students’ logical, mathematical, and technological thinking. Being an important 
part of mathematical literacy, financial literacy can be systematically built in the frame of 
national mathematics and IT curricula. Following that objective, exemplary word problems 
have been designed to make middle and high school students discover elementary truths in 
finances. Not only is their topic of managing pocket money attractive to both students and 
parents, but their very content impels the students to reason out real life financial situations. 
Using spreadsheets for calculations and representations helps the students to experience 
how compound interest works. Such practice improves their planning and decision-making 
skills in finances and is highly proactive towards their financial responsibility. Work on word 
problems of the kind is also beneficial to the students from the vocational schools of banking 
and finances. It provides them with valuable experience for their future internship and jobs.  

Key words: Financial literacy, Mathematics curriculum, IT curriculum, Compound interest, 
Spreadsheets, Pocket money, Word problems 
 

An allowance resembles a salary that teaches 
children to plan their purchases.                 

M. Ruckenstein  

1. Introduction 
Achieving financial security and economic independence from both a personal 

and a social perspective is strongly related to mathematical knowledge, intuition, 
logical thinking, and decision-making skills. For many adults financial literacy and 
responsibility have been acquired through a painful process of late payments on 
their credit cards and loans. However, K-12 students may start their eye-opening 
journey into financial education when still in school. Ruckenstein, who studies 
children’s consumption attitude [1], grounds her research in Maurer’s concept that 
money provides “a universal yardstick against which to measure and evaluate the 
universe of objects, relations, services, and persons” [2]. The management of 
personal money is probably “the most common context in which ordinary people are 
faced with sophisticated quantitative issues” [3]. Therefore, in order to meet the 
needs of society, the teachers, educators, and parents ought to bring up financially 
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literate and responsible generations. Mathematics and IT curricula provide various 
opportunities which are to be creatively used for the purposes of financial education. 

Ruckenstein shows, that small children are vividly interested in their personal 
pocket money budgeting. In Bulgarian mathematics curriculum, pocket money has 
already become a topic in some Grade 1 word problems [4]. In Grade 6, Bulgarian 
middle school students are introduced to more substantial financial ideas. Since they 
already operate with percent and exponents of rational numbers, they can solve 
some word problems on compound interest [5, pp. 84-88]. Further, based on their 
knowledge of geometric sequence and exponential function [6, pp. 25-29], [7, p. 9-
10], in Grade 11 the students are able to elaborate on real financial situations.  

To make such problem solving activities more frequent, spreadsheets could be 
used in Grade 6 mathematics classes. Also, financial problems could be modeled in 
Grade 6 IT classes: IT curriculum allows using spreadsheets from Grade 5 onwards 
[8]-[10]. As a result, the students can gain practical experience in compound interest 
and other financial topics and improve their IT skills.  

 
 

Collecting money obviously makes 
spending it less desirable.                 

M. Ruckenstein 

2. From collecting to saving 
From both financial and educative perspectives, children’s pocket money 

regularly persists in students’, parents’, and experts’ discussions. This is a reason to 
intertwine it in problems accessible for students’ mathematical and IT knowledge. 
The word problem that follows is designed for sixth graders, but it can appeal to 
many high school students as well: 

 

Problem 1. During her school years, every day from September 15th, 1999 
up to September 14th, 2011 Peggy’s parents gave her $1 pocket money, except 
on the leap years’ February 29th, when they took her to a restaurant.  

 

Instead of spending her daily dollars, the first grader Peggy collected them 
in a piggy bank. A year later she heard that money in banks brings money, 
emptied her piggy bank and asked her parents to put the collected $365 in a 
real bank. Thus on September 15th, 2000 they opened for her a 5% APR one-
year deposit, automatically compounded and renewed on maturity on 
September 15th. Each year on that date Peggy added a next sum of $365. 

 

(1.A) How much money did grown-up Peggy have in her deposit on 
September 15th, 2011?  

 

(1.B) Let us assume that Peggy’s bank will keep the same 5% APR on one-
year deposits long enough. From September 15th, 2011 on Peggy does not 
receive any more pocket money from her parents. Nevertheless, she continues 
to save $1 per day, making her daily cup of coffee at home instead of buying it. 
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Thus each year on September 15th she continues to put $365 in her one-year 
deposit. How much money will she have in that deposit on September 15th, 
2060? 

(1.C) According to the tax legislation, since January 1st, 2013 from each 
deposit on maturity the banks withhold a tax, equal to 10% of the interest 
gained. Suggest a way to calculate the amount of money Peggy will have in 
her deposit on maturity dates after the tax deduction.  

 

To answer the questions above, spreadsheets are not by all means needed. 
However, they allow the students to visualize the calculations of compound interest 
year by year and display other information as well. Using a spreadsheet to answer 
Question (1.A) takes off the burden of calculating percent and makes the problem 
accessible for the sixth graders (Table 1): 

 
 Table 1. Question (1.A): Detailed visualization of compound interest   

 

 

 

When Question (1.B) is to be answered, creating a rather long spreadsheet and 
scrolling it down may be boring for the students. The purpose of the spreadsheet is 
to visualize the effects of compound interest and allow the students to analyze the 
results. It will be more intriguing, if answering Question (1.B), the students take into 
account the information Question (1.C) contains. What they have to do is to use 
APR 4.5% from year 2013 on (Table 2). Since Table 1 and Table 2 are excerpts 
from the same spreadsheet, to distinguish the results obtained for the 4.5% APR, 
italics are used.  

Unlike Table 1, in Table 2 the leftmost column shows Peggy’s age. The last two 
columns are meant to make the students compare the amount of money deposited 
with the interest earned. The students can observe that 28 years after the deposit 
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has been opened, the accumulated interest is already greater than the deposited 
sum; in 43 years it is doubled; in 61 years – tripled, etc. Going further, they make 
conjectures and seek theoretical explanations. Such activities support inquiry-based 
learning and are highly proactive towards students’ mathematical and financial 
literacy.  

 
   Table 2. A combined answer to Questions (1.B)-(1.C) via spreadsheet  

 

 

 

 

Children gradually become adults and they 
need to be prepared for economic realities. 

M. Ruckenstein  

3. Loans as facts of life 

As Braunstein and Welch point out, “financial literacy deficiencies can affect an 
individual's or family's day-to-day money management and ability to save for long-
term goals” [11]. The authors emphasize how important “the timing and format of 
training, as well as human traits” are and warn that “ineffective money management 
can result in behaviors that make consumers vulnerable to severe financial crises”. 
Therefore, it is worth mathematics and IT teachers’ efforts to adapt the traditional 
textbook problems to realities of life.  

Preparing financially literate students does not mean just teaching them to 
calculate compound interest: this is what IT are meant to do. Their understanding 
that compound interest makes both deposits and loans grow is already a sign for 
financial maturity. The students also learn that money transmission processes are 
essential for economic development and social wealth, as well as for individuals’ 
well-being: deposits and loans are the two sides of the same coin and interest is the 
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price paid for using them. Reversing the plot of Problem 1 reveals to the students 
what actions their parents often take to secure the family:  

 

Problem 2. While Peggy was at school, every day her parents gave her 
$1 pocket money. This lasted from September 15th, 1999 up to September 14th, 
2011. The only exceptions occurred in leap years: each February 29th they took 
her to a restaurant.  

 

To provide the $1daily allowance, Peggy’s parents intended to take a 12-
year loan of $4 380 at 5% interest rate. They agreed with their credit institution 
to make payments once a year, starting from September 1st, 2000 and ending 
on September 1st, 2011. Before signing the loan contract, they examined the 
following options of loan amortization and made the loan payments charts: 

 

(2.A) Each year to make equal payments, i.e. to sign a constant-payment 
loan. What did the chart of such loan payments look like? 

 

(2.B) Each year to pay equal amounts of the loan principal, i.e. to sign a 
constant-principal loan. What did the chart of such loan payments look like?  

 

(2.C) Compare the two charts and explain which one you would choose. 
 

(2.D) Eventually Peggy’s parents signed a 12-month constant-payment 
loan of $4 380 at 5% interest rate. What did the chart of their loan amortization 
look like? What pros and cons of their decision can you point out? 

 

The above models of loan amortization are strongly idealized – for example, no 
bank fees are included. However, they give the students an idea of the interest 
accumulation on loans. 

Constructing the constant-payment loan chart for Questions (2.A) and (2.D) 
requires yearly payments V to be calculated in advance. Grade 11 students are 
prepared to do that: since the loan principal K, the number n of the periods, and the 

interest rate are given, they only apply their textbook formula 
1

)1(
−
−= n

n

q
qqKV   [6], 

where (q -1) is the APR in decimal representation. 
The purpose of Problem 2  is not merely to construct possible payment charts 

but to make a decision which one is more profitable for the borrower. Therefore the 
students are to figure out themselves what auxiliary information from the 
spreadsheet can help. The total interest paid on the loan seems to be a good 
criterion for comparison (Tables 3 – 5). 

The constant-principal loan payments (Table 4) in (2.B) are a well-known 
financial practice [12]-[14], not yet described in the Bulgarian middle and high school 
mathematics textbooks. Constructing such payments charts is simple enough to be 
accessible for the sixth graders: the constant-principal component is just the quotient 

n
K . Further, as Table 4 illustrates, the size of the payments is the sum of the 
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interest owed on the principal and the above mentioned component. Moreover, the 
total interest paid on the loan in (2.B) is less than in (2.A). 

 
 Table 3. Question (2.A): $4 380, 12-year constant-payment loan amortization   

 

 

 

 

The analysis of the loan amortization charts (2.A) and (2.B) shows that if 
Peggy’s parents had chosen (2.B), being attracted by the lesser interest, they would 
have taken into account the burden of higher payments during the first several years 
(Tables 3 – 4). This situation teaches the students to consider all details whenever a 
financial decision is to be made.  

As Problem 2 illustrates, sometimes knowledgeable and attentive prospective 
borrowers create amortization plans which work better for them than the ones the 
credit institutions offer. The next task is both a practice for students’ mathematical 
knowledge and a challenge for their communication and presentation skills:  

Suppose that a family are going to take the same loan as Problem 2 
describes.  The banker offers them conditions from (2.A) only. The family who 
have just found out that (2.B) is better for them, are to convince the banker to 
accept (2.B) instead of (2.A). How can they justify their choice?    

Comparison between (2.A) and (2.B) undoubtedly shows that the bank profits 
from choosing condition (2.A). However, the better the loan contract conditions for 
the borrower, the smaller the risk for the bank. Speculations of the sort sound 
reasonable and may help the family to negotiate their condition.    
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 Table 4. Question (2.B): $4 380, 12-year constant-principal loan amortization   

 

 

 

 

 Table 5. Question (2.D): $4 380, 12-month constant-payment loan amortization  

    

 

 

 

The issues Problem 2 raises motivate the students to actively learn and apply 
mathematics. The results of such activities can spread further, when surprisingly the 
parents start listening to their children’s financial opinions.  
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Question (2.D) is designed to shed light on how contrary to the deposits, shorter 
terms of keeping loans favor the owners (Table 5).  

 

 

Children do recognize the opportunities for social 
transformations that money opens up.  

M. Ruckenstein  

4. Concluding remarks 
The word problems herein discussed offer the middle and high school students 

opportunities to experience financial situations, which are close to their and their 
families’ needs. They give the students a taste for inquiry in the financial world with 
the help of spreadsheets. The problems are particularly beneficial to the students 
from the vocational schools of banking and finances. Mathematical modeling and 
problem solving of the kind prepares them for a successful start of their internship 
and real financial careers.  

As Thomas and Brown suggest, teaching is not necessary for learning to occur. 
Immersed in modern digital and social networks environments, present day students 
“need interest and passion to explore and learn” [15]. With basic mathematical 
concepts in mind, even after graduating from school, they will still be capable of 
exploring and learning about finances. Thus long after the textbook mathematical 
formulae have been forgotten, they will not be afraid to make decisions and take 
financial responsibilities far beyond the scope of their students’ pocket money. 

Any society strongly benefits from financially literate and accountable people. 
Framed in mathematics and IT curricula financial education can do even more: 
convince the students that investments in knowledge lead to social and personal 
prosperity. 
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ФИНАНСОВО ОБУЧЕНИЕ ЧРЕЗ УЧЕБНОТО СЪДЪРЖАНИЕ ПО 
МАТЕМАТИКА И ИТ: УПРАВЛЕНИЕ НА ДЖОБНИТЕ ПАРИ  

Йорданка Горчева 

Институт по математика и информатика към БАН  
 gorcheva@math.bas.bg 

Резюме: Часовете по математика и ИТ в българското училище предоставят 
разнообразни възможности за развиване на логическото, математическото и 
технологичното мислене на учениците. Финансовата грамотност, разглеждана 
като част от математическата, може да бъде систематически изграждана в 
рамките на учебното съдържание по математика и ИТ. Следвайки тази цел, 
предлагам примерни задачи, които позволяват на учениците от средния и горния 
училищен курс да откриват самостоятелно азбучни за финансовата област истини. 
Интерес представляват както темата за джобните пари, така и съдържанието на 
задачите, тъй като подтикват учениците да разсъждават върху реални финансови 
ситуации. Използването на електронни таблици за получаване и представяне на 
резултатите спомага те да добият реална представа за ефекта на сложната 
лихва. Това подобрява уменията им за финансово моделиране,  планиране и вземане 
на решения и се отразява благотворно на финансовата им отговорност. 
Предложените задачи са полезни и за професионалната подготовка на учениците 
от финансово-стопанските гимназии и могат да допринесат за успешния старт на 
стажовете и кариерата на бъдещите специалисти. 
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ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПРОГРАМНАТА СРЕДА „MATHEMATICA” ЗА 
ЧИСЛЕНО РЕШАВАНЕ НА ДИФЕРЕНЦИАЛНО УРАВНЕНИЕ, 

ОПИСВАЩО ДОЗИРАНЕ НА ЛЕКАРСТВО 

Хасан Гюлюстан 

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски” 
hasan_17@abv.bg 

Резюме: Решено е едно диференциално уравнение за дозиране на лекарство в 
определен орган или тъкан на организма в продължение на определено време с 
числен метод. Използвана е програмната среда “Wolfram Mathematica” 5.2. 

Ключови думи: дозиране на лекарство, диференциално уравнение, числени методи 

1. Въведение 
Методът на моделирането е един от най – важните  методи на познанието, 

който се използва от математиката и техниката. Математическото моделиране 
е създаване на математически модел на система (обект или процес) и 
опериране с нея с помощта на математически апарат, с цел получаване на 
сведения за реалната система.  

Едно от най-важните приложения на математиката е в медицината и 
фармацевтиката. Тук моделите трябва да са максимално най-точни за да няма 
фатални последици. В този доклад се показва един опростен и илюстративен 
модел на дозиране на лекарство. 

2. Основен текст 
Нека лекарството се вкарва в съответния орган или тъкан (в случая в 

кръвта) във времеви моменти t. Диференциалното уравнение, което описва 
изменението на концентрацията на лекарството в органа или тъкана между 
последователни вливания има вида: 

 
където c е входната концентрация, y/v е концентрацията в съответния орган и 

са скорости съответно на вливане и разграждане на лекарството. 
Аналитично решение на уравнението, получено с използването на метода 
„DSolve[]” на пакета „Wolfram Mathematica” изглежда по следния начин: 
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Фигура 1. Аналитично решение на уравнението, получено използвайки метода 

„DSolve[]” на системата „Wolfram Mathematica” 

Ще решим уравнението и с помощта на числени методи с константи, 
близки до реалния свят, като добавим горна и долна граница на 
концентрацията на медикамента, т.е. концентрацията в кръвта трябва да е под 
горната и над долната граница за да има полезен ефект. В противен случай 
може да има фатални последици. Използваните константи са примерни и не са 
свързани с реална ситуация (конкретно лекарство). 

Нека да приемем, че лекарството се влива в кръвта с помощта на апарат, 
от типа “система за вливане”. Логично е системата да се включи всеки път 
когато концентрацията на лекарството в кръвта падне под долната граница и 
да се изключи, когато концентрацията надвиши горната граница. 

Програмата, написана на „Wolfram Mathematica”, която решава 
диференциалното уравнение по метода на Рунге-Кута и илюстрира решението 
му изглежда така: 

 
y0=0; v0=2; v=5000; h=1; yin=0.05; yout=0.1;  conc=1.;  cchagedflag=0; 
vin=0.2; vout=1; 
 
f[c_, y_] := c*v0-y/v*v1; 
 
t=0; y=y0; tend=30000; 
c=conc; 
ty={{t,y}}; 
tcon = {{t,0}}; 
 
For[i=0,t<tend, i++, 
 cnew=If[y/v <= yin,  
conc, 
   If[y/v < yout && f[c,y] > 0, 
 conc,0 
] 
];  
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 cchagedflag=If[cnew != c, 1, 0];  
 If[cchagedflag == 1,  
Print["There is change of behavior of function at time: ", t, ". This is: ", t/60.," hours 
after the start"] 
]; 
 v1=If[y/v <= yin, vin, 
   If[y/v < yout && f[c,y] > 0, vin, 
vout] 
];  
 v0=If[y/v <=yin, vin, 
   If[y/v < yout && f[c,y] > 0,  
vin,vout] 
];  
  
 k1=h*f[cnew,y]; 
 k2=h*f[cnew, y+k1/2]; 
 k3=h*f[cnew, y+k2/2]; 
 k4=h*f[cnew, y+k3]; 
 
 t=t+h; y=y+(k1+2*k2+2*k3+k4)/6; 
 c=cnew; 
  
 AppendTo[ty, {t,y}]; 
 AppendTo[tcon, {t, y/v}]; 
 ] 
ListLinePlot[ty] 
ListLinePlot[tcon] 

 

Като резултат от програмата получаваме времената t на промяна на 
поведението на графиката на решението, което означава, че при включване и 
изключване на системаат има промяна в поведението на графиката. Също 
така чрез метода “ListLinePlot[]” са получени и графиките на решението като в 
единия случай в ординатата е y, а в другия случай е отношението y/v, което е 
концентрацията на лекарството в кръвта. 
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Фигура 2. Изменение на количеството лекарство 

 
Фигура 3. Промяна на концентрацията на лекарството 

От графиките ясно се вижда, че системата се включва в началния момент 
докато концентрацията е по-малка от 0.1, която е максималната благородна 
доза и когато концентрацията падне под 0.05, която е минималната благородна 
доза, а се изключва когато надвиши 0.1. 
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Заключение 
Правилното съставяне на математически модел е от голямо значение за 

решението на конкретни задачи за разглеждани реални обекти. Моделът на 
даден обект е стойностен и полезен, ако има известно познание за обекта или 
събрана информация от наблюдения и измервания за него. Предложеният 
модел е доста опростен, но при конкретни данни може да се окаже добра 
начална стъпка за моделиране на реална ситуация. 
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USING PROGRAM ENVIRONMENT “MATHEMATICA” FOR NUMERICAL 
SOLUTION OF DIFFERENCIAL EQUATION DESCRIBING DRUG DOSING 
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Abstract: One equation for drug dosage to specific organ or tissue during some time is solved 
using numeric method. Software enviropment “”Wolfram Mathematica” 5.2 is used. 
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НЯКОИ ИДЕИ ЗА РАННО ФОРМИРАНЕ НА ВЕРОЯТНОСТНО И 
СТАТИСТИЧЕСКО МИСЛЕНЕ 
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Резюме: Основна цел на публикацията е да представи един подход за ранно 
формиране на вероятностно и статистическо мислене на учениците 5-7 клас. 
Предложената работа е провокирана от трудностите, с които се сблъскват 
ученици и учители в процеса на обучението по вероятности и статистика в 
училище. 

Ключови думи: обучение,  вероятности, статистика, данни, графики, диаграми, 
PISA 

1. Въведение 
Подрастващото поколение трябва да има познания за действителността 

като цяло и то на равнище на творческо овладяване. Проблемът, който 
възниква е какво и как от натрупания от човечеството запас от знания и опит 
да се изучи и усвои. Още в XVII век Бенджамин Франклин пише: „Би било 
хубаво, ако може учениците да усвоят всичко, което е полезно и всичко, което 
украсява човека”. Всъщност безкрайно е количеството на понятията, теориите 
и законите, чието познаване и овладяване е полезно, и обогатява човека, но не 
е по силите на отделната личност, а още повече на отделния ученик. 

През последните години много се говори за нуждата от промяна в 
образованието ни. Една от основните концепции, залегнали в проекта за 
модернизация на българското образование е поставяне на детето в центъра 
на педагогическото взаимодействие. Това обаче трудно се постига на практика. 
Ние като учители не сме особено склонни да отстъпим „главната роля” в 
педагогическото общуване. Може би защото нямаме такава нагласа, 
страхуваме се от резултата или пък от това да не изпуснем контрола над 
ситуацията в клас. Очевидно е, че трябва да потърсим начин да подобрим 
подхода на педагогическото общуване с учениците, което ще доведе до 
повишаване на качеството на българското образование.  

Програмата за международно оценяване на учениците PISA вече е добре 
позната и в нашата страна. PISA е пример за оценяване на компетентностите 
на учениците чрез обща международна рамка. Изследването няма за цел да 
определи дали учениците в една държава постигат националните стандарти в 
областта четивната грамотност, математиката или природните науки. То се 
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стреми да определи доколко учениците в края на задължителното училищно 
образование са формирали знанията, уменията, ценностите и нагласите, 
смятани като определящи за тяхната успешна реализация. 

Резултатите на нашите ученици в PISA 2000, 2006 и 2009 показаха, че 
българското училище все още не допринася в достатъчна степен за 
формиране на умения за справяне с проблеми, произтичащи от реалния 
живот, не подготвя достатъчно добре учениците, за да се реализират в 
конкретна среда, за да продължат обучението си и да се интегрират успешно в 
обществото. 

Усвояването на знания далеч от изискванията на истинския живот може да 
помогне на ученика да се представи добре на изпит, но не го подготвя за 
прилагането на тези знания в житейски ситуации. 

PISA не е изпит, за който можем да се подготвим в продължение на 
няколко месеца. Резултатите на българските ученици в PISA ще се подобрят, 
само ако се повиши ефективността на образователната система. Това 
означава да преосмислим философията на българското училищно 
образование и то да формира у учениците не просто знания и умения, а 
компетентности, т.е. възпроизвеждане, определяне на логически зависимости, 
осмисляне [4]. 

Математическата грамотност е способността на ученика да формулира, 
използва и тълкува математическо познание в многообразие от ситуации. Тя 
включва математическо мислене и използване на математически концепции, 
процедури, факти и средства за описване, обясняване и изказване на хипотези 
за процеси и явления. Позволява на ученика да осмисли ролята на 
математиката в съвременния свят, да формулира аргументирани твърдения и 
да използва математическо познание по начин, който отговаря на 
потребностите на съвременния конструктивен и активен гражданин. 

През последните години се забелязва включването на по-голям брой 
задачи от формат PISA в тестовете за Националното външно оценяване за 7 
клас. 

По-голямата част от задачите в това изследване изискват от учениците да 
тълкуват сложни и непознати данни, да обяснят с езика на математиката 
комплексни ситуации от реалния живот, да интерпретират кумулативна честота 
по графика, да сравняват средни стойности в даден интервал, да разчитат 
стълбчеста диаграма, да сравняват данни от различни диаграми и/или от 
диаграма и таблица, да проследяват изменение на величини, да определят 
изгодност на избор или полезна стратегия по един или няколко критерия и 
правят обосновка с думи или изчисления. Това са малка част от знанията и 
уменията, които учениците трябва да притежават за да се представят добре на 
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подобни изследвания и в реални ситуации, но за съжаление всички тези неща 
са относително непознати за тях и неотработени в училище. 

Учебните планове и програми у нас се изработват от отделни колективи. Те 
се ръководят обикновено от най-общите изисквания на нашето общество към 
съответния вид училище, от познанията си върху съответната наука и от опита 
на други страни, доколкото той е популярен и проучен. 

Трябва да се вземе в предвид, че промените в обществото през 
последните десетилетия, природните катаклизми и динамиката на живота 
изискват от хората да могат да вземат решения по нов начин и да са в 
състояние да се справят с новите проблеми в зависимост от новите ситуации в 
нова перспектива. 

Привлекателен за много учители е вариантът, в който директно на децата 
се демонстрират различни добри практики като им се разказват вълнуващи 
случки и постигнати бляскави резултати. 

Не трябва да се заблуждаваме, че ако някоя добра практика е дала някога, 
някъде положителни резултати върху обучението на дадена група от деца, то 
тя ще окаже същото влияние върху обучението на нашите ученици. 

Известният немски психолог и психоаналитик Ерик Ериксон  изказва 
мнение, че развитието на детето се обуславя най-вече от заобикалящата го 
среда – хората. На практика детето копира действията на своите себеподобни 
по начин по който то ги възприема.  

Духовно-нравственото формиране е преди всичко формиране в 
семейството. Училището може да се окаже голям помощник, но не би могло 
изцяло да поеме тези функции. 

За жалост, голяма част от родителите изпращат своите деца на училище, 
смятайки, че цялата отговорност да бъдат научени на нещо се носи от учителя. 
Успоредно с подобряване на обучението на нашите деца, е необходимо да се 
промени отношението на родителите към училището и учителите, за което 
българските медии биха могли да помогнат. Трябва да разширим родителската 
ангажираност чрез реално участие на семейството в училищни мероприятия и 
да се повиши педагогическата култура на родителите. 

Научните и техническите постижения заемат все по-осезаемо водещо 
място в динамичния ни изпълнен с напрежение век. Компютъризацията доведе 
до лишаване на човека от някои радостни преживявания, положителни емоции 
и „жива комуникация”. В този смисъл се стигна до обезценяване на някои 
морални ценности, така необходими за нашата съвременност. [1] 

Натрупването на важни научни и практически знания, които да помогнат за 
успешната реализация на подрастващите в живота е основна образователна 
цел, предмет и дейност на българското училище. Специално трябва да се 
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отбележи, че не може да се дават „сухи” знания, които децата трайно и 
качествено да усвоят, без да имат мотивация и удовлетвореност в работата.[3] 

Нека погледнем реалната действителност днес. Научните и технически 
постижения поставиха нови задачи, които все още чакат своето решение: 
недобре структуриран учебен материал, разминаване в  Държавните 
образователни изисквания и учебни програми, слаба мотивация на ученика, 
лоша дисциплина, проява на агресия и редица други факти, с които не можем 
да се гордеем. За жалост всички горе споменати проблеми и решения остават 
само написани някъде. За много от нашите колеги, образованието им 
приключва с получаването на дипломата. 

2. Нашите цели 
Основната цел е реализирането на изследователски ориентирано 

обучение, което да подтиква към математическо мислене и откривателство. 
Акцентът на изследователския подход на учене (Inquiry-based learning) е 

върху задачи и експерименти, при които учениците наблюдават и откриват 
закономерности, формулират и отхвърлят хипотези, разбират по-дълбоко 
същността на изучавания материал. 

В този подход ролята на учителя не е „да проповядва факти”, „да 
демонстрира готови доказателства”, а да стимулира учениците си да действат, 
да генерират идеи, да влизат в кожата на изследователи. Това подпомага 
цялостното им израстване като знаещи и творящи млади хора, които няма да 
се страхуват да атакуват нерешени задачи и ще имат компетентността и 
мотивацията да откриват и научават нови неща цял живот. [6] 

А когато човек открие някакъв факт, някакъв феномен, това става част от 
неговите трайни знания. Такъв стил на учене е в хармония със схващането, че 
училището не е само подготовка за живота, то е самият живот.[5] 

Всеки учител трябва, по един или друг начин, да съумее да задържи 
интереса на учениците, желанието им за работа, за да стане училището 
конкурентно на останалите атрактивни източници на знания. 

За да съумее учителят да задържи интереса на учениците, желанието им 
за работа, ние предлагаме учебния материал и прийомите на учебната работа 
да бъдат достатъчно разнообразни (интересни задачи, диаграми, приказки, 
забавни игри и най вече използване на ИКТ). 

За да остане училището конкурентно на останалите атрактивни източници 
на знания е необходимо да се сформират групи по интереси в училищата, за 
да може да се уплътни пълноценно свободното време на учениците и да се 
създадат предпоставки за по-широко приложение на проектно-базираното 
обучение.[2] 



VVІІ--ттаа  ННааццииооннааллннаа  ккооннффееррееннцциияя „„ООббррааззооввааннииееттоо вв ииннффооррммааццииооннннооттоо ооббщщеессттввоо”” 67
 

В този смисъл учителят е този, който увлича децата по пътя на знанието. 
Като се позоваваме на думите на американския автор и учител Уилям Артър 
Уорд:  

„Посредственият учител разказва. Добрият учител обяснява. Най-добрият 
показва нагледно. Великите учители вдъхновяват.” , ние решихме да 
сформираме клуб, в който на доброволен принцип да участват ученици от 
различна възраст. 

За да увлечем децата по пътя на знанието ние обвързваме примерите със 
събиране и обработване на реални данни от живота, с натрупаните знания до 
момента от отделните учебни дисциплини (биология, физика, човекът и 
природата, география). 

3. Пример: Монети 
Монетите се използват като разплащателно средство от няколко 

хилядолетия насам. Цар Иван Асен II е първия български владетел от който 
има запазени монети. Златните монети на Иван Асен II са сечени след 
неговата победа над епирския деспот Теодор Комнин в битката при 
Клокотница през 1230 г. Съвременните българските монети са изработени от 
метал, плоски са и имат кръгла форма. 

Пред учениците поставяме купчинка от 100 монети. Те започват да задават 
въпроси. Например: 

Колко пари са в купчинката? 
Коя е най-старата монета? 
Коя е най-новата монета? 
Колко десетилетия са обхванати? 
От кое десетилетие са най-много стотинките? 
Колко различни години представят стотинките? 
От коя година са най-много жълтите стотинки? И от коя-белите? 
За всеки въпрос, учениците правят първоначална прогноза за отговора и ги 

записват в тетрадките си. Тъй като те започват да събират данни за пари, те 
имат възможност да преразгледат своите прогнози. И накрая, нека обсъдят 
различни стратегии за записването на техните данни. 

Събиране и съхраняване на данните 
 Преброяване на стотинките 

Поставете въпроса: Каква стратегия бихте използвали за да преброите 
тази купчинка стотинки? 

Предложенията на учениците могат да включват следното: 
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Броим стотинките една по една. 
Групираме ги по десет, а след това броим на групи от десет. 

 Използвайте датите на отпечатване на монетите, за да ги 
организирате по някакъв начин. 

Помолете учениците да опишат стратегията,  която ще използват, за да 
организират данните за стотинките. 

Някои от тях може да искат да групират стотинките по десетилетия, 
например, да отделим всички стотинки от периода 2000 – 2010 г., а след това 
да ги сортират по дати в рамките на всеки десет години. 

Друг начин е да направят колони на стотинките за всяка представена дата. 
1990 1998 2000 2005 2010 
     

Когато учениците работят, за да ги насърчаваме да преразгледат своите 
прогнози дадени в началото на изследването. 

 Обсъждане и изследване на различните стратегии за записване на 
данните за датите на стотинките. 

Обяснете на учениците, че в течение на няколко часа, те ще използват тези 
данни за различни дейности и по-удобно е да ги запишем. Говорим за 
предимствата и недостатъците на всяка стратегия. Стратегиите могат да 
включват списък на всички дати в произволен ред, във възходящ ред или в 
низходящ ред. 

Построяване на диаграма 
Годи
на 

19
13 

19
25 

19
30 

19
40 

19
51 

19
74 

19
88 

19
92 

19
97 

19
99 

20
00 

20
02 

Брой 3 1 2 1 1 10 1 17 11 20 28 5 
 Опишете стратегиите, които сте използвали и споделете данните 

получени за стотинките 
Сравнете вашите прогнози в началото с получените данни. 
Изненадани ли сте от резултатите, които получихте за купчинката 

стотинки? Ако е да, защо, ако е не, защо не? 

Дискусия: 
 Помислете за други полезни случаи, за които бихте могли да 

съберете и анализирате данни. Обърнете се към учебниците си по биология, 
физика, човекът и природата, география, или към медиите. Кои са актуалните 
събития по света и у нас? 
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Говорете с учениците за начините, които хората използват да анализират 
данни за да получат информация за света. Понякога резултатите, получени от 
разследванията, се използват за вземане на решения. 

Кой ученик от седми клас тича най-бързо? 
Колко книги се заемат от училищната библиотека за един месец? 
Кой е най-заемания вид на книгите (биография, мистерия, приключенски, 

фантастика)? 
 Обсъдете, как данните могат да бъдат събрани, за да отговорим на 

поставените въпроси и как може да се използва получената информация? 
Говорете за начините, по които учениците могат да съберат данните, за да 

отговорим на всеки въпрос. Предложенията могат да включват проучвания, 
експерименти, измервания или наблюдения. Обяснете как информацията от 
тези изследвания може да се използва. Например: Знаейки, че научно-
фантастичните книги са най-популярния вид, заеман от библиотеката, може да 
окаже влияние върху поръчката на нови книги. 

Представяне на данни 
 

В тази дейност, учениците разследват различни начини за представяне на 
данни, използване на хистограма, графика и кръгова диаграма. Те започват 
като разглеждат и анализират всеки вид от посочените диаграми.  

Учениците използват събраните данни за стотинките за да създадат свои 
собствени диаграми.  

И накрая, нека разширят своите познания, като търсят примери за 
използване на  различните видове диаграми. 

Запазват се графиките, създадени от учениците. 

Хистограма, кръгова и стълбовидна диаграми 
Помолете учениците да отговорят на въпросите, чрез които ще установим 

степента на усвоения материал свързан с графиките: 
Какво знаете за графиките? 
Какви графики сте виждали? 
Къде сте виждали приложение на графики? 
Кой ги използва? 
Какви графики може да използваме, за да представим нашите данни?  
Обяснете, че учениците трябва да проучат и да си създадат три различни 

видове графики – хистограма, кръгова и стълбовидна диаграми, с помощта на 
събраните данни за монетите. 
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 Обсъдете основните характеристики на трите вида диаграми. 
За всяка диаграма поотделно, задаваме еднотипни въпроси.  
Задавайте въпроси като тези: 
Какво заглавие ще поставим на графиката? 
Какви са различните части на тази графика? 
За какви данни е подходяща тази графика? 
Коя величина ще нанасяме по хоризонталната ос? 
Даде ли ви новопостроената графика по-различна картина на данните за 

монетите от предходната. 
 Създаване на трите вида диаграми за данните за монетите. 

Заедно преминете през стъпките за създаване на графиката. 
Първата стъпка е да се определят най-малките и най-големите стойности в 

данните. 
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Учениците могат да предложат да построим графиките като използваме 
отделни години или групираме данните по десетилетия. Обърнете внимание, 
че ако при построяване на кръговата диаграма използвате поотделно всяка 
година, това означава, че кръгчето ще бъде разделено на 100 равни клина, 
защото монетите са 100. Обсъдете кое е по-добро. Някои от тях могат да 
построят две кръгови диаграми /поотделно за всяка година и по десетилетия/. 
Десетилети
е 

1910
-

1919 

1920
-

1929 

1930
-

1939 

1940
-

1949 

1950
-

1959 

1960
-

1969 

1970
-

1979 

1980
-

1989 

1990
-

2000 

2000
-

2010 
Брой 3 1 2 1 1 0 10 1 48 33 
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 Сравняване и съпоставяне на трите вида графики 
Какви са характеристиките на всяка графика? 
Коя графика ви дава най-голяма информация за вашите данни? 

 Използвайте трите вида графики, за да отговорите на следните 
въпроси за данните за монетите 

От кое десетилетие имаше най-много монети? 
От коя година имаше най-много монети? 
Коя е най-старата стотинка? 
Колко монети са от 1974 г.? 
От коя графика най-лесно можем да получим отговор на всеки поставен 

въпрос? 

Дискусия:  
 Обсъдете начини за визуализиране на данните. За всеки от 

поставените въпроси в началото на темата, да обсъдят възможните начини за 
графично представяне на данните, като се използват различните типове 
диаграми, които те вече са учили в часовете по ИТ. 

 Потърсете примери за всеки тип диаграми в Интернет. 
 Запитайте се: Кой тип от диаграмите се използва най-често? Какви 

типове данни се представят с него? Обосновете вашите отговори. 

Анализ на данните 
Учениците започват да описват набора от данни като наблягат на 

основните понятия обхват и откъснати стойности. Обхватът е интервала 
между най-малката и най-голямата стойност в набора от данни. В този случай, 
обхватът ще бъде интервалът между датите на монетите (най-новата и най-
старата монета). 

Откъснати стойности са изолираните точки в данните. Нека учениците 
потърсят откъснати стойности в техния набор от данни, т.е. от коя година 
имаме по една монета.  

В тази дейност учениците анализират и интерпретират данните за 
монетите. Те описват характеристиките на своите данни чрез откриване на 
важни функции, като например период, пропуски и нетипични случаи. След 
тълкуването на данните учениците обсъждат как начините за събиране на 
данни могат да повлияят на набора от данни. Този набор от 100-те монети 
дали са представители на всички монети, които са отпечатани? 
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Пресмятане на вероятности  
С помощта на информацията, която имаме за нашата колекция от 100 

монети, учениците могат да пресметнат вероятността по случаен начин да се 
изтегли монета от определена година, както и вероятността по случаен начин 
да изтеглят най-голямата или най-малката монета. 

Какъв е шансът да изтеглите монета от 1974г.? 
Ако имаме 4 монети от 1974 г., учениците могат да запишат, че 

вероятността е 4/100  или 0,04 . 
Каква е вероятността да изтеглите монета от 50-те или 80-те 

години? 
Какъв е шансът да изтеглите монета от 70-те, 80-те или 90-те 

години?[7] 

Бъдещи дейности: 
1. Да се изработи алтернативна програма по математика, интегрирана с 

другите учебни предмети, която да съдейства за развитие на вероятностното и 
статистическото мислене. 

2. Да се създаде система от средства и форми на педагогическо 
взаимодействие в обучението по математика. 

3. Да се организира математическо състезание на училищно ниво, в 
което са включени само задачи от логически характер. 

4. Да се изработят покани за родителите на учениците. 
5. Да се изработят грамоти за участниците в състезанието, с цел  

мотивирането им за бъдещи инициативи. 

Очаквани са следните резултати: 
1. Развитие на вероятностното и статистическото мислене у децата. 
2. Интерес към науката и софтуерните технологии. 
3. Позитивно отношение към използването на реални данни. 
4. Използване на методи за изчисление при решаване на ежедневни 

проблеми. 
5. Готовност за приемане или отхвърляне на твърдения на околните на 

базата на логически доказателства. 

Заключение: 
Събирането и обработването на реални данни допринася за 

реализирането на изследователски ориентирано обучение, което да подтиква 
към математическо мислене и откривателство. Решаването на задачите със 
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средствата на съвременен софтуер, който се изучава в училище, може 
ефективно да подпомогне този процес и да го направи привлекателен за 
учениците. 
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SOME IDEAS ON EARLY DEVELOPMENT OF PROBABILISTIC AND 
STATISTICAL THINKING  

Kazima Dvuyak, Veska Noncheva 

Abstract: The aim of this paper is an approach to early development of probabilistic and 
statistical thinking of students grades 5-7 to be presented.   The proposed work is inspired by 
the difficulties faced by students and teachers in the studing and teaching of probability and 
statistics in school. 
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ДИГИТАЛНИЯТ ПРЕХОД НА КНИЖОВНОТО КУЛТУРНО 
НАСЛЕДСТВО - ПРОБЛЕМАТИЗАЦИЯ И РЕШЕНИЯ 

Кристина Върбанова-Денчева 1, Деница Цветанова-Чальовски 2 

1 УниБИТ - София, 2 БДИАС -  София 
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Резюме: Прилагането на проблематизацията като изследователски  подход към 
решаването на проблемите на съхраняване на книжовното наследство има за цел 
екстраполиране на най-съществените проблеми, създаващи проблемни ситуации и 
формирането на стратегии за тяхното решаване. Конкретизирането им за 
проблемната ситуация с опазването на книжовното наследство е достатъчно 
обемна и комплексна задача.  

В настоящата статия се излагат основните насоки на изследване на проблемните 
ситуации в съхраняването на хартиени носители,  на микрофилми и на електронни 
носители. Показани са заплахите, които стоят пред отделните видове 
информационни носители и границите на приложимост на всеки един от тях в 
контекста на жизнения цикъл на технологиите. 

Ключови думи: проблематизация, книжовно наследство, дигитализация 

1. Въведение 
Основните  проблеми на предаване на постигнатото и съхранено в 

документи знание за идните поколения е то да бъде достъпно в актуалната във 
всеки момент инфраструктура на комуникациите в динамиката на промените в 
нея. В настоящото изложение проблематизацията е в неразривно цяло с 
дефинирането на понятията проблем и проблемна ситуация, съотнесени към 
съхраняване на информацията върху хартия, микрофилмови и дигитални 
носители. Като изследователски подход за конкретния случай 
проблематизацията включва изясняването на проблемната ситуация, 
предизвикана от предимствата и недостатъците на всеки един от видовете 
материална среда. Еволюцията на носителите е свързана с глобалните 
трансформации в комуникационно-информационната инфраструктура, която 
задава условията за живот на обществото и най-силно рефлектира върху 
писмения сегмент от културното наследство.  

Преходът на човечеството в новите условия за живот на информационното 
и градящото се постинформационно общество – обществото на знанието, води 
до заличаването на границите между традиционното писмено и електронното 
представяне на информационно съдържание. Сред основните  проблеми при 
прехода към общество на знанието, най-остро стои въпросът за предаване на 
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идните поколения на съхраненото в различните видове документи знание. 
Каква ще е съдбата на традиционните информационни носители? Дали 
хартиените носители, също както глинените плочки, папируса и пергамента, ще 
изчезнат? 

2. Проблематизация на съхраняваното на хартиени носители 
книжовно наследство 

Какви са реалните предимства и недостатъци на носителите на 
информация, които се използват в настоящето и какви са възможните 
носители, които биха заменили хартията като основно средство за съхранение 
и препредаване на книжовното наследство. 

Едни от основните въпроси, свързани с характеристиките на материалните 
носители са: срок на съхранение, възможности за разпространение и намиране 
на релевантна информация, достъп до съдържание в бъдеще.  

Най-важните проблемни области, свързани със съхранението на 
книжовното наследство върху различни видове носители, могат да се 
систематизират в зависимост от вида носители: хартиени, микрофилмови, 
дигитални. 

Проблемите при съхранението на наследство на хартиен носител са 
свързани с основните недостатъци на хартията, които очертават проблемната 
област: 

1. Разпад на хартията при продължителен срок на съхранение, 
възможност  за лесно повреждане и унищожение. 

2. Разпространението на хартиени документи се подчинява на условията 
за разпространението на материални потоци – големи обеми и ограничения на 
инфраструктурата, ограничена аудитория. 

3. Достъпът до съдържание е само с директно четене от документа. 
Решенията, които се прилагат, представени в исторически и технологичен 

план, са в две направления. Първото е по посока усъвършенстване на 
технологиите за производство на хартия и съответно подобряване на нейните 
качества, в комбинация с оптимални условия за съхраняване на документите.  

Съществуват различни видове хартия и мастила с различна трайност както 
на самия материал, така и на съхраняване на записа върху него. Затова когато 
се прави избор на материалите трябва да се вземе под внимание за колко 
дълъг период от време трябва да се съхрани информацията. Например при 
съхраняване на книжовно наследство не трябва да се използват рециклирани 
материали. Необходимо е да се обърне внимание и на начините на 
съхранение и използване, а именно: подходяща влажност и температура, 
неизлагане на пряка слънчева светлина, почистване от бактерии, насекоми, 
плесени и други, предпазване от наводнения и пожари, съхранение в 
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специални каси и архивни шкафове, съхранение на големите формати карти и 
чертежи в специални тубуси, фотокопиране на крехки документи каквито са 
вестниците, реставрация, консервация, почистване и други. Когато се достигне 
до момента, в който нищо не може да се направи за съхранението на дадени 
документи е наложително те да бъдат прехвърлени на друг носител, за да 
бъде запазено наследство. 

Второто направление за опазване на съхранената на  хартиени носители 
информация е използване на нови технологии за пренос на съдържание на 
друг носител – т. нар. конвертиране на информация върху други носители. 
Такива алтернативи са микрофилмовите и дигиталните носители. При 
съхранение върху микрофилми, намаляването на заеманото пространство е с 
99.5%, а при електронните носители – с над 99.9%. (Фиг. 1) 

3. Проблематизация на конвертирането на информация от 
хартиени на микрофилмови носители 

С използването на други информационни носители се поражда нов кръг 
проблеми и нова проблемна ситуация. 

Проблемните области, свързани с микрофилмовото съхранение могат да 
се локализират в следните направления: 

1. Опасност от повреждане и унищожаване. 
2. Разпространението на микрофилмовите материали също се подчинява 

на условията за разпространението на материални потоци макар и в много по-
малки обеми. 

3. Достъпът до съдържание е само с директно четене от микрофилмовия 
документ, но е много по-затруднено в сравнение с хартиения. 

Съхраняването на микрофилмови носители е много  по-евтино от това на 
хартиени документи. Физическите характеристики на микрофилмите налагат 
необходимостта от спазване на съответни условия на съхранение, свързани с 
определена температура, влажност, запрашеност, пожарна безопасност, 
мониторинг, поставяне в специални шкафове за осигуряване на тъмнина и 
други. Не е препоръчително съхраняването на различни видове микрофилми 
(диазо, везикуларни и сребърно-желатинови) в едни и същи шкафове. При 
спазване на съответните изисквания е гарантирано дълготрайно запазване на 
микрофилмовите носители за период до 500 години. 

Недостатък по отношение достъпа до информацията е нейното трудно и 
бавно намиране спрямо информацията, съхранявана на хартия. Частично 
решение на проблема е, когато документите се микрофилмират да се поставят 
съответни „blips”, които дават ориентир на четците на микрофилми къде е 
началото на всеки документи и т.н. 
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Друго частично решение е съхраняването на информацията върху 
микрофиши, които имат възможност за изписване на заглавие, което е четимо 
с невъоръжено око. Особено когато се извършва конвертиране на 
информацията от електронен вид върху микрофиши (COM технология), то 
могат да се въведат определени индекси за лесно възвръщане на 
информацията. 

Проблемите се увеличават поради факта, че е невъзможно да се добавят 
страници и съответно да се актуализира информацията, да се изтрива грешно 
или лошо филмирана страница. Ако документите трябва да се съхраняват на 
микрофилмов носител и се очаква необходимост от актуализации, трябва да 
се избере записът на микрофиши, когато говорим за документи или на 
апертурни карти, когато се микрофилмират чертежи. В тези случаи броят на 
кадрите е по-малък и съответно презаписът е по-лесен и по-евтин. Възможно е 
и повторно заснемане на цял филм, но това е скъпоструващо. Ако проблемът е 
свързан с пропускане на кадър в момента на филмиране, решението е 
неговото добавяне като следваща страница със съответния знак (съобразно 
стандартите за микрофилмиране) или като последно изображение. (Фиг.2) 

Необходимо е да се има предвид, че тъй като микрофилмите са с 99.5% по-
малки от хартиените носители, които съдържат същите документи, то 
съхранението им е и много по-евтино от това на хартиеното наследство, но 
въпреки това е по-скъпо от запазването в електронна среда и налага 
съобразяването с много изисквания за правилно съхранение. 

4. Проблематизация на съхраняваното книжовно наследство на 
дигитални носители 

Тъй като проблемните области свързани с дигиталната форма на 
съхранение на книжовното наследство се преплитат, когато се разглежда 
неговото запазването върху дигитални носители и самото дигитализиране на 
информацията, както и използването и разпространението на вече 
дигитализираната информация, е необходимо подробно да се изследва 
проблематизация на дигитализацията. 

Основните проблеми, свързани със съхранението на книжовното 
наследство върху дигитални носители се очертават в следните направления:  

1. Кратки срокове на годност и непрекъсната заменяемост на 
електронните носители от един вид към друг,  при което се изискват съответни 
действия за конвертиране на информацията върху следващите  видове, 
съвместими с актуалната компютърна техника и  технологии  в цялост. 

2. Разпространението на информацията е без времеви  и пространствени 
бариери. 
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3. Достъпът до релевантна на търсената информация е неограничен по 
отношение на време и място  и  брой потребители. 

Едни от най-големите проблеми, свързан със съхраняването на 
книжовното наследство и най-вече с достъпа до записаната информация, е 
честата смяна на носителите във времето поради бързите темпове на 
еволюиране на електронната среда. Съответно не само носителите, но и 
устройствата за прочитане на информацията се променят и старите излизат от 
употреба в много кратки срокове. (Фиг. 3  и Фиг. 4) 

 Миграцията на информацията от един носител на друг е най-доброто 
решение на този проблем. Когато технологиите еволюират, е необходимо 
своевременно мигриране на данните от един носител на друг, за да се 
обезпечи наличието на техника, подходяща за извършване на миграцията. В 
случай, че не бъде извършена миграция навреме, е възможно в момента, 
когато се вземе решение тя да бъде направена, вече да няма техника, която да 
може да прочете информацията от остарелия носител или процеса на 
конвертиране да е много скъп. Трябва да се има предвид, че ако идеята е 
обектите да бъдат съхранени за периоди като 500 години например, по-
доброто решение е да се направи копие и върху микрофилм. Процесите на 
миграция са скъпоструващи и не винаги може да се гарантира цялостно 
трансфериране на информацията без загубване на части от нея поради 
несъвместимост на техниката. 

Генералното решение на този проблем е копирането на информацията на 
различни електронни носители. По този начин се гарантира не само избягване 
на проблеми със съответните носители, техника и софтуер, но се елиминира и 
опасността от посегателства, пожари, наводнения и други. При запис на 
оптични носители решението е информацията да се дублира на няколко 
носителя, а при запис върху твърди дискове това дублиране може да се 
извършва чрез просто копиране или с използването на разработени RAID 
системи. 

5. Заключение 
Когато говорим за книжовното наследство, е необходимо да се има предвид 

огромното значение на проблематизацията на съхранението за бъдещите 
поколения. Поради тази причина е наложително при запис да се използват 
техника, носители и технологии, които да гарантират запазването на данните, 
дори в случаи на унищожаване и повреждане на средата за съхранение. 

В обобщение на разгледаните материални носители за съхранение и 
препредаване на книжовното наследство през последните 40 години, а именно 
хартиени носители – микроформи – електронни носители, може да се каже, че 
доскоро микрофилмовата среда се считаше за най-подходяща и дори идеална 
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за съхранението на книжовното наследство. Дългият период на запазване на 
документите, а именно 500 години, и възможностите на микрофишите и 
апертурните карти за по-лесно и бързо намиране на документите, правеха 
микрофилмовите носители ненадминати. Една от основните причини за трайната 
популярност на микрофилмирането, като начин за дългосрочно съхранение на 
документи е факта, че докато дигиталното съхранение изисква използването на 
усъвършенствана система за достъп до данните, микроформите могат да се 
четат, използвайки само светлина и увеличителна леща. Това прави 
микрофилмите универсални и практични. Освен това, микроформите са 
сравнително евтини за производство, копиране и възпроизвеждане върху друг 
носител. С развитието на компютърните технологии, обаче, този мит беше 
развенчан и постепенно се тръгна към дигитализиране на все повече обекти на 
книжовното наследство. Причината за това е универсалният достъп, които 
предоставя дигиталната среда. Предимства като възможност да се търси по 
произволно избрана дума от текст, да се публикува информацията в Интернет и 
по този начин да бъде достъпна до хората от всички точки на света, да се 
събират хиляди страници върху един единствен оптичен носител. Тази 
революционна техника помага за достигане на нови върхове в използването на 
информацията. Като се има предвид, че в ерата на микрофилмите, никой не си е 
представял това, което се случва в момента, е изключително интересно какви 
нови възможности ще ни донесе бъдещето. 

Фиг. 1.  Носители за съхранение на книжовно наследство –  
микрофилм, микрофиш, „джакетс” и апертурна карта 
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Фиг. 2. Техника за микрофилмиране и четене на микрофилми 

     

Фиг. 3. Дигитални носители за съхранение на книжовно наследство –  
дискети и оптичен диск 

     

Фиг. 4. Техника за сканиране 
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THE DIGITAL TRANSITION OF LITERARY HERITAGE - PROBLEMATIZATION 
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Summary: Implementation of problematization as a research approach to solving 
the problems of storing literary heritage aims extrapolation of the most important 
problems that create problematic situations and forming of strategies for their 
solution. Formalizing of problematic situation with the protection of literary heritage is 
sufficiently large and complex task. 

In this article the main directions of research of problematic situations in the 
preservation of paper, microfilm and electronic media are described. The threats 
faced by different types of information media and the limits of applicability of each of 
them in the context of the life cycle of technology are also shown. 
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УЕБ ПРИЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗЯСНЯВАНЕ НА МАТЕМАТИЧЕСКИЯ 
МЕХАНИЗЪМ НА ЗАСТРАХОВАНЕТО В ТРИТЕ МУ ФАЗИ 

Христо Добрев, Николай Кюркчиев  

4003 Пловдив, бул. „България” 236, 
Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”, 
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Резюме: През последните 10 години се наблюдава засилен интерес към 
модернизиране на професионалното обучение на актюерите и съдържанието на 
образователните актюерски програми, съобразени със световните традиции и 
тенденции [6 – 9] (вж. също и проблемната статия [4]). В предлаганата статия ще 
разгледаме модул от уеб приложение за изразяване на математическия механизъм 
на застраховането в трите му фази [3], [11]. 

Ключови думи: уеб-приложение, застраховане, актюер 

1. Основни цели 
Приложението позволява на бъдещите актюери да изследват и анализират 

застрахователния механизъм в трите му фази – риск в перспектива, 
застрахователна перспектива и застрахователна отговорност, като се 
изпълняват задължителните контроли за споменатите фази (включително 
действието на закона за намаляващата (маржинална) възвръщаемост) и 
удовлетворяването на основното уравнение в застраховането: премия = 
очаквана загуба + флуктуация + административен план + печалба [1]. 

Приложението не изисква инсталиране и не е обвързано с операционна 
система. Скоростта на изчисление и сигурността на данните се контролира от 
сървър. Всички използвани данни и изчисления могат да се архивират. 

С помощта на създадения интерактивен визуален интерфейс 
потребителите могат бързо и лесно да анализират данните. За целта им е 
предоставен избор от вероятностни разпределения. Към системата могат да 
се добавят и допълнителни разпределения [2]. 

Въвеждането на данни е улеснено като се позволява използването на 
файлове в .CSV формат. Всички резултати могат да се запазят в .PDF формат 
и да се отпечатат. 

2. Изисквания към приложението 
Основните изисквания към приложението са: 
− да предоставя контролиран достъп до системата; 
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− да позволява управление на ролите на потребителите; 
− да поддържа архив на използвани данни, разпределения и изчисления; 
− да поддържа архив на действията на потребителите; 
− да позволява използването на данни в .CSV формат; 
− да позволява редактирането на данни чрез уеб редактор; 
− да позволява добавяне и редактиране на вероятностни разпределения; 
− да изчислява застрахователна премия и перспектива; 
− да представя резултатите от изчисленията в динамични таблици; 
− да представя резултатите от изчисленията в динамични графики; 
− да предлага запазване на резултатите в .PDF формат; 
− да е отворено за функционално допълване. 

3. Структура на приложението 

3.1 Потребителска система 
Системата разделя потребителите на две роли – администратор и 

потребител. 

3.1.1 Администратор 
− управлява ролите на потребителите; 
− има достъп до всички архиви; 
− създава и редактира общи разпределения. 

3.1.2 Потребител 
− получава свободна регистрация за ползване на приложението; 
− има достъп до лични архиви. 

3.2 Платформа 
Уеб приложението е реализирано чрез програмна платформа Bonfire [12], 

изградена върху Модел-Изглед-Контролер (Model-View-Controller) архитектура. 

3.3. База данни 
Приложението използва СУДБ MySQL. Структурата на данните в модула за 

изясняване на математическия механизъм на застраховането е илюстрирана 
на фигура 1. 
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Фигура 1. Схема на база данни 

3.4. Потребителски интерфейс 
Интерактивността на интерфейса е постигната с JavaScript и JQuery [13]. 

Използвана е платформа Bootstrap [14] и скриптове HighCharts [15], Tablesorter 
[16]. 

4. Работа с приложението 
При вход в системата потребителят се регистрира с потребителски акаунт. 

 
Фигура 2. Потребителски интерфейс - вход 
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От менюто изчисления влизаме в модула за изясняване на математическия 
механизъм. 

Въвеждат се необходимите параметри за изчисленията – застрахователни 
обекти, изплатени щети за обект, други фактори. 

Избира се подходящо разпределение от стандартни (общи за всички 
потребители) и частни (съставени чрез допълнителен модул). Всяко 
разпределение използва набор от променливи, които могат да се коригират. 

 

 
Фигура 3. Потребителски интерфейс – форма за изчисления 

След въвеждане на нужните стойности изчисленията се стартират чрез 
бутона „Изчисляване“. Формата остава вляво от резултатите за лесна корекция 
на параметрите. 
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Фигура 4. Потребителски интерфейс – резултати 

Резултатите излизат в 7 раздела: 
− Информация – Описание на използваните параметри при 

изчислението; 
− Таблица 1 – Риск в перспектива; 
− Таблица 2 – Застрахователна перспектива; 
− Таблица 3 – Изпълнение на застрахователната отговорност; 
− Таблица 4 – Застрахователна перспектива за презастрахователя; 
− Таблица 5 – Застрахователна перспектива след редукция на риска; 
− Таблица 6 – Застрахователна перспектива пред застрахователя и 

презастрахователя. 
Всеки раздел показва резултатите с интерактивна таблица. Потребителят 

може да избира кои резултати да представи с графика. 
 

 
Фигура 5. Потребителски интерфейс - резултати Таблица 1 
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Фигура 6. Потребителски интерфейс – резултати Графика 1 

 
Фигура 7. Потребителски интерфейс - резултати Таблица 3 

 
Фигура 8. Потребителски интерфейс – резултати Графика 3 
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Заключение 
Това уеб приложение отговаря до известна степен на съдържанието на 

образователните актюерски програми. В българското образователно интернет 
пространство липсва информация за подобна софтуерна разработка, 
създадена с такава цел. Надяваме се, че обучаваните ще могат да използват 
разработените софтуерни инструменти за предлагане на актюерски планове 
при настъпване на конкретни (моделни) застрахователни събития и да 
прилагат получените знания при решаване на конкретни задачи от областта на 
застрахователното дело. Това ще ги насърчи за придобиване на 
правоспособност на отговорен актюер.  
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“Прилагане на ИКТ за създаване на научни ресурси в областта на 
математиката, информатиката и обучението” (2013 – 2014). 

Литература 
1. H. Behncke, Insurance mathematics, Osnabruck Univ. Press, 2000.  
2. M. McLaughlin, Regres +, Appendix A, A Compendium of Common Probability 

Distributions, 1999. 
3. Н. Чолаков – Едно мнение за риска и актюерните разчети в застраховането и 

социалното осигуряване, www.unwe.acad.bg 
4. Сн. Костова, За професията и образованието на актюерите, Математика и 

математическо образование, Proc. of the Thirty Eighth Spring Conference of the Union 
of Bulgarian Mathematicians, Borovetz, April 1-5, 2009, 301-304. 

5. Qualification Standards for Actuaries Issuing Statements of Actuarial Opinion in the 
United States, Washington, DC: American Academy of Actuaries, 
https://www.actuary.org 

6. About Actuarial Examinations. BeAnActuary, http://www.beanactuary.com 
7. Admission Requirements to the SOA. Spring. 2008; Basic Education Catalog. Society of 

Actuaries, 2008. 
8. Program of studies, http://www.actuarybg.org  
9. P. Embrechts, C. Kluppelberg, T. Mikosch, Modelling Extremal Events for Insurance and 

Finance, Springer Verlag, 1997. 
10. M. Corazza, Cl. Pizzi, Mathematical and Statistical Methods for Actuarial Sciences and 

Finance, Springer - Verlag Italia, 2010. 
11. Н. Кюркчиев, Избрани глави от приложната застрахователна математика, 

Електронно пособие за студенти от ФМИ на ПУ по дисциплината – 
Застрахователна математика, 2013. 

12. Codeigniter development platform Bonfire, http://cibonfire.com/ 



VVІІ--ттаа  ННааццииооннааллннаа  ккооннффееррееннцциияя „„ООббррааззооввааннииееттоо вв ииннффооррммааццииооннннооттоо ооббщщеессттввоо”” 91
 

13. JavaScript library JQuery, http://jquery.com/ 
14. Front-end framework Bootstrap, http://twitter.github.com/bootstrap/ 
15. Interactive JavaScript charts Highcharts, http://www.highcharts.com/ 
16. Client-side table sorting Tablesorter, http://tablesorter.com/ 
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Summary: During the last 10 years a growing interest in the modernization of vocational 
education of actuaries, the content of actuarial study programs, consistent with global 
traditions and trends [6 – 9] (see also problem paper [4]) is indicated. Web application for 
insurance actuarial calculations is explored [3], [11]. 

Keywords: web application, insurance, actuary 
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ПОДХОДИ ПРИ ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПРЕПОДАВАНЕТО ЗА 
СЪЗДАВАНЕ НА ЦИФРОВИ УЧЕБНИ МАТЕРИАЛИ 

Росица Донева, Ваня Лазарова 

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, гр. Пловдив, ул. „Цар Асен“ 24 
rosi@uni-plovdiv.bg, vanya_lazarova@yahoo.com 

Резюме: Работа представя един експеримент, свързан с подходи на преподаване, 
съответстващи на модернизираната и оптимизираната информационна и 
комуникационна инфраструктура в образованието. Цел на експеримента е 
изследване на възможността за създаване на цифрови/дигитални/ учебни материали 
за многократна употреба, които се генерират в процеса на преподаване, в рамките 
на учебния час, с помощта на свободен софтуер с възможност след допълнителна 
обработка да се предоставят онлайн за самоподготовка на обучаемите. 

Ключови думи: ИКТ в образованието, електронен учебен материал, безплатен 
софтуер Wink, учебни материали за многократна употреба 

1. Въведение 
Инициативите за въвеждане на информационни и комуникационни 

технологии (ИКТ) в образованието в национален мащаб и непрекъснатото 
развитие на новите технологии оказват положително въздействие върху 
развитието на иновативни образователни подходи в средните училища.  

За участниците в образователния процес вече са налице редица 
предпоставки за успешно прилагане на съвременните ИКТ-базирани методи на 
преподаване и учене, защото както учителите, така и учениците имат 
необходимите знания, а училищата разполагат с относително добра 
материалната база и информационна инфраструктура (макар и развита в 
различна степен по места). 

Освен това, новото поколение обучаеми в средните училища – учениците 
на 21-я век, налагат своите предизвикателства към методите на преподаване и 
учене. За тях е естествено да използват последните постижения на ИКТ всеки 
ден – да разглеждат, създават и публикуват съдържание в Интернет, да играят 
видео игри, да гледат телевизия, да говорят по мобилните си телефони, да 
обменят съобщения и т.н. Именно по подобен начин те очакват да придобиват 
нови знания в класната стая и съответно да организират своята 
самоподготовка. Ето защо, дори без това да се изисква от учителите, те 
използват различни интернет-базирани или мобилни комуникации и 
приложения за своята учебна работа. Например, често по своя собствена 
инициатива, учениците обменят чрез социалната мрежа Facebook информация 
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от учебен характер – снимки, факти по определен предмет, планове на уроци и 
др.  

Въпреки наличието на известни обективни пречки, днешните учители 
трябва да намерят подходящи отговори на тези предизвикателства, например: 

• превъзмогване на инерцията и повишаване на мотивацията у някои 
колеги, чрез подобряване на техните умения за създаване и използване 
на учебни ресурси с помощта на ИКТ; 

• обогатяване на училищните уеб сайтове, които в повечето случаи са 
статични и представят обща информация, с възможности за 
публикуване на учебни материали и ресурси по изучаваните предмети;  

• и дори преодоляване на недостига на средства, чрез използване на 
свободен софтуер и създаване на учебни ресурси за многократна 
употреба. 

Така с малки стъпки по посока на постигане на ‘образованието на 21-я век’, 
би могъл да се повиши интересът и ангажираността на учениците към 
изучаваните предмети и да се подобрят крайните резултати от обучението. 

Настоящата статия представя един педагогически експеримент в 
очертаното направление. Цел на експеримента е създаване на дигитални 
учебни ресурси за многократна употреба, които се генерират в процеса на 
преподаване, в рамките на часа, с помощта на свободен софтуер и се 
предоставят за самоподготовка на учениците чрез сайта на училището. 

2. Същност на педагогическия експеримент 
В основата на предложения тук педагогически експеримент стои една 

елементарна, но много продуктивна идея, а именно съчетаване на процеса по 
създаването на помощни електронни учебни материали с този, на 
преподаването на нови знания (първи етап на експеримента). Целта е така 
полученият материал, по-късно да може да се използва многократно и да 
подпомага учениците в изпълнението на различни дидактични задачи при 
обучението (втори етап на експеримента), като преговор, самостоятелна 
работа, проверка и оценка на знанията/уменията и др.  

За осъществяване на първия етап от експеримента, учителят трябва да 
разполага с: 

• електронна дъска, свързана с компютър за презентиране на 
подкрепящи материали и демонстрации при излагане на новите знания 
и 

• подходящо софтуерно средство, позволяващо автоматичен запис на 
протичащите на електронната дъска представяния и демонстрации. 
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При създаване на учебен материал с подобни средства, е необходимо 
обучаващият да съблюдава следните важни изисквания: 

• да подбере тема от учебното разпределение, подходяща от гледна 
точка на прилагания подход; 

• да създаде подходяща организация на учебния процес и старателно да 
подготви сценарий за поднасяне на урочното съдържание, така че 
резултатният учебен електронен ресурс да отговаря на поставените 
цели; 

• да спазва, разработеното учебно разпределение, в съответствие с 
Държавните образователни изисквания. 

От друга страна, нужните предпоставки за провеждане на втория етап 
от експеримента са: 

• софтуерно приложение, достъпно чрез Интернет и позволяващо 
учителят да публикува материали, указания и др., свързани с 
преподавания от него учебен предмет.  

• осигурен Интернет достъп за учениците, а от там и до учебните 
материали по изучаваната дисциплина.  

Минимално изискване към това софтуерно приложение е поддръжката на 
потребители, права и роли, така че учителят да има права да управлява 
своето учебно съдържание, а ученикът да има персонален достъп до 
предоставените от учителя учебни материали. Така, за целта може да се 
използва, както уеб сайта на средното училище, така и онлайн среда за 
управление на съдържанието (като напр. Moodle Drive) или самостоятелна 
среда за обучение (като Moodle, ILIAS, ATutor и др.), или дори някоя социална 
мрежа, или образователен блог (Facebook, Twitter, Edublogs). 

От изложеното дотук е ясно, че необходимите условия за осъществяване 
на експеримента, поне от гледна точка на прилаганите ИКТ, са налице, по 
естествен начин. Те са факт, в следствие на провежданите от българското 
правителство национални програми за развитие на средното образование и 
успешно развитата националната ИКТ инфраструктура, както и на ускореното 
навлизане на нови информационни технологии в ежедневието и бита на всеки 
българин. 

Ето защо, в следващия раздел на статията е разгледан по-подробно 
въпросът, свързан с избор на софтуерно средство, позволяващо 
автоматизация при създаване на помощни дигитални учебни материали. 

3. Свободен софтуер Wink – анализ на възможностите 
Като средство за автоматизирано генериране на електронни материали в 

помощ на обучението е избрана безплатната програма Wink [3]. Тя притежава 
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функционалност, която би подпомогнала учителя в не лесната задача да 
режисира своя урок – обект на педагогическия експеримент. 

Wink е софтуер за създаване на учебни материали и представяния, 
предназначен предимно към създаване на уроци, свързани с провеждане на 
демонстрации от различно естество - например за това как се работи с 
различни програмни приложения (напр. с Word или Excel) или начертаване на 
схема, та дори представяне на релевантен с темата на урока видео или друг 
материал, намерен в интернет от учителя . С Wink могат да се записват 
действията, които учителят провежда на електронната дъска с дадена 
програма (вкл. движенията на мишката). 

 В резултат, програмата Wink генерира последователност от кадри. Тя дава 
възможност да се запише глас върху даден кадър, да се добавят текстови 
пояснения, бутони, заглавия и т.н. Може да се укаже дори, време за 
визуализация на даден кадър, преди да се премине към следващ.  

Изходните файлове, които създава Wink са Flash анимации от три типа: 
компресирани (swf), които са удобни за вграждане в уеб страници; изпълними 
(exe) – могат да бъдат изпълнени директно на всеки компютър; и 
некомпресирани (swf) – за импортиране в други Flash инструменти. Системата 
дава възможност за експорт към pdf и html формат, в случай на необходимост 
от разпечатване на информацията на хартия.  

По този начин, могат да се генерират много ефектни и полезни уроци, 
които са независими от платформата, чрез която ще бъдат демонстрирани, 
както и документация с високо качество.  

Съществуват и други подходи за организация на учебния час с използване 
на ИКТ [5], както и използване на специализиран софтуер, приложим за 
представяне на знания по конкретен предмет. Масово сред учителите се 
използва подход - изготвяне на PowerPoint презентация за представяне на 
знания в учебен час. Тя, както и създадения с Wink материал позволяват 
сегментиране на представеното учебно съдържание на порции 
(слайдове/кадри), добавяне на навигация между отделните части, обединяване 
на елементи от различни файлове и др. 

Заедно с това, могат да бъдат изброени и редица допълнителни 
предимства на Wink представянията, които мотивират и направеният избор: 

• могат да бъдат създавани в самия учебен час, като получения 
материал е с високо качество и подлежи на допълнителна дообработка. 

• участващите нагледни материали, които представят поредица от 
действия на екрана на компютъра, се записват автоматично, а не 
изискват многократно копиране; 

• характеризират се с по-висока степен на преносимост, а от там и на 
многократна използваемост; 
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• предлагат възможности за директно вграждане в уеб страници; 
• осигуряват защита на  авторското право на своя създател и др. 

4. Провеждане на експеримента 
Педагогическият експеримент, предмет на настоящата статия е проведен в 

средно професионално училище „Христо Ботев“, гр. Пловдив с 13 ученика от 
10 клас при преподаване на модул „Бази от данни“ (БД) по учебния предмет 
„Информационни технологии“.  

Съгласно учебното разпределение, за модул „Бази от данни“ са 
предвидени 16 учебни часа (по 1 час седмично) от общо 36 часа годишен 
хорариум. Очаква се в края на обучението учениците самостоятелно да 
разработят БД с програмата Microsoft Access (Access) по предварително 
определено от учителя задание.  
Първи етап 

Модулът „Бази от данни“ определено е подходящ за провеждане на 
експеримента, поради факта, че изисква представяне на начина на работа с 
Access при изграждане и използване на БД. Допълнителна мотивация дават и 
ред проблеми, които са свързани с неговото преподаване и усвояване: 

• учебният материал е труден и изисква пълна концентрация от страна 
на учениците при представяне на възможностите на системата Access 
от учителя; 

• учебните часове с продължителност от 45 мин са крайно недостатъчни, 
за да приложи ученикът на практика преподадените нови знания; 

• поставените за реализиране като самостоятелна работа задачи от 
учебното разпределение затрудняват учениците поради липса на 
съответни помощни материали (дори и при наличие на записки от 
часовете); 

• не е достатъчно нивото на затвърждаване на знанията и дори до 
провеждането на часа през следващата седмица, ученикът вече е 
забравил преподаденото от предишния час.  

Всичко това налага учителят да потърси допълнителни начини да 
преодолее объркаността на учениците, да засили тяхната ангажираност към 
преподаваното ново знание, като ‘режисирано’ ги подпомогне при реализиране 
на поставените самостоятелни задачи. 

Сценарият за поднасяне на урочното съдържание предвижда преподаване 
на всички необходими знания и умения (съгласно учебното разпределение) за 
проектиране, реализация и използване на БД в рамките на 4 последователни 
часа. Той включва последователно и точно разясняване на възможностите на 
програмата Access пред учениците. Паралелно с това, преподавателят 
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демонстрира на електронна дъска практическата реализация на примерни 
задачи по темата. Подборът на задачите е съобразен със спецификата на 
заданията, които се поставят за самостоятелна работа при втория етап от 
експеримента. Така, при демонстрацията се разясняват всички съществени 
моменти за приложение на преподаденото при реализация на заданията по 
БД, по-късно и без чужда помощ.  

Едновременно с това, цялата последователност от действия на учителя, 
които учениците са проследили на електронната дъска, се запаметява фоново, 
с помощта на програмата Wink (с настройка за създаване на 2,4,6 и 10 кадъра 
в минута за нуждите на експеримента).  
Втори етап 

Запаметената, при първия етап от експеримента, поредица от кадри за 
разработване на учителския проект по БД подлежи на допълнителна 
дообработка в работната среда на програмата Wink, за да придобие 
качествата на същински учебен материал за подпомагане самостоятелната 
работа на учениците. Добавени са гласови, текстови пояснения и други 
елементи върху отделните кадри, с цел по-пълно изясняване, структуриране и 
оформяне на съдържанието (фиг. 1.) 

 
Фигура 1. Wink кадър с текстови пояснения за работа с Access  

За да се осигури Интернет достъп за учениците до така получените 
учебни материали, в рамките на експеримента са изследвани възможностите 
за тяхното публикуване под формата на exe и swf файл за използване и 
разглеждане, съответно след запис на локалния компютър или директно в 
избраната среда (изисква наличие на Flash Player). Проучени са 
възможностите за достъп чрез училищния сайт и съответно средата за 
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електронно обучение Moodle, или чрез специално разработен уеб сайт, с 
помощта на услугата Google Sites. 

Създадените дигитални учебни материали в рамките на учебния час 
(използвани са материали от [1]) показват на учениците как да проектират, 
разработят и използват за създаване на справки и отчети конкретна БД. За 
изпълнение на заданията, дадени за самостоятелна работа те се ръководят 
от помощните учебни материали, достъпни през сайта на училището. Всяко 
задание се изпълнява съвместно от 3-ма ученици (общо 5 задания). 

Анализ на резултатите от експеримента 
До предоставянето на помощните материали двама ученика от групата 

представиха частична реализация на две от заданията. Срещането на 
трудности в хода на изпълнение на задачата бе станало причина да се 
изнервят и да загубят желание да изпълнят заданието до край.  

При предоставяне на учебните материали през сайта на училището бе 
изпратено съобщение до предварително създадената във Facebook група. 
Наблюдението на активността на учениците показа следните резултати: 

80% от групата до 24 часа бяха прегледали материалите, като 30% от тях 
до момента нямаха регистрация в сайта на училището и междувременно се 
регистрираха. 60% от учениците поддържаха ежедневна активност в рамките 
на следващите три дни. В рамките на една седмица 50% от учениците 
представиха и защитиха в час напълно реализирани 2 задания – онези, които 
бяха разработени само от двама ученика частично преди предоставяне на 
помощните материали онлайн. Останалите 50% реализираха и защитиха 
проекта си в рамките на втората и третата и четвъртата седмица, като през 
това време в часовете задаваха конкретни въпроси и бяха насочвани да гледат 
онези части от помощните материали, които дават отговор на затрудненията 
им. 

Изводи 
Направения педагогически експеримент налага следните изводи: 

• Организацията на учебния материал чрез създаване на малки 
порции учебни обекти достъпни през интернет дава възможност 
на учениците бързо да се ориентират и да преглеждат само това, 
което в хода на работа ги интересува.  

• Когато предоставения учебен обект е кратък и ясен ученика 
задържа вниманието си върху него.  

• Дадена част от учебния материал може да се гледа толкова пъти, 
колкото на ученика му е необходимо.  
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• Разработването на зададения проект за учениците се превръща в  
предизвикателство, а подготвените кратки учебни обекти те 
приемат като ключ към постигането на крайната цел. 

Успешното реализиране (в една или друга степен) на ученическите проекти 
от всички отделни групи доказва полезността на изследвания, в рамките на 
експеримента подход при преподаване на теми със специфика, подобна на 
темата за БД. 

Заключение 
Представеният в статията експеримент показва предимствата на един 

специфичен подход към прилагане на съвременните ИКТ в обучението. 
Той е полезен за учителите с това, че демонстрира възможност за създаване 
на електронни материали по време на самия учебен час. Създадените 
материали могат да бъдат използвани многократно за нуждите на 
преподаването за евентуално друга група обучаеми в традиционна или 
електронна форма на обучение. Естествената им преносимост позволява да 
бъдат използвани, както от друг автор с/без необходимост от модификация, 
така и от същия автор в друг контекст на представяне на дадено знание.  

Учениците също успешно могат да използват такива електронни материали 
за подпомагане на ученето или самостоятелната си работа, по време и начин, 
който е удобен за тях. Постигнатите, в следствие на това резултати, 
позволяват автоматично регистриране от система за управление на 
обучението и отчитане при образуването на крайната оценка по предмета, 
което би компенсирало недостатъчните часове за работа в час. Така, 
технологично подготвеният ученик, (каквито са обучаемите на 21 век) е винаги 
в крак с темпото на обучение и поддържа необходимия интерес към урочното 
съдържание.  

Прилагането на подхода при организация на обучението открива нови 
перспективи за разнообразяване на учебния час и е едно възможно решение 
по пътя към повишаване качеството на преподаване и учене и превръщането 
на ученика от пасивен зрител в активен потребител в този процес. 

Възможна перспектива за бъдеща работа, свързана с представения 
експеримент е по посока на повишаване степента на многократна 
използваемост и оперативна съвместимост на създадените електронни учебни 
материали, чрез форматиране и организиране (в т.нар. пакети) според някой 
от съответните световни стандарти (като IMS Content Packaging, SCORM 
Content Packaging и др.) [2], които се поддържат от повечето съвременни среди 
за електронно обучение. За целта може да се използва например, безплатният 
инструмент на Reload [4], което би осигурило допълнителни възможности за 
възпроизвеждане, вграждане и пренасяне на учебното съдържание към други 
системи за постигането на различни обучителни цели, ‘режисирани’ от същия 
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или друг преподавател. Преподавателят споделя създадения от него пакет, 
като запазва авторското право върху разработения учебен материал. 
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Abstract: The article presents an experiment, related to teaching approaches consistent with 
the modernized and optimized information and communication infrastructure in Bulgarian 
education. The goal of the experiment is to investigate the possibility of creating reusable 
digital study materials that are generated in the process of teaching in class using freeware 
software and are placed online to students for self-study. 
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VIRTUAL ENVIRONMENTS AS AN EDUCATION TOOL FOR 
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Abstract: The paper focuses on the development of an educational concept of virtual 
environments for Digital Natives.  The project, a collaboration between NBU Sofia (Bulgaria) 
and UWS Sydney (Australia), concentrated on the development of a didactic solution for 
attracting the so called Digital Natives into a virtual environment where they could develop 
their own learning scenarios accessing knowledge within a Second Life environment or 
comparable interface.  The goal of the project was to provide an engaging and participatory 
virtual environment which would encourage students to become more intimately involved in 
the learning process around ancient and in some cases extinct Balkan languages. The results 
provided visual immediacy within a learning environment and allowed the UWS computing 
students to sharpen their professional IT skills working for NBU as a client. 

Key words: Virtual Environment, Education Tool, Digital Natives, Visual Immediacy, Blended 
Learning, Participatory Learning 

1. Educational Concept 
This paper will discuss the mastering of a new concept of participatory learning 

with an education tool that uses virtual environments focused on the habits of the so 
called ‘Digital Natives’ (Palfrey/Gasser 2008, Tapscott 2008) which essentially differ 
from those of the ‘Digital Immigrants’ (Prensky 2001, Tapscott 2009). In the late 
2000, esp. in the days of the post-financial crisis (2009) there were signs of 
changing social reflexes following radical evaluation of life dynamics concerning the 
development of mobile communications and globalizing markets. Several aspects of 
everyday life appear hereby to ‘flag’ the switch for the new generation, such as 
continuous uncertainty, less emphasis on materialism and ownership, smart frugality 
(Erickson 2012) that the conservative education system should follow integrating 
new resources and participatory learning strategies in schools and universities. 

Facing the main contradiction within traditional education that playing new 
‘educational games’ with old tools and methods could no longer promise a 
prospective professional development in a globalizing world, the NBU team (Ludmil 
Duridanov, Stanislav Ivanov) is fostering together with the UWS project team (led by 
Joanne Curry) an alternative multigenerational educational solution to access in-
depth knowledge without insisting on abstract reading and reflections from the very 
same beginning. Instead of ‘teacher-centered’ traditional learning students start a 
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‘second life’ with an avatar in an immersive virtual environment. This means not only 
access using an already digitized know-how and historical cues of knowledge; but 
also active participation and development of further simulated visual immediacy with 
new dynamic scenarios between various locations and periods of South Eastern 
European history. In this way the virtual reality already constructed will meet the 
actual requirements of the day as a client-oriented space attracting ‘Digital 
Immigrants’ and ‘Digital Natives’ in face-to-face interaction and social networking. 
Acquiring visual access to linguistic, historical, geographic and religious knowledge 
data means that visualizing things will bring the participants to feel emotionally 
involved in the ‘time frame’ within which they could alternate the enhanced dialogues 
building new virtual paths to their sense of reality. The key point here is that the 
visualized 3D scenarios will be closest to the real world, as simple as possible, 
accessible online to everyone (without restrictions), and not only for the happy few 
that already possess a specific knowledge about languages, literatures, history, 
religion and rituals, mobile technologies and computer science. The tendency is to 
make all the participants as much as possible to feel at home in a web based 
animation. The concept doesn’t rely on the popular advertising strategy of MS 
Windows: “What you see is what you get”. Behind the curtain, after having faced 
other realities these young students (the Digital Natives) could be introduced to the 
skills required to read the sources in archaic Balkan languages or to have the 
opportunity to build technologically new virtual environments to meet each other in 
the way they need to. The solution is a disruptive innovation for accessing 
knowledge (Christensen/Horn 2008, Bass 2012), because knowledge here is made 
affordable and customizable for a wide audience using open source software where 
everyone can enter the ‘second life’ room and be involved in a ‘participatory learning 
game’. 

2. The project – context and development 
The project, which commenced in mid-2011, focused on the construction of a 

multilayer application simulating the ambiance of a digital library. The vision of a 
digital library was inspired by two specific sequences from the movie Disclosure 
(1994).  

The first sequence simulates a virtual library and provides access options. The 
user then accesses a virtual environment with a Head-Mounted-Display or a PC. In 
the first case the computer takes the information from a database and constructs a 
virtual environment which is projected as a 3D library in the user’s headset; or in the 
second case the virtual environment is projected on a PC screen. The ‘looker’ walks 
on a pad which simulates motion through a virtual corridor where a virtual helper is 
also available on demand (an angel that answers questions). The user is walking 
beside walls with virtual drawers and can stop at any moment and access via soft 
touch any file in the drawer.  
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In the second sequence a ‘live’ situation in an IT company is shown, where two 
colleagues (Tom Sanders and Meredith Johnson) are using both options of access 
and demonstrating how the angel is helping to find pieces of required information 
Ref. 

 The NBU team was the ‘client’ for the UWS Computing Student team as part of 
a project-based professional training unit and the task was to develop a solution 
closely related to the presented ‘Disclosure’ vision above.  

The method applied is an interdisciplinary one and falls under the competencies 
of an area called Digital Humanities. To date three UWS student teams have 
contributed as part the UWS – NBU academic partnership. Prior to the 
commencement of the collaboration only a few conceptual ideas on how to apply 
innovative participative learning approaches in “real-time” project-based 
collaborative working environments existed (Tippelt/Amóros 2003, 2011; 
Webb/Smith/Worsfold 2011), but these were mostly on paper, depicted as a 
“business plan”. To investigate the methodological concerns, an academic 
partnership agreement between UWS – NBU was established in 2011.  This 
provided an opportunity for a long-term collaborative atmosphere where the project 
teams worked on the conceptual and didactic basis of Digital Humanities. It also 
provided an environment where IT specialists could work together with researchers 
of the Arts and the Humanities.  

The goal was to create a virtual ambient environment that could be navigated in 
an informal way with the aim to provide various scenarios that would improve visual 
access to a multilingual historical reality containing archaic Balkan languages, 
mediated by the analysis of the late Prof Ivan Duridanov in several languages. The 
long-term project was divided into several phases, where different UWS student 
teams followed the perspective to create an open source digital library as a dynamic 
center of participatory learning.  

The first methodological step was to create an experimental basis of the core 
competencies of participatory learning. So, developing a project-based professional 
experience means here to test participatory learning on various levels of 
communication between the two teams: synchronizing intercultural, technological 
and religious differences and building efficient educational patterns on how to 
develop learning and teaching competencies for the visual surface (disrupting a 
reality in easy to learn visual basics) and in-depth knowledge presentation (by 
reading detailed issues for research fellows looking for further essentials). The 
project development enhances continuous monitoring and creation of a description 
of participatory learning patterns to run, because of various levels of metaphoric 
thinking that recurs in intercultural, religious and technological backgrounds between 
the Arts and the Humanities on the one side and Information Technologies on the 
other. This means there is a need to find the ‘appropriate code’ (or language) to 
communicate for the purposes of describing the modeling of a virtual environment in 
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convenient key words that each side understands and to build correspondences at 
the level of culture, religion and technology whereas historical background is 
included and should be accessed as a visualized reality.  

Looking for an open source solution to build an educational tool for a long-term 
period also poses a ‘market problem’, because of the dynamic development of 
global trends in IT markets. The decision offered by the UWS team is to make a 
noncommercial open-sim application within a Second Life environment. The building 
symbolizes a universally accessible place of knowledge (without dominant political 
or religious accents). Some architectural elements are inspired from Versailles such 
as the marble floor and the columns designing the inside ambiance of the virtual 
room (see Figure 1). 

 
Figure 1. 

The outside form is influenced by the Shah Mosque in Isfahan (see Figure 2): 

 
Figure 2. 

The VR modeling simplifies the Hollywood vision from the movie Disclosure 
concerning an avatar as a laser projection of a human body of the user. There was a 
strong preference for a simple avatar that would enable support of a nonproprietary 
solution, i.e. to make it affordable for everyone and easy to access from any 
computer terminal or mobile device. The solution sees an avatar enter an octagonal 
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room and approach a large mosaic tile in front of a wall. Putting both feet on the tile 
opens a website displaying a linguistically ordered catalog.  

A methodological pre-selection of four interrelated semantic attributes 
(Linguistic, Historical, Geographical, Religion/Ritual) was conceived as appropriate 
to secure access to SE European knowledge (3000 BCE – 1000 AD). Based on the 
linguistic works of the late Prof Ivan Duridanov the historic reality of archaic Balkan 
languages is to be reconstructed if we follow interrelated links between a geographic 
location or area, historically associated connections and interdependencies in 
religion and everyday ritual of the inhabitants that could be evidenced on the basis of 
linguistic data and etymologically reconstructed roots. Therefore the four ways to 
access knowledge chosen by the NBU team is not a deliberate one, but is only 
mastering comparative linguistic methods followed and developed by Ivan Duridanov 
and other Neo-grammarians (Duridanov 1975, 1995), which are to be completed and 
updated in a new educational framework. 

During the first phase of the project the developed website provided access to 
specific linguistic domains (opened on a wall of the virtual library). The 
nonproprietary approach secures online availability for all users (see Figure 3. and 
4.): 

 
Figure 3. The avatar steps on the tile to open the website 

 
Figure 4. User zooms the website after opening 
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This could be called a ‘surface’ solution of an education tool when the user clicks 
a name and has a choice of documents to open as one or more inline quotations in a 
text document. The other educational solution (‘in-depth’) is provided when the user 
selects to read one or more text paragraphs in a published PDF-document (a book 
or an article). 

The NBU and UWS teams worked together to find a solution to a multilingual 
dilemma. The names of archaic Balkan languages have various forms which are 
sometimes reconstructed only as roots and not directly evidenced and written in 
different alphabetical systems (Greek, Latin, Cyrillic). This requires a “Unicode”, i.e. 
a language mediator (a Latin transcription of all the names) to be used so that 
anyone could access the inline quotations in the PDF-scanned text documents. This 
poses a new problem: how to infuse the ‘language mediator’ into the text 
documents. If this was done as ‘sticky notes’ a significant delay of up to 3-4 minutes 
for web access could be intriduced, i.e. opening the PDF-documents, because the 
code is longer than 32 signs. To make this easy to access the first UWS team 
introduced a link to the so called ‘favorite’ in the PDF-document which opens the 
document at the same page. The second UWS team (November 2012) brought a 
slight diversification of the surface solution to initially open those document titles that 
had an inline quotation (*.jpeg). For an in-depth solution the full document would 
then be opened using the favorite marking.  

The second UWS team (2012) also optimized the linguistic access and faced 
some problems making a second website that included a geographic linking to the 
names selected within the linguistic access site. Below is the zoomable map of SE 
Europe that includes a zoomable timeline where the historic period should also 
activate a group of names on the map or refer to the linguistic access (religion/ritual 
access is to be constructed during the fourth phase coming next). The avatar has to 
turn to the other wall (website) which dims the linguistic access and turns on the 
second website (map/timeline).  

A voice communication or a chat dialogue between participants finding each 
other in the virtual library is also available via open sim app of Second Life. The 
participatory learning in the “Duridanov Center” (which will be extended to the works 
of other research fellows after finishing the fourth phase of modeling a virtual library) 
is applying a blended learning methodology (Staker / Horn 2012, Friesen 2012). A 
relational database which is about to be elaborated during the third phase of the 
project between UWS and NBU teams (March – June 2013) will preserve a 
possibility for 100 visitors to access the center. If there are more participants 
entering the virtual room, it should be simulated several times as a networked 
campus depending on the public traffic (on demand). 
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3. Conclusion 
To master an alternative educational tool oriented on the active perception of the 

Net Generation means not to replace all previous traditional ‘teacher-centered’ 
learning, but to compliment it with a ‘student-centered’ participatory learning 
environment which matches the actual needs of the global markets. The 
participatory learning tool developed by the NBU – UWS project teams could be 
regarded as twofold pattern: as a pilot project of a ‘student-centered’ teaching and 
as a personalized model of accessing knowledge by researchers and students 
learning from each other.  

At this stage of the development we could not evaluate how the two solutions of 
participatory learning described above are interacting with each other, because we 
have to complete first the assembly of the virtual library during August – November 
2013 and then a blended learning procedure could be tested as an integral part of 
our minor program Digital Humanities to be started by October 2013. Hereby we can 
only evaluate the synchronizing of the intercultural and professional (encoding – 
decoding) skills within our collaborative professional training between NBU Sofia and 
UWS Sydney. After creating a “synchronized vocabulary” in the first two semester 
weeks we have to emotionally fix three basic ‘semantic components’: the vision of 
the project, the requirements of the ideas to be implemented during the semester 
given and the ‘time frames’ giving the tempo of execution of the negotiated details. 
Usually during week 10 some crucial questions appear how to structure some 
integral parts of the whole model to the end, because of diversifying the ideal model 
of the center. Then we focus on overwhelming difficulties in putting a final point to 
the parallel process of developing ideas further how to continue in the next stage. A 
demonstration via G+ hangout is to be recorded and the project is peer reviewed by 
the UWS jury and by the client (NBU team). Evaluation on the technological 
procedure level as well as at the methodological level is concluded to see “system 
errors” in the continuous approach to building a participatory learning center and 
how to moderate standard measures and procedures. 

On the methodological level there are two solutions of user interaction that are 
crystallized in the last three semesters. A surface solution for ‘absolute beginners’ is 
envisioned where ‘Digital Natives’ access visual environments and simulate further 
encounters on the one side; on the other side they interact with researchers who are 
about to work on the fundamentals of knowledge enriching the in-depth solution with 
specialized pieces of information. So, if the first solution is nearer to what could be 
called a ‘game mastery’, the second one is focused on the scientific paths of 
“serious knowledge”; both complimenting each other by the way education meets 
the requirements of life to have new virtual rooms and future scientific discoveries. 
The disruptive innovation applied in the “Duridanov center” is in the sustaining of a 
continuous interaction of both levels which will lead to a mixed educational 
framework of blended learning where “serious efforts” and “serious results” are 
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accompanied by an emotional proceeding; serendipity (Toms 2000, Renduchintala 
et al. 2006) is here involved as a basic educational component and a final product of 
competitive intelligence. 
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ПРОБЛЕМИ СВЪРЗАНИ С ИЗГРАЖДАНЕТО НА 
Е-УПРАВЛЕНИЕТО В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 
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Резюме: Статията представя проблемите, свързани с изграждането на държавно 
е-управление в Република България, изследвайки и представяйки нагледно причинно-
следствените връзки в процеса, съществуващите и потенциални проблеми и 
заплахи в изграждането на държавно е-управление в Република България. 
Ключови думи: държавно е-управление, е-Правителство, е-управление, електронни 
услуги (е-услуги), стратегия, управление, дигитална администрация, ключови 
показатели за ефективност (KPI), проблеми, заплахи, причинно-следствени връзки. 

1. Въведение 
Изграждането на държавно е-управление е свързано с множество проблеми 

и заплахи във всеки от етапите на неговото реализиране – планиране, 
изграждане, внедряване и поддържане. Проблемите и заплахите при създа-
ването на държавно е-управление, следва да бъдат изследвани във всички 
етапи, а причинно-следствените връзки проучени и анализирани. За тази цел е 
необходимо проучване на всички обекти, участници в системата, в стратегическо 
и оперативно отношение, както и на взаимовръзките и зависимостите между тях, 
възникващи при вертикалната и хоризонтална интеграция на системата. 

2. Изграждане на държавно е-управление в Република България. 
2.1. Същност и възникване на държавното е-управление. 
Концепцията за използване на информационни технологии в държавното 

управление се заражда още през 70-те години на ХХ век в някои държави с 
основен фокус - събиране и обработване на големи количества данни с цел 
подпомагане вземането на управленски решения и планиране развитието в 
дадени сектори спрямо съответната държавна политика. През 80-те години 
тази тенденция се запазва и постепенно с развитието на информационните 
технологии приложението на ИТ в държавното управление нараства. Фокусът 
първоначално е върху автоматизация на процесите, като постепенно се 
допълва от обработване на информацията и след това от свързаност и обмен 
на данни и услуги между различни отдели.  

Понятието State e-Governance (най-точно преведено като Държавно е-
управление) се появява през 90-те години на XX в., заедно с развитието на 
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информационните и комуникационни технологии, разпространение на 
използването на World Wide Web, започвайки с изграждaнето на първите 
правителствени Интернет страници. В последните няколко години понятието все 
повече включва и възможностите за достъп до услуги чрез мобилни устройства. 

Общоприетата дефиниция съгласно UN/ASPA, 2001 за електронното 
правителство включва използването на всякакви информационни и 
комуникационни технологии, от факс машини до устройства с безжична 
комуникация, с цел улесняване на ежедневната административна работа на 
правителството  при обслужването на гражданите, бизнеса, служителите му. 

През март 2000 г. в Лисабон е предприета инициативата „е-Европа” на 
ръководителите на 15-те страни – членки на Европейския съюз с цел през 
следващото десетилетие да се изгради „най-конкурентноспособната и 
динамична, базирана на науката, икономика в света”. Тази инициатива се 
материализира в редица планове и ръководни документи на ЕС. Документите, 
с които е съобразена настоящата “Стратегия за развитие на електронното 
управление в Република България 2010-2015” са: Лисабонската стратегия; 
Декларация на министрите, отговорни за политиките по електронно 
правителство на Европейския съюз, приета през 2009 г. в Малмьо; Стратегия 
„Европа 2020” и „Програма в областта на цифровите технологии за Европа”. 
Всички те са пряко свързани с реализацията на проекта за електронно 
правителство, като такова, свързано с използване на технологиите за 
разширяване на достъпа  до информация и доставка на услуги от страна на 
правителството в полза на гражданите, бизнеса и служителите му.    

2.2. Предназначение на държавното е-управление 
Към настоящия момент основната цел на държавното е-управление, 

независимо от държавата, в която се изгражда, е да отговори на нуждите на 
обществото от качествени и леснодостъпни административни услуги, които се 
предоставят по начин, място и време, удобни за гражданите и бизнеса. Това, 
от своя страна, включва и нуждата от много добра интеграция на услугите, в 
хоризонтална и вертикална посока, между различните ведомства и институции, 
част от структурата на държавно управление.  

Внедряването на държавно е-управление позволява да се извърши 
радикална промяна в административно-управленските структури, като ги прави 
по-открити, прозрачни и ефективни. Това от своя страна води, както до 
предоставянето на по-ефективни услуги и методи на комуникация с 
гражданите и обществото, така и по-ефективно сътрудничество между 
институциите на държавата и между йерархичните нива на самите институции.  
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2.3. Модел на държавно е-управление 
Разработването на стратегията на държавно е-управление започва с 

определяне на мисията и стратегическото виждане за държавно е-управление 
(визия), дефиниране на ключовите стратегически цели и дефиниране на 
съответните задачи и дейности за тяхното достигане, като към всяка от тях се 
определят ключови показатели за ефективност (KPI, key performance indicators) 
и желани стойности за достигане, чрез които да се следи прогресът в 
изпълнението на стратегията. При изпълнението на стратегическите цели се 
използва балансирана карта от показатели за публичния сектор с балансирани 
показатели за ефективност, в която много ясно могат да се открият 
съществуващи проблемни области, които биха били заплаха за изпълнението 
на дадена стратегия в настоящ или бъдещ момент. 

Моделът на държавно е-управление е основан на принципите на е-
управление: е-управление в услуга на обществото, ефективност в услуга на 
обществото, повсеместно осигуряване и достъп до е-услуги, равни възможности 
за достъп, отчетност и прозрачност на администрацията при осигуряване на е-
услуги и при вземането на решения, доверие и сигурност. На тези основни 
принципи са базирани и разработените градивни елементи на е-управлението: 
организационен модел, информационен модел, технологичен модел и участие в 
управлението. На базата на градивните елементи на държавното е-управление 
се разработва Национална политика за е-управление, която включва множество 
секторни политики: секторна политика “е-Правителство”, секторна политика “е-
здраве”, секторна политика “е-бизнес”, секторна политика “е-обучение и е-
култура”, секторна политика “е-сигурност”, секторна политика “е-правосъдие”, и 
т.н. Като всички тези секторни политики са обекти на държавното управление и 
координация. Следната фиг. 1 илюстрира структурния модел на държавното 
управление в Република България според приетата “Стратегия за електронно 
управление в Република България 2010 - 2015”. 

 
Фиг. 1.: Модел на държавното е-управление 
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2.4. Стратегически теми в държавното е-управление 
С цел да се разберат по-ясно, целите, в стратегическата рамка свързани с 

развитието на държавното е-управление в Република България, са групирани в 
четири стратегически теми:  

− Стратегическа тема „Е-услуги за гражданите и бизнеса“, свързана с 
предоставянето на услуги към гражданите и бизнеса, тяхната инфраструктура, 
достъпност и удобство при работа, комплексност на услугите, ниво на 
сигурност и т.н. 

− Стратегическа тема „Дигитална администрация“, включваща 
преминаването към изцяло електронни регистри и архиви в администрацията, 
електронен обмен на документи между администрациите, реинженеринг на 
процесите, изграждане на единна система за общинска администрация, 
управление и услуги, и т.н., достигайки до включване в електронния обмен на 
данни между страните от ЕС. 

− Стратегическа тема „Популяризиране, достъп и участие“, свързана с 
повишаване качеството на предлаганите услуги, информираност на потребителите 
и подпомагане създаването на „е-демокрация“, в която през системата за 
държавно е-управление участват всички неправителствени организации и 
заинтересовани страни по дефиниране на политиките на правителството. 

− Стратегическа тема „Институционално изграждане“, свързана с разви-
тието на държавното е-управление – изграждането на институции и структура за 
насоченото развитие на е-управлението, централизирано управление и контрол 
на националната стратегия, управление по секторни стратегии,  създаване на 
синергии на национално и наднационално ниво, повишаване на администра-
тивния капацитет и професионално и сертификационно обучение. 

 
Фиг. 2.: Стратегически теми в стратегията за държавно е-управление 
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Към всяка от стратегическите теми са определени съответните стратегически 
цели, към които са дефинирани приоритети и към тях показатели за измерване 
на напредъка. Някои от показателите все още нямат дефинирани стойности за 
достигане на този етап от изпълнението на стратегията.   

2.5. Взаимодействия/взаимовръзки в държавното е-управление 
(хоризонтални и вертикални взаимодействия) 

Моделът на държавно управление ясно показва и наличието на вертикални 
и хоризонтални взаимодействия в работата на държавното е-управление, 
които неминуемо оказват огромно влияние върху проектирането и 
реализирането на стратегията за държавно е-управление, като ще бъдат 
източник и на множество предизвикателства, проблеми и заплахи в 
реализирането на стратегията. 

Хоризонталните взаимовръзки в модела на държавно е-управление 
обхващат взаимовръзките между отделните компонентите в отделните сектори 
“е-Правителство”, “е-здраве”, “е-бизнес”, “е-правосъдие”, т.н. Вертикалните 
взаимовръзки в модела на държавно е-управление обхващат взаимовръзките 
между компонентите в даден сектор, както и между йерархиите в дадена 
институция (институции) – от най-ниско оперативно ниво до най-високо 
управленско ниво. Такъв вид интеграция в електронните системи за 
управление (системите за държавно е-управление) се постига по-лесно в 
сравнение с хоризонталната интеграция, която въвлича съвместната работа на 
няколко независими сектора, всеки притежаващ различна структура и понякога 
несъвместими стандарти, компоненти, законодателство и т.н. Оттук също 
произтичат множество въпроси, проблеми и заплахи при реализирането на  
стратегията за държавно е-управление.  

2.6. Категоризиране на видовете услуги в държавното е-
управление 
Категоризирането на видовете услуги в държавното е-управление според 

субектите, между които се извършват услугите на държавното е-управление: 
− „Government-to-Citizen“ (G2C) – „Държавни институции към гражданите“ 

(G2C) обхваща е-услугите, които държавата предоставя на гражданите, 
използвайки системите за държавно е-управление. Разновидност на този тип 
услуги е „Municipality-to-Citizen“ (M2C) – „Общината към гражданите“ (M2C), 
която обхваща обемът услуги, които са всключени в ресора на органите на 
местното самоуправление за съответните населени места. 

− „Government-to-Government“ (G2G) – „Държавни институции към 
Държавни институции“ (G2G), което обхваща предоставянето на е-услуги 
между институциите-субекти на държавното е-управление в дадена държава и 
между такъв вид институции на международно ниво. Предоставянето на този 



114 VVІІ--ттаа ННааццииооннааллннаа ккооннффееррееннцциияя „„ООббррааззооввааннииееттоо вв ииннффооррммааццииооннннооттоо ооббщщеессттввоо””
 

вид услуги се осъществява на различни йерархически нива - транснационални, 
национални, регионални (вкл. и автономии) и общински (кметства) – 
хоризонтална интеграция. Такъв вид услуги могат се предоставят и чрез 
връзки между различните йерархични нива при вертикалната интеграция. 

− „Government-to-Business“ (G2B) – „Държавни институции към бизнеса“  
(G2B), което обхваща предоставянето на държавните институции на е-услуги 
към бизнес сектора, като това включва и взаимодействие с бизнес сектора, 
когато предоставянето на е-услугите се извършва съвместно с представители 
на бизнес сектора или е изцяло предостъпено на представители на бизнес 
сектора в държавата.  

− „Government-to-Employees“ (G2E) – „Държавните институции към 
своите служители“ (G2E). Този вид е-услуги се предоставят от държавните 
институции към служителите на държавните институции, която цели 
подпомагане подобряването на квалификацията на служителите, електронно 
обучение, работа в екип и споделяне на знания и добри практики от работата в 
системата на държавното е-управление. В практиките досега в различни 
страни, този тип е-услуги се внедряват последни, като в „Стратегията за 
електронно управление в Република България 2010-2015“ основа на този тип 
услуги е поставена в стратегическа тема „Институционално изграждане“. 

Всеки от гореописаните видове е-услуги отново подпомага извеждането на 
изводи за наличието на реални и потенциални проблеми и заплахи в 
реализирането на стратегията за държавно е-управление, които ще бъдат 
систематизирани по видове и описани по-долу в тази статия. 

На следната схема са представени видовете взаимодействия в 
държавното е-управление, категоризирани според субектите, между които се 
извършват е-услугите. 

 
Фиг. 3.: Видове взаимодействия в държавното е-управление 
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2.7. Етапи в развитието на държавното е-управление 
Развитието на държавното е-управление за дадена държава преминава 

през следните етапи: 
1. Етап на разпространение на информацията и каталогизация – Този 

етап включва наличието на информация в електронен вариант към 
потребителите на държавното управление, представяне на информация в 
каталогизиран вид и наличието на възможност в Интернет страниците на 
държавните институции за сваляне на електронни варианти на формулярите 
от административен характер. 

2. Етап на интерактивна връзка и извършване на транзакции – Този етап 
включва наличието на услуги и онлайн формуляри (формуляри, за попълване 
и изпращане директно онлайн през Интернет страниците на държавните 
институции), като тези действия са подплатени от работещи бази данни, 
поддържащи онлайн транзакциите. 

3. Етап на вертикалната интеграция (по министерства, агенции, т.н.) – 
Този етап се характеризира с наличието на свързаност между системи за 
работа в държавната администрация на локално ниво и системи за работа в 
държавната администрация на по-високо ниво и наличието на системи със 
сходни функционалности. 

4. Етап на хоризонталната интеграция (между министерства, агенции, 
т.н.) – Този етап е достигнат при наличието на интеграция в работата на 
системи с различни функции, когато клиент на системата може да извърши 
множество операции от различни ведомства използвайки единен портал за 
работа. 

5. Етап на политическо участие на обществото и на активно участие във 
формиране на политиката на правителството от обществото (извършване на 
електронно гласуване, референдуми, както и участие в други публични форми 
на управление). Този етап е финален при разработването на държавно е-
управление и до момента не е достигнат от нито една държава в света.Той 
обхваща ниво на интегрираност на системата за държавно е-управление, което 
позволява цялостно развитие на потенциала на секторна политика „е-
демокрацията“, в който използвайки системите за е-управление гражданите и 
неправителствените организации могат да участват в различните публични 
форми на управление на държавата. 

Преминаването през всеки от тези етапи определя и спецификата на 
текущите проблеми и заплахи в реализирането на стратегията на държавното 
е-управление. 

На Фигура 4 в схема са представени първите 4 етапа от развитието на 
държавното е-управление, в които обществото е приемник на държавното 
управление. На пети етап обществото е и непосредствен участник в процесите 
на управление на държавата.  
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Фиг. 4.: Етапи в развитието на държавно е-управление 

2.8. Текущо състояние 
В изпълнение на „Стратегия за електронно управление в Република 

България 2010-2015“ вече успешно са преминати или се работи по следните 
етапи: 

− първи етап: разпространение на информацията и каталогизация – 
изградени са Интернет страници на всички държавни институции, 
предоставящи данни, каталогизирана информация и електронни формуляри на 
обществото. 

− втори етап: интерактивна връзка и извършване на транзакции – 
изградени са възможности за подаване на електронни формуляри онлайн към 
институциите, като тези действия са подплътени с работещи база данни, 
позволяващи предоставянето на електронни услуги.  

− трети етап: етап на вертикална интеграция (по министерства, агенции, 
т.н.) – работата на министерства, агенции и ведомства, за предоставяните към 
момента електронни услуги, е интегрирана вертикално, предоставяйки 
свързаност между електронните системи (услуги и обмен на данни) от ниско и 
високо ниво. Възможно е изграждането на допълнителни услуги, които да бъдат 
интегрирани в създадените вече системи за е-управление. 

− четвърти етап: Към настоящия момент се изгражда на единен 
електронен портал (http://www.egov.bg), който да предоставя е-услуги от 
множество и различни държавни институции през една точка на достъп – 
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концепцията “едно гише”. В Портала ще бъдат интегрирани и каталогизирани 
всички налични е-услуги от държавното е-управление, с цел по-лесно 
навигиране и улесняване на процесите на хоризонтална интеграция в 
системата за държавно е-управление. 

Според проучвания на авторите, България се намира в четвърти етап, 
етапът– изграждане на хоризонтална интеграция в развитието на държавно е-
управление. 

Това е най-трудният до момента етап и от своя страна е свързан с най-голям 
брой проблеми и заплахи пред развитието на държавно е-управление у нас. 

2.9. Проблеми в държавното е-управление 
На базата на направеното проучване на състоянието и разработването на 

държавното е-управление у нас бяха изведени съществуващите и потенциални 
проблеми свързани с различните обекти и взаимодействията между тях, които 
бяха категоризирани с следните области: 

− Терминологични проблеми. Терминологичните проблеми са свързани 
с факта, че и досега не е унифицирана терминологията във всичките и аспекти. 
Като пример използването на термините електронно управление (е-
управление) и електронно правителство (е-Правителство), като взаимно 
заменяеми – т.е. има се предвид едно и също нещо, докато, изхождайки от 
Модела на държавното е-управление в Република България (фиг.1) в 
Стратегията за развитие на електронното управление в Република България с 
тези термини се означават различни обекти. Терминът „е-Правителство“ се 
отнася към сектора „е-Правителство“, отговорен само за предоставянето на е-
услуги свързани с работата на Правителството на Република България като 
институция. Термините „държавно е-управление“ или „е-управление 
(електронно управление) на Република България“  отговарят най-точно на 
представената тематика. Важно е приемането на единна унифицирана 
терминология, покриваща всички аспекти на електронното управление. 

− Проблеми, от юридически характер. При изпълнението на е-услугите 
в държавното е-управление се прави автоматизиран достъп до редица 
системи, съдържащи лични данни, издават се документи в електронен вид,  
съответстващи на хартиени със специфична заверка (напр.: нотариална 
заверка, заверка на изпълнителната власт и т.н.), което изисква съответната  
правна хармонизация в нашето законодателство, непрекъснато допълване на 
Закона за електронното управление, в който да се третират измененията в 
съответните закони. Това изисква технологично и правно обслужване на е-
услугите с препратка към законите, които те засягат и разработване на 
необходимите правни уточнения към тези закони.   

− Проблеми на оперативната съвместимост. Те са изключително остри 
в етапа на хоризонталната интеграция при разработването на държавно е-
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управление. Няма абстрактна оперативна съвместимост, ОС е безпроблемна 
работа при взаимодействие на автоматизираните системи и техните данни, 
при състояние на е-управлението, което искаме да бъде достигнато в 
работната му фаза (по установени и приети протоколи и стандарти).  

− Проблеми на реинженеринга. Внедряването на електронно 
управление неминуемо променя множество от вътрешните процеси и 
взаимодействията в институциите. Проблемите на реинженеринга не се 
отчитат, като основен ресурс за подобряване на оперативната съвместимост, 
ефективност на изпълнение, технологична иновация и в известна степен 
възможност за подобряване на правната съвместимост. 

− Проблеми, свързани с административния капацитет на нашата 
администрация, изключително остър за фазата на хоризонталната интеграция. 
У нас не са застъпени е-услуги от типа „Government to Employee“ на е-
управлението, което може да породи остри проблеми при внедряването на е-
управлението, поради липсата на възможност за споделяне на опит и добри 
практики между служителите на институциите, а периодът на внедряване е 
характерен с най-остра нужда от консултации след преминатото обучение. 

− Технологични проблеми. Необходимост от отчитане на BigData, 
облачните технологии, гридове, както и понятието повсеместност на е-
управлението (ubiquity), което в технологичен аспект е свързано с мобилните 
комуникации, специализираните персонални устройства, новите среди и 
средства за комуникация. 

− Проблеми на киберсигурността. Те се проявяват на всяко от 
описаните по-горе нива.    

Заключение 
Проблемите, свързани с развитието на държавното е-управление у нас, са 

характерни за развитието на всяко е-управление, като основна задача на 
страните, участници в процеса е навременното и точно идентифициране на 
реалните и потенциални проблеми и заплахи пред успешното реализиране на 
проекта и предприемането на своевременни мерки за тяхното преодоляване 
или елиминиране. Настоящата статия има за цел да насочи вниманието 
именно към проблемните области и заплахи в развитието на държавното е-
управление у нас в етапа на хоризонтална интеграция.  
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Resume: This article is summarizing the problems, connected with the development of state 
e-Governance in Republic of Bulgaria, researching and showing the reason-result 
connections in the process, the existing and potential problems and threads in process of 
developing the e-Governance in Bulgaria.  



120 VVІІ--ттаа ННааццииооннааллннаа ккооннффееррееннцциияя „„ООббррааззооввааннииееттоо вв ииннффооррммааццииооннннооттоо ооббщщеессттввоо””
 

КОМПЮТЪРНА МАТЕМАТИКА ЗА МОТИВИРАНИ СТУДЕНТИ  

Стефка Караколева, Иван Георгиев  

Русенски университет „Ангел Кънчев“ 
Катедра „Приложна математика и статистика“  
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Резюме: Статията представя нова методика за обучение на мотивирани студенти 
по дисциплината „Учебно-изследователска работа по „Компютърна математика“, 
включена като факултативна в учебните планове на инженерни специалности от 
област на висше образование 02.Технически науки. Поставен е акцент върху ролята 
на системите за математически изчисления и визуализация при обучението по 
математика. Разгледаните примери  показват  приложението на математиката  в 
инженерната наука и практика и използването на MATLAB и  MuPAD за решаването 
им.  

Ключови думи: education, Computer mathematics,  MATLAB, MuPAD 

1. Въведение 
В условията на бурно развитие на информационните технологии, 

традиционното обучение по математика отстъпва място на компютърно 
съпровожданото обучение с изучаване на системи за компютърни изчисления 
и визуализация (Computer Algebra Systems). Използването на CAS  в часовете 
по математика засилва интереса на мотивираните студенти – инженерен 
профил към математиката и приложението ѝ в инженерната практика.  

Нуждата от по-задълбочено изучаване на компютърна математика от 
студентите с по-висок потенциал и определени научни интереси, води по 
естествен начин до създаването на учебна програма, специално насочена към 
мотивираните студенти, в която да се изучават раздели от математиката, които 
не са включени в учебните курсове за степен „бакалавър“.  

Крайната цел от този курс е да бъдат подготвени най-добрите 
студенти за участие в Националната студентска олимпиада по Компютърна 
математика „Aкад. Стефан Додунеков“, участие в студентски научни 
конференции, научни сесии и др.   

2. Обучението по математика и системи за компютърни изчисления  

2.1. Основи на математиката и MATLAB  
Студентите в инженерните специалности в Русенски университет, в 

зависимост от професионалното си направление,  изучават през първите две 
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години Висша математика 1, 2 и 3 част или Математика и Приложна 
математика. В дисциплините Висша математика – 3 част и Приложна 
математика се изучават основите на системата MATLAB, като се решават  
Системи линейни алгебрични уравнения, Нелинейни системи уравнения, 
Метод на най-малките квадрати, Определени интеграли и приложение, Двойни  
и тройни интеграли, Диференциални уравнения, Несобствени интеграли и др.  
След завършване курса на обучение по Висша математика – 3 част и 
Приложна математика, студентите умеят да работят в средата на системата 
MATLAB и да решават няколко класа задачи [1].   

2.2. Обучение на мотивирани студенти – инженерен профил  
Дисциплината „Учебно-изследователска работа по „Компютърна 

математика“ има за цел задълбочаване знанията на мотивираните студенти за 
възможностите на съвременна система за компютърни математически 
изчисления и визуализация, както и изграждане на умения за самостоятелно 
моделиране и решаване на приложни математически задачи в инженерните 
науки. Използването на системата за математически изчисления MATLAB и 
нейния символен пакет MuPAD осигурява бързина, нагледност и практическа 
насоченост на курса. Дисциплината се изучава факултативно в четвърти 
семестър от студенти  степен „бакалавър” в следните специалности:  

Факултет „Аграрно-индустриален”: 
• Земеделска техника и технологии 
• Мениджмънт и сервиз на техниката  
• Климатизация, хидравлика и газификация 

          Факултет „Машинно-технологичен”: 
• Машинно инженерство 
• Механотехника и мехатроника, Мехатронни системи 
• Мениджмънт на качеството и метрология 
• Материалознание и технологии, Технология на материалите 

и материалознание 
• Индустриално инженерство 

Факултет „Електротехника, електроника и автоматика”: 
• Електроенергетика и електрообзавеждане 
• Компютърно управление и автоматизация, Автоматика и 

мехатроника 
• Електроника 
• Компютърни системи и технологии 
• Телекомуникационни системи 
• Информационни и комуникационни технологии 
• Електроинженерство 
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Факултет „Транспортен”: 
• Транспортна техника и технологии 
• Експлоатация на флота и пристанищата 
• Технология и управление на транспорта 

Дисциплината е съобразена с изискванията за провеждане на научно-
изследователска работа с мотивирани студенти  в Русенски университет. 

 В учебно-изследователската работа могат да участват студенти, които са 
положили всички изпити от предшестващите години на следването си и имат 
успех най-малко 4,00. Студентите, които отговарят на изискванията и желаят 
да участват в учебно-изследователката работа, заявяват своето желание в 
съответната факултетна канцелария по съответния ред. Успешно 
приключилата семестриална учебно-изследователска работа се вписва като 
отделна факултативна дисциплина в дипломата на студента с 1 образователен 
кредит.   

2.3. Технология на обучението 
Теоретичната част на учебния материал се разучава самостоятелно от 

препоръчани учебни помагала [2,3,4-7,8,9]. Получените знания се прилагат по 
време на практическите упражнения (общо 30 часа) в компютърна зала с 
Интернет и MATLAB 2010 (или по-висока версия).    

Теоретичният материал е разпределен  в следните петнадесет теми: 
 

Таблица 1. Теми за самоподготовка 
1 Комплексни числа. Действия с комплексни числа. Пресмятане на изрази 

в множеството на реалните и комплексните числа. Дефиниционна 
област на функция. 

2 Полиноми. Нормален вид на полином. Разлагане на множители в 
множеството на комплексните числа. Схема на Хорнер. Деление на 
полиноми. Най-голям общ делител и най-малко общо кратно на 
полиноми.  

3 Решаване на уравнения и неравенства. Разлагане на дробно-
рационална функция като сума от елементарни дроби. Числови редици. 
Граница на редица. Рекурентни зависимости. Сравнения. Модулна 
аритметика. 

4 Матрици и детерминанти. Действия с матрици. Ранк на матрица. 
Обратна матрица.  Матрични уравнения.  

5 Системи линейни алгебрични уравнения. Теорема на Кронекер-Капелли. 
Методи за решаване на нехомогенни и хомогенни системи линейни 
алгебрични уравнения.   
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6 Собствени стойности и собствени вектори на матрица. Жорданова 
нормална форма. 

7 Елементи на аналитична геометрия. Вектори. Действия с вектори. 
Скаларно, векторно, смесено и двойно веккторно произведение на 
вектори. Приложение на векторното смятане.  

8 Видове уравнения  на права и равнина.  Криви и повърхнини от втора 
степен. Класификация. Взаимни положения на геометрични обекти в 
двумерното и тримерното пространство. Визуализация. 

9 Граници и производни на функция. Най-голяма и най-малка стойност на 
функция. Неопределен и определен интеграл. Приложение на 
определен интеграл.  Несобствен интеграл. Интеграл, зависещ от 
параметър.     

10 Редове. Числови, степенни и функционални редове. Критерии за 
сходимост. Сума на степенен ред. Развиване на функция в ред на 
Тейлър.   

11 Функция на няколко променливи. Екстремум на ограничена и 
неограничена функция. Особени точки-видове. Визуализация.      

12 Двоен и троен интеграл. Криволинейни и повърхнинни интеграли от 
първи и втори род. Приложение.   

13 Диференциални уравнения. Системи диференциални уравнения. 
Аналитично и числено решаване. Визуализация на решенията.  

14 Интерполация на функция, зададена таблично. Оценка на грешката. 
Метод на Лагранж и метод на Нютон. Апроксимация на функция. Метод 
на най-малките квадрати.   

15 Ред на Фурие. Развиване на функции в ред на Фурие. Преобразувание 
на Лаплас. Приложение.    

След като студентите са се подготвили по темите за самоподготовка, на 
практическите упражнения се решават задачи с приложен характер в средата 
на системата за математически изчисления MATLAB, в частност  MuPAD.  

В края на семестъра всеки студент получава индивидуално задание за 
студентска разработка, съдържащо нетривиална математическа задача с 
приложно значение, която трябва да се реши с MATLAB. Тази разработка се 
оформя на хартиен и електронен носител и се представя на колоквиум по 
дисциплината като отчет. Оценката по дисциплината се определя от 
представената студентска разработка (отчет). В зависимост от пълнотата, 
качеството и научното ниво на получените резултати, отчетът се оформя като 
доклад за студентска научна сесия или научна публикация. Студентите с 
отлични резултати участват в отбора на Русенски университет в Националната 
студентска олимпиада по „Компютърна математика”.  
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3. Моделиране и решаване на задачи с приложение в инженерната 
практика  

Пример 1. Фирма „Агробизнес-21 век” с предмет на дейност преработка на 
семена за сеитба планира своето производство за сезона. Фирмата е поела 
ангажимент да обработи четири вида семена – пшеница, царевица, 
слънчоглед и ечемик. За обработката на всеки вид от тези семена са 
необходими три вида препарати П1, П2 и П3. Разходните норми за 
количествата на препаратите, използвани за обработка на единица семена от 
всеки вид, в условни единици, са  дадени в Табл. 1.   

 

Таблица 2.  Данни за Пример 1. 
 Пшеница Царевица Слънчоглед Ечемик 

П1 1 3 3 4 
П2 1 4 3 5 
П3 1 3 4 4 

 

За следващия сезон фирмата разполага с наличности от П1, П2 и П3 
съответно 70, 75 и 80. Да се намери какви количества семена могат да се 
обработят с наличните количества препарати, при пълното им изразходване. 

Нека количествата от съответните семена са  неотрицателни реални числа 
x1, x2, x3, x4 (Табл.3). 

 

 Таблица 3.  Модел за Пример 1. 
 Пшеница Царевица Слънчоглед Ечемик Наличности 

П1 1 3 3 4 70 
П2 1 4 3 5 75 
П3 1 3 4 4 80 

Количества x1 x2 x3 x4  
 

Тогава количествата от различните видове семена се определя от 
системата линейни алгебрични уравнения: 

  

  

За решаване на горната неопределена система с MATLAB [1,4-6,13,14] се 
използва командата 
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>> [x1, x2, x3, x4]=solve('x1+3*x2+3*x3+4*x4=70',... 
'x1+4*x2+3*x3+5*x4=75','x1+3*x2+4*x3+4*x4=80','x1','x2','x3','x4')  
 

В резултат от изпълнение на командата се получава решение  
(x1,x2,x3,x4) =(25 – z, 5 – z,10, z), 

където z е параметър. От ограниченията за неизвестните x1,x2,x3,x4, 
параметърът z е ограничен в затворения интервал [0,5].  

След анализ на получените резултати, се установява, че количеството на 
слънчогледа е фиксирано, докато количествата на останалите семена са 
различни при различни стойности на параметъра z. Логично е да се анализира 
кое точно решение да бъде избрано.  

От практическа гледна точка е удачно да се търси оптимално решение на 
задачата в зависимост от допълнително наложени изисквания за 
променливите. Например, при въвеждане на цени за единица от съответните 
семена, се получава оптимизационна задача спрямо параметъра z.     

Пример 2. Разлагане на изрази като сбор от елементарни дроби. 
Често при решаване задачи от инженерната практика се налага да се 

разлагат дробно-рационални изрази като сбор от елементарни дроби. Тази 
задача възниква например при решаване на обикновени диференциални 
уравнения, в операционното смятане, при аналитично интегриране и др.  

За решаване на задачата се използва командата  partfrac от символния 
пакет MuPAD, [7,10].  

Нека е дадена функцията  

  

 В MuPAD се въвеждат командите:  
y:=x^2/((x^2-1)*(x^2-5*x+6))  
partfrac(y) 

В резултат се получава следното разлагане на функцията:  

  

 

Пример 3. Най-голям общ делител на числа и полиноми 
В компютърните науки често се налага да се проверява дали две числа са 

взаимно прости (например при конструиране на генератори за псевдо-
случайни числа).  За целта се използва MATLAB – командата gcd (Greatest 
common divisor) [4-6,14]. Например:  
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>> gcd(1234567,7654321) 
ans =  1  
Тъй като най-големият общ делител на двете числа е единица, то те са 

взаимно прости.  
Същата команда в MuPAD се прилага както за числа, така и за полиноми: 
Например, търси се най-голям общ делител на полиномите:  
 , 
 . 
Намира се най-големия общ делител: 
 

gcd(x^4+2*x^3-12*x^2+14*x-5,3*x^5+19*x^4-22*x^3-150*x^2+275*x-125) 
 

Получава се полином , който се разлага на множители с  
factor(%) 
Получава се полинома , който е най-голям делител на 
дадените полиноми. 

Заключение 
 Математическата култура на новото поколение на XXI век в условията на 

бурно развитие на информационните технологии е немислимо без 
компютърните системи за математически изчисления и визуализация.  Чрез 
използването им в обучението по математика 

• се засилва интереса към математиката и се аргументира ползата от 
нея; 

• се изгражда алгоритмичен и аналитичен начин на мислене, 
необходим при моделиране и решаване на задачи от практиката;  

• се провокира състезателния елемент и екипната работа в часовете и 
извън тях; 

• се задоволяват нарасналите образователни изисквания на учащите. 
Обучението по дисциплината “Учебно-изследователска работа по 

Компютърна математика” за мотивирани студенти спомага за  изграждане на  
умения за самостоятелно решаване на разнообразни математически задачи, 
провокира творческото мислене и научния подход.  

Намеренията на авторите на учебната програма са да разработят сродни 
програми по Компютърна математика с приложен характер и за студенти от 
други специалности - Математика и информатика, Компютърни науки, 
Маркетинг, Стопанско управление и други.  
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Обучението по програмата стартира през май 2013 г. Предвидено е да се 
извърши серия педагогически експерименти за изследване ефективността от 
използването на системата MATLAB в обучението по математика за 
мотивирани студенти.   
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COMPUTER MATHEMATICS FOR MOTIVATED STUDENTS  

Stefka Karakoleva, Ivan Georgiev 

Abstract: The paper presents a new educational program for motivated students „Academic 
research in Computer mathematics” which is optional for the students from an area of higher 
education 02.Tehnical sciences. The program focuses on the practical use of mathematics in 
all fields of engineering science and practice. All of the examples show the application of 
mathematics in engineering science and practice and using MATLAB and MuPAD to 
solve them.  
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ОСИГУРЯВАНЕ НА МОБИЛНО ОБУЧЕНИЕ ВЪВ ВИСШИТЕ 
УЧИЛИЩА 

Николай Касъклиев  

Адрес: ПУ „Паисий Хилендарски“, гр. Пловдив, Ул. „Цар Асен“ 24 
kasakliev@uni-plovdiv.bg 

Резюме: В работата се прави анализ по отношение на технически характеристики 
на различни категории мобилни устройства с възможност за използване за мобилно 
обучение, също така се представят някои аспекти по отношение на осигуряване на 
мобилно обучение във висшите училища. Представят се възможностите и 
предизвикателствата в областта, очертани са потенциални проблеми и възможни 
решения. В работата се представя реализация на експериментално мобилно 
приложение с потенциално приложение за мобилно обучение. 

Ключови думи: мобилни устройства, мобилно обучение, мобилни приложения, 
софтуерни системи за мобилно обучение, стандарти за м-обучение 

1. Увод 
С бързото развитие от една страна на информационните и комуникационни 

технологии и все по-важната им роля в съвременното образование и от друга 
на нарастващия брой на „умни“ мобилни устройства сред учащите се очертава 
нуждата от разработка и внедряване на средства за мобилно обучение във 
висшите училища, като нова форма на електронно обучение[2]. 

Под мобилно обучение разбираме използване на различните видове 
мобилни устройства и свързаните с тях технологии за подпомагане процеса на 
обучение. 

В работата се прави анализ на технологии и преносими устройства, които 
могат да се използват в обучението, представят се основни предимства и 
недостатъци. Посочват се аспектите при осигуряване на мобилно обучение и 
се представя експеримент за мобилно приложение с потенциално използване 
в обучението. 

2. Анализ на съществуващи категории мобилни устройства 
За да се извърши този преглед първо трябва да се определи кои видове от 

голямото разнообразие на устройства са подходящи за използване за 
обучение. Преди да представим видовете нека направим едно уточнение, от 
този преглед ще извадим категорията на мобилните телефони от по-старо 
поколение поради твърде ограничените им възможности и категорията на 
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лаптоп и ноутбук устройствата, тъй като те се доближават по технически 
характеристики повече до десктоп системите макар и преносими. 

След направен кратък преглед можем да откроим следните категории: 
1. четци за електронни книги (e-book readers); 
2. смартфони (smartphones); 
3. таблети (tablets). 
На второ място нека уточним по какви технически характеристики можем да 

сравним съответните категории устройства. Предлагаме анализа да се 
направи по отношение на следните основни технически характеристики: 

1. големина на екрана, разделителна способност, дълбочина на цвета и 
др.; 

2. наличие на камера, микрофон и високоговорители; 
3. наличие на Интернет свързаност (3G, 4G, WI-FI); 
4. капацитет на батерията; 
5. обем на паметта; 
6. наличие на пълноразмерна клавиатура (вкл. виртуална); 
Други характеристики: 
1. поддръжка на формати за електронни документи (PDF, OFFICE …); 
2. поддръжка на мултимедийно съдържание; 
3. средства на комуникации (телефония, чат, имейл, видео 

конференции и др.); 
4. поддръжка на т.н. екранни четци (screen readers) и звук до текст (voice 

to text) конвертори. 
Четците за електронни книги представляват устройства подобни по 

размери и форма на таблетите. Те разполагат с големи екрани около 6-7 инча 
и резолюция от порядъка на 800x600 пиксела. Процесорите са от порядъка до 
1 GHz, а вътрешната памет достига няколко гигабайта. Характеризират се с 
много добра четимост на дисплея, голям капацитет на батерията позволяваща 
работа за повече от седмица. Някои модели предлагат интернет свързаност, 
USB интерфейс и разширителен слот за карти памет. По отношение на другите 
характеристики те са доста ограничени предлага се поддръжка на малко 
формати за електронни документи, най-вече PDF и EPUB. Друга много важна 
характеристика е невъзможността за инсталиране на допълнителен софтуер. 

Смартфоните представляват устройства, които комбинират възможностите 
за телефония, с такива за глобално позициониране, работа с електронни 
документи, комуникация по различни канали и други, някои ги наричат и 
джобни компютри. Най-характерната им особеност е компактния размер и 
много богатите възможности които предлагат. Съвременните устройства от 
този тип се характеризират със сензорни екрани с диагонал между 3 и 6 инча 
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но с много голяма резолюция достигаща до 1920x1080 пиксела. Те разполагат 
с мощни процесори с няколко ядра и достатъчно памет за съхраняване на 
данни, от друга страна обаче капацитета на батерията позволява работа само 
за няколко часа. Относно другата категория характеристики се отличават с 
поддръжка на повечето файлови формати за електронни документи и 
позволяват инсталиране на потребителски софтуер. 

Таблетите са устройства близки по характеристики до смартфоните, като 
се различават с по-големите си размери. Те разполагат с големи екрани, 
чувствителни на допир, мощни процесори и достатъчно оперативна памет. 
Батерията издържа в режим на работа по-дълго в сравнение с тази на 
смартфоните. Имат интернет свързаност, предлагат електронна поща и 
поддържат много файлови формати. 

Сравнението на трите категории устройства е представено в Таблица. 1. 
От представените данни може да заключим, че преди всичко таблетите и 
донякъде смартфоните са подходящи за използване за мобилно обучение. 

Таблица 1. Сравнение на типовете устройства 
Технически 
характеристики 

Ebook reader Smartphone Tablet 

големина на екрана + - + 

наличие на камера - + + 

наличие на 
микрофон - + + 

наличие на 
високоговорители + + + 

Интернет 
свързаност + + + 

капацитет на 
батерията + - - 

наличие на 
пълноразмерна 
клавиатура 

+ - + 

Други характеристики 
поддръжка на 
формати за 
електронни 
документи 

- + + 



VVІІ--ттаа  ННааццииооннааллннаа  ккооннффееррееннцциияя „„ООббррааззооввааннииееттоо вв ииннффооррммааццииооннннооттоо ооббщщеессттввоо”” 131
 

мултимедийно 
съдържание - + + 

средства на 
комуникации 
(телефония, чат, 
имейл, видео 
конференции и др. 

- + + 

поддръжка на т.н. 
екранни четци 
(screen readers) и 
звук до текст (voice 
to text) конвертори 

- + + 

3. Аспекти при осигуряване на мобилно обучение 
Получаване на информация навсякъде, по всяко време и на всеки тип 

устройство 
Едно от най-големите предимства при използване на мобилни устройства 

за обучение е възможността за получаване на информация навсякъде и по 
всяко време. На базата на тази характеристика обучавания, а и 
преподавателя,  може да се абстрахира от ограниченията за време и място и 
да стане част от един непрекъснат образователен процес. Благодарение на 
това всеки участник може да подбере най-удобното време и място лично за 
него и силно да персонализира обучението към своите нужди и своето 
мобилно устройство. Друга особеност е възможността всеки участник да 
получава важна информация веднага, под формата на известия (notifications), 
кратки текстови съобщения (SMS) или електронни писма (email), за настъпили 
събития, изискващи бърза реакция. Не на последно място, всичката тази 
информация може да бъде съобразена (филтрирана) с точното 
местоположение, времето от денонощието или трансформирана съобразно 
техническите характеристики на мобилното устройство (дисплей, звук и т.н.). 

Комуникация с други участници в образователния процес 
Благодарение на разширените възможности, които предлагат мобилните 

устройства за комуникация, всеки обучаем може да участва пълноценно в 
процеса на обучение по различни канали. Като пример, могат да се посочат 
телефонни разговори, видеоконференции, електронни писма, контакти в 
социалните медии, форуми и т.н. По този начин, всички участници оформят 
едно виртуално образователно пространство, позволяващо висока степен на 
колаборация и комуникация, споделяне на ресурси и помощ. 
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Мобилна библиотека с учебни материали за офлайн достъп 
Както всички знаем, един от най-използваните методи за подпомагане на 

обучението е публикуването (издаването) на учебни материали, под формата 
на учебници, научна литература, помагала, сборници и други. При 
реализацията на форми за електронно обучение на тяхна база се създават 
електронни курсове, от една страна, и цифрови хранилища (е-библиотеки) за 
учебни материали от друга. В днешно време мобилните устройства разполагат 
с голям обем памет и така могат да съхраняват за офлайн използване 
достатъчно на брой учебни материали в електронна форма и да формират 
мобилни библиотеки. Предимствата от реализацията на мобилни библиотеки 
са очевидни, а именно спестява се време за зареждане онлайн на съответния 
материал, намалява се трафика, спестяват се средства от таксите за мобилен 
интернет, могат да се създават индивидуални библиотеки за всеки обучаем и 
могат да се използват текст до звук конвертори, за да може обучаемия да 
слуша материалите по време на пътуване например. 

Поддръжка на наложени стандарти в системи за е/м-обучение 
Първо нека припомним накратко, какво представляват системите за  е/м-

обучение, тъй като именно те осигуряват средствата за осигуряване на този 
вид обучение.  Системата за управление на обучението (Learning Management 
System – LMS), накратко представлява комбинация от приложения, които 
позволяват управление на учебните материали, създаване на тестове и 
включват различни средства за комуникация като форуми, чатове, обмяна на 
файлове и др. От съществено значение е също лесният достъп, управлението 
на съдържанието и добрата поддръжка. 

LMS платформите, се предлагат от различни разработчици като се 
разпространяват или като open source  или като платени. Те са подходящи за 
институции, които предлагат голям на брой учебни курсове, например 
училища, университети и други, и имат голям брой обучаеми. Голяма част от 
тези системи предлагат и поддръжка на мобилни устройства, и могат да се 
използват за мобилно обучение. 

Тези платформи предлагат поддръжка на наложени стандарти, като 
например Sharable Content Object Reference Model (SCORM)[4], което 
позволява преносимост на учебните материали, съвместимост и улеснена 
поддръжка за различните платформи. SCORM e модел за дефиниране и 
управление на учебни обекти (learning objects, LO), а физически се реализира 
като пакет-архив, който съдържа уеб-ресурси, създадени според стандарта 
SCORM за учебните обекти. Този архив може да съдържа уеб страници, 
таблици, графики, Javascript приложения, Flash презентации и всичко друго, 
което може да се визуализира чрез уеб браузър. 
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Подходи при реализацията на софтуерни системи за мобилно 
обучение 
Една от важните особености при осигуряване на мобилно обучение е по 

какъв начин е реализирана софтуерната система. Съществуват два подхода: 
първият е да се реализира уеб базирана система и тя да се използва през 
браузъра на мобилното устройство, вторият подход е да се създадат мобилни 
(native) приложения за различните типове устройства. И по отношение на 
двата подхода съществуват известни предимства и недостатъци. 

При първия подход предимствата са: софтуерно решение, независещо от 
конкретно устройство - еднаква функционалност, използване на вече наложени 
решения (например Moodle Mobile[3] и Blackboard Mobile[1]), бързина и леснота 
по отношение на внедряване (обучение на потребители и администратори), 
лесна актуализация на приложението и др. Като основен недостатък при този 
подход може да посочим многообразието от уеб браузъри, използвани при 
различните мобилни устройства и каква поддръжка те предлагат на стандарти 
и технологии за създаване на уеб приложения, например поддръжка на HTML 
5, JavaScript, FLASH, Cookies и др. 

Що се отнася до втория подход основното предимство е възможността да 
се реализира приложение, точно за един тип устройства, строго съобразявайки 
се с неговите хардуерни и софтуерни дадености. Друго важно предимство е 
пълния достъп до ресурсите на устройството – камера, микрофон, GPS, 
Bluetooth, имейл клиент, памет  и т.н. Основния недостатък тук е нуждата да се 
създават много на брой мобилни приложения за различните мобилни 
устройства. 

4. Очертаващи се проблеми и възможни решения 
На базата на направения анализ на видовете мобилни устройства и 

очертаните аспекти при осигуряване на мобилно обучение, можем да откроим 
някои проблеми и да посочим някои възможни решения. 

Основни проблеми при осигуряване на мобилно обучение: 
• съществуват голям брой типове мобилни устройства, характеризиращи 

се с различни хардуерни и софтуерни спецификации, което значително 
затруднява създаването на унифицирани софтуерни системи за 
мобилно обучение; 

• съществуват малко на брой наложени стандарти в областта на 
системите за мобилно обучение; 

• изискват се значителни усилия и средства за създаване на истински 
мобилни приложения за мобилно обучение, както и за осигуряване на 
необходимия хардуер за обучаемите и преподавателите. По тази 
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причина, в момента, за целта преди всичко се адаптират системи за 
електронно обучение. 

Въз основа на направените изводи можем да посочим някои възможни 
решения, които да дадат началото на осигуряване на мобилно обучение в 
допълнение на традиционните форми. 

На първо място е адаптиране на съществуващите системи за електронно 
обучение за работа със съвременните видове мобилни устройства. Това 
включва разширяване на функционалността с предоставяне на услуги за 
мобилни устройства. Може да се постигне сравнително лесно и бързо с 
интегриране на модули към съществуващи системи за електронно обучение, с 
каквито разполагат по-голямата част от висшите училища. 

На второ място е създаване на типични мобилни приложения преди всичко 
за справочна информация (учебна програма, оценки, контакти и др.) за 
студенти и преподаватели. Основното тук е да се разработят мобилни 
приложения за наложените сред масовия потребител мобилни платформи 
Android, Windows Phone и iOS. 

На трето място е създаване на мобилни приложения от тип виртуална 
библиотека, които да осигурят достъп до електронни книги и други учебни 
материали директно на мобилното устройство. Главното предизвикателство 
тук е осигуряване на мобилно съдържание във формати за аудио, видео и 
текст поддържани от мобилните устройства. 

 
Фигура 1. Мобилно справочно приложение за Windows Phone 
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Проведени експерименти 

Представените по-горе изводи са направени на базата на направени 
експерименти в две направления. Първо беше изследвана съвместимостта на 
една система за електронно обучение (Moodle версия 2.4), с мобилни 
устройства базирани на платформите Android и Windows Phone. Изводите от 
този експеримент са: системата е достъпна от мобилни устройства и осигурява 
необходимата функционалност за провеждане на обучение и се поддържат 
основните файлови формати за учебни материали (MS OFFICE, PDF, EPUB и 
др.). 

Вторият експеримент се заключава в създаване на мобилно приложение за 
справочна информация за Windows Phone 7 и 8 (Фигура 1.). Приложението 
осигурява възможности за проверка на изпитни резултати за студентите, 
поддръжка на контакт по телефон или изпращане на имейл, поддръжка на 
упътване, базирано на GPS навигация (Bing Maps) до отделните факултети, 
ректорат, спортна зала и др. 

Мобилното приложение е проектирано да използва като източник на 
информация създаден за целта специализиран сървър осигуряващ OData уеб 
услуги за новини и изпитни резултати (Фигура 2.). 

 

 
Фигура 2. Изпитен резултат 
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Заключение 
В съзвучие с тенденциите и развитието на системите за електронно 

обучение и необходимостта висшите училища да осигуряват по-качествено и 
достъпно образование, се откроява нуждата от разработка и въвеждане на 
системи за мобилно обучение. Фактът, че все повече студенти и 
преподаватели разполагат със смартфони и теблети, предполага по-лесното 
налагане на мобилното обучение като алтернативна форма на електронното 
обучение провеждано на десктоп системи. Представеният тук анализ на 
мобилни устройства потвърждава този факт. Проведените експерименти 
показват, че мобилното обучение, което доскоро се смяташе за трудно 
постижимо и въпреки някои очертаващи се проблеми може да бъде реалност 
още днес с днешните технологии. 
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Abstract: This paper provides an analysis on the technical characteristics of the different 
categories of mobile devices with the ability to use in mobile learning also presents some 
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aspects regarding the provision of mobile learning in higher education. Presents the 
opportunities and challenges in the field, here are outlined potential problems and possible 
solutions. The present paper presents an experimental realization of a mobile application with 
potential usage for mobile learning. 

Keywords: mobile devices, mobile learning, mobile applications, software systems for 
mobile learning, m-learning standards 
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АВТОМАТИЗИРАНО СЪЗДАВАНЕ НА МЕТАОПИСАНИЯ 
И КАЛИБРИРАНИ ТЕСТОВИ БАНКИ В Е-ОБУЧЕНИЕТО 

Христина Костадинова, Георги Тотков 

ЮЗУ „Неофит Рилски“, ПУ „Паисий Хилендарски" 
kostadinova@swu.bg, totkov@uni-plovdiv.bg  

Резюме: Изграждането на е-курсове включва описание на учебни обекти (материали 
и дейности), чрез метаданни и създаване на учебно съдържание, включително  
е-тестове за оценяване на знанията на обучаваните. В работата се представя 
подход за автоматизирано създаване на калибрирана банка от тестови единици, 
който може да се използва и за генериране на метаданни за учебни обекти. 
Методът се базира на оценяване и акумулиране на отговори на обучавани, 
преподаватели или експерти на подходящи въпроси от отворен тип, в процес на е-
обучение. Динамичното калибриране на банката от тестови единици се гарантира 
с отчитане на съответни параметри на оценката на тестовите единици и дава 
възможност за реализиране на адаптивни е-тестове. Проектирането и 
реализацията на предложения акумулативен метод включват осигуряване и 
поддържане на връзки между учебните обекти, тестовите въпроси, чрез които се 
извличат данни за тях и генерираните метаданни. 

Ключови думи: тест, акумулативна тестова единица, метаданни за учебни обекти, 
тестова система, банка от тестови единици, генериране на метаданни. 

1. Въведение 
Важна роля за изграждане на ефективни електронно базирани курсове (е-

курсове) играе точното описание на включените в програмата на съответната 
дисциплина учебни обекти (УО) и използване на подходящи средства за 
определяне на равнището на знания на обучаваните. Широко разпространено 
средство за оценяване на нивото на постигнатите резултати е тестовото 
изпитване за надеждността, на което от голямо значение е качеството на 
включените в тестовата банка въпроси. Визитката на УО се формира от 
съответните метаданни, използването, на които улеснява търсенето, 
извличането, споделянето и мултиплицирането на УО и осигурява 
адаптивност при предоставяне на съдържанието на е-курсовете за 
обучаваните като повишава ефективността на управлението на 
системите за е-обучение (СеО) [5]. 

Процесът по проектиране и реазлизиране на е-тестове се състои от 
няколко основни компонента: създаване на тестова банка, дизайн на е-тест, 
предоставяне на е-теста за решаване от обучаваните, оценяване - 
съпоставяне на оценките на тестовите единици (TE), анализиране на 



VVІІ--ттаа  ННааццииооннааллннаа  ккооннффееррееннцциияя „„ООббррааззооввааннииееттоо вв ииннффооррммааццииооннннооттоо ооббщщеессттввоо”” 139
 

получените резултати за ТЕ, чрез статистическа обработка на съхранените 
данни [9]. 

Съставянето и въвеждането на метаданните е дълъг и труден процес, в 
който се ангажират висококвалифицирани специалисти в съответните области 
или експерти по въвеждане на метаданни. Естествено се появява и идеята за 
автоматизиране на генерирането, с цел увеличаване на ефективността при 
създаването на е-курсове. 

Основен стандарт в областта на метаданните за обекти, използвани в 
обучението е LOM [4], 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). 

Повечето методи за генериране на метаданни използват техники като 
извличане на данни от физическия файл, търсене в хранилища с метаданни 
или различни лингвистични подходи за откриване на ключови думи и фрази [3, 
7]. Посочените подходи ‘пропускат’ голяма група от метаданни, зависещи от 
контекста на съответния учебен материал (например – неговата трудност [1]). 
За преодоляване на посочения пропуск в работата се предлага метод за 
динамично генериране на метаданни в процеса на виртуално обучение [11]. 
Описан е подход в основата, на който стои идеята за използване на 
цифровизираната учебна дейност (е-дейност) „тестово изпитване” за 
натрупване и оценяване на отговори на обучавани чрез специално подготвени 
за целта ТЕ от отворен тип. 

2. Автоматизирано създаване на калибрирана банка от тестови единици 
Автоматизирането на процеса по създаване на е-тестове се състои от 

няколко основни етапа, съществена част, от които заема генерирането на 
калибрирана банка от ТЕ – съвкупност от оценени ТЕ, чиято 
целесъобразност и надеждност е проверена при няколко различни групи от 
обучавани [8]. При съставянето на голям брой подходящи въпроси от различни 
типове, които да участват в процеса на изпитване играят роля множество 
фактори: целевата група (интереси, предпочитания, равнище на знания на 
обучаваните и др.), ефективността в процеса на е-обучение (качеството и 
реда на представяне на включените в курса материали и дейности), изучавана 
предметната област (ИПО), в която се извършва изпитването и т.н. 
Възможен метод за отчитане на тези фактори при изграждане на банката от 
ТЕ, който намалява значително разходите на време и преподавателски труд е 
да се използват т. нар. акумулативен подход, същността, на който се 
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заключава в натрупването и оценяването на отговори на обучавани на ТЕ от 
отворен тип – акумулативни ТЕ (АТЕ) в процеса на тестово изпитване [6]. 
Това са т.нар. въпроси-шаблони, които в общия случай не зависят от 
конкретна ИПО и осигуряват първоначално създаване на тестовата банка от 
„нулата”. Тези ТЕ се предоставят за отговори на група от обучавани, които в 
края на първи етап на натрупването, след приключване на процедурата по 
оценяване вече имат съответно множество от верни и грешни отговори [12]. За 
всеки от получените верни отговори се съхранява информация колко пъти е 
бил посочван, въз основа на която се определя и неговата трудност. Същата 
схема се прилага и в случая с грешните отговори, които се използват като 
дистрактори във въпроси с многовариантен избор. 

Процесът на адаптивно тестово изпитване се моделира като ориентиран 
граф (работен поток) с върхове АТЕ и ребра − връзките между тях, описани 
в термините на таксономия за определяне на целите в обучението, например 
когнитивни равнища и типове знания в подобрената таксономия на Блум [2]. 
Адаптивността се осигурява от съответен алгоритъм за обхождане на графа, 
като на всяка стъпка динамично се определя подходящото (за всеки обучаван) 
равнище на трудност [6, 12]. С използването на такъв подход се осигурява 
генериране на нови ТЕ и динамично калибриране на банката от ТЕ. 

Етапи в процеса на генериране на калибрирана банка от тестови единици 
Етап 1. Генериране на тестови единици 

Стъпка 1. Предоставяне последователно на АТЕ за отговор от 
обучавания до достигане на предварително зададена контролна точка в графа, 
който описва връзките между тях; 

Стъпка 2. Стартиране на процедура по оценяване на получените 
отговори; 

Стъпка 3. Съхраняване на верни и грешни отговори в БД; 
Стъпка 4. Определяне на дискриминативната сила на всяка ТЕ 

спрямо натрупаните и оценени отговори от обучаваните по следната формула: 

T
RR

DP LU

5,0
−

= , 

където UR  е броят на обучаваните от „силната” група, които са решили вярно 

ТЕ, LR  е броят на обучаваните от „слабата” група, които са решили вярно ТЕ, 
а T  е общият брой на обучаваните [10]. 

Стъпка 5. Прилагане на процедура за селектиране на отговорите, 
които ще се използват (от преподавателя, в зависимост от конкретна оценка на 
всеки от верните и грешните отговори); 

Стъпка 6. Генериране на нови ТЕ (от различен тип). 
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Оценените отговори се използват по два начина: 
1. Включване на получените и оценени верни отговори в текста на нови ТЕ. 

Например на въпрос „Посочете основните понятия в материала.”, получените и 
оценени верни отговори nOOO ,...,, 21  се използват за генериране на 
следващ въпрос, свързан с предходния – „Опишете понятия nOOO ,...,, 21 ” 
или „Посочете връзката между понятия nOOO ,...,, 21 ”; 

2. Употреба на верните и грешни отговори като опции във въпроси с 
многовариантен избор. Например, ако { }nOOOO ,...,, 21=  е множеството 
от верни отговори, а { }mDDDD ,...,, 21=  е множеството от грешни 

отговори, част от елементите на обединението на множествата O  и D , като 
задължително се включва поне един елемент от O , се използват за опции 
при ТЕ от тип многовариантен избор. Възможни са различни стратегии за 
избор на опционалните елементи: на случаен принцип, на базата на оценка на 
трудността на всеки елемент поотделно или в комбинация с други елементи. В 
този случай се прилага метод, който избира верните отговори и дистракторите 
на базата на тяхната натрупана оценка по време на процеса на генериране на 
ТЕ, т.е. изборът на опционалните елементи се извършва на база на индекса им 
на трудност, определен по време на първия етап от създаване на 
калибрираната банка от ТЕ. 

Индексът на трудност на дистрактора и верния отговор се определя като се 
отчита колко пъти всеки един от тях е бил избиран за верен отговор по 
следната формула: 

 
където RO  е броят на посочванията на съответната опция като верен отговор, 
а O  е общият брой на ТЕ, в които участва опцията; 

В зависимост от това дали формулата се прилага за верни отговори или за 
дистрактори, резултатът се тълкува и използва по противоположен начин. 

В края на този етап обучаваните се разделят на две условни групи – на 
„силни” и „слаби”, на базата на броя на верните им отговори. С приключване на 
тази фаза, са изпълнени следните необходими предпоставки за започване на 
процеса на същинско тестово изпитване: 

• множество от верни отговори; 
• множество от грешни отговори; 
• оценка за трудността на всяка АТЕ - процент на верните отговори; 
• коефициент на трудност за получените отговори (вярно/грешно); 
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• индивидуална оценка на всеки от обучаваните въз основа на 
представянето му и разделяне на целевата група на „силни” и „слаби”. 

Акумулирането на тези данни позволява да се започне вторият етап на 
реалното тестово изпитване, в което от всяка ТЕ, придружена с набор от верни 
и грешни отговори, се конструират ТЕ от различни типове. 

При този подход е възможно осигуряване на адаптивност в процеса на 
първоначално генериране на банката от ТЕ чрез използване на ниво контролни 
точки, в зависимост от получените отговори движението по възлите на графа 
продължава в различни посоки или се прекратява [6, 12]. 

Етап 2. Тестово изпитване, с генериране на варианти на ТЕ 
След първоначално създаване на калибрираната банка от ТЕ, в базата 

данни (БД) са натрупани тестови въпроси от различен тип със съответните им 
оценки за трудност и дискриминативна сила. За реализация на същинското 
изпитване се използват въпроси, чийто тип позволява автоматично оценяване 
на резултатите и динамично определяне на ТЕ (например въпроси с 
многовариантен избор) спрямо текущото равнище на трудност и стратегията за 
избор на ТЕ. 

Входните данни, необходими за изграждане на стратегията за обхождане 
на работния поток, с възли ТЕ от различни нива са: 

• Стартов елемент – възможен е избор на конкретна ТЕ или равнище, от 
което се избира ТЕ със зададена трудност или на случаен принцип; 

• Стратегия за движение по възлите на работния поток – определяне 
на стъпката при промяна на трудността на следващите ТЕ, максимален брой 
ТЕ от всяко равнище. Съобразно получената стойност за дискриминативната 
сила на всяка ТЕ и резултатите на обучавания се избират следващите ТЕ. 

• Критерий за край на теста – максимален брой ТЕ, конкретна ТЕ или 
равнище от ПТБ. 

3. Автоматизирано генериране на метаданни за учебни обекти 
Освен, че описват съдържанието на УО, метаданните се отнасят и до други 

елементи на процеса на обучение. С използване на метаданни, аташирани към 
съответните УО, се улеснява тяхното търсене и обмен, като значително се 
повишава качеството на администриране на СеО. 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. 

Процесът на автоматизирано генериране на метаданни, зависещи от 
контекста на обучението се състои в използване на е-дейност „тестово 
изпитване”, като в теста са включени подходящи въпроси за натрупване на 
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съответните полета от метаданни. Стратегията за осъществяване на този 
подход изисква извършването на две предварителни стъпки: 

Стъпка 1. Създаване на подходящи ТЕ от отворен тип и групирането им в 
тест, като се отчита възможността за прилагане на различни стандарти за 
метаданни за УО; 

Стъпка 2. Създаване на е-дейност тестово изпитване, която включва 
използване на създадения тест с помощта, на който се акумулират кандидат-
метаданни за съответния УО. 

В Таблица 2. са представени примерни акумулативни въпроси, от които 
може да се състои теста за натрупване на данните. Всеки от тях се отнася до 
конкретно поле по стандарта LOM и има различно равнище на трудност. 
Включването им в процеса на обучение като част от стартовата процедура за 
генериране на ТЕ довежда до събиране на информация относно УО 
(материали или дейности) и тестовите въпроси и подпомага изграждането на 
техните визитки. Използването на АТЕ довежда до повишаване на 
ефективността при изграждане на учебното съдържание и при осигуряване на 
адаптивността при избора на УО. 

Схемата за реализиране на акумулативния подход се състои в добавяне на 
теста с ТЕ за натрупване на кандидат-метаданни след всеки от УО, за който 
трябва да се генерират данните, изграждащи курса. Тестовете могат да бъдат 
решавани както от експерти в съответната област, така и от обучавани, като 
паралела между получените резултати ще даде ценна информация и за 
равнището на знания и компетентността на участващите в тези групи. 

Метаданна Примерни акумулативни въпроси 
1.2 Title Посочете най-подходящото (според Вас) заглавие на УО. 
1.4 Description Резюмирайте (до 200 знака) материала. 
1.5 Keywords Избройте (поне 5) ключови понятия, свързани с УО. 

1.6 Coverage 
Посочете периода, за който се отнася материала. 
Посочете (поне 3) основни тематични области, свързани с 
материала (желателно в йерархичен ред). 
Таблица 2. Акумулативни ТЕ по стандарта LOM 

Всяка група от ТЕ или в частност всяка ТЕ е свързана по съдържание с 
един или няколко учебни материала или е-дейности, в които се намира 
информацията, необходима за отговор на съответната ТЕ. Семантичната 
връзка между ТЕ и УО или група обекти, от които се извлича информация за 
нея, позволява съотнасяне на полетата с метаданни, описващи съдържанието 
на УО, към визитката и на ТЕ. Например част от ключовите думи в изучаван 
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текст характеризират ТЕ, която служи за проверяване на знанията за 
основните понятия в текста. Свързвайки ТЕ и УО-източник чрез подходящи 
АТЕ се генерират метаданните за тях, които описват съдържанието им и се 
натрупва информация за самата ТЕ и равнището на усвояване на материала 
от обучаваните. 

В резултат на включване на въпросите от Таблица 2. в процеса на 
първоначално акумулиране на отговорите на АТЕ и чрез поддържане на 
подходящ индикатор за връзките между ТЕ и техните източници (материали 
или дейности) се осигурява: 

• Автоматизирано генериране на полетата метаданни, свързани 
със съдържанието на УО; 

• Оценяване на качеството и трудността на УО. При оценяване 
на резултати от съответно тестово изпитване, в което участват ТЕ, носещи 
информация за даден УО, могат да се направят изводи за съответния 
източник. Ако резултатите от теста са незадоволителни, една от възможните 
причини е в качеството на материала-източник; 

• Осигуряване на възможност за адаптивно учебно съдържание. 
Генерирането на метаданните за УО в контекста на процеса на е-обучение 

включва следните основни етапи: 
Етап 1. Определяне на връзките между теста с АТЕ и УО-източници; 
Етап 2. Стартиране на процеса на първоначално генериране на 

метаданни; 
Етап 3. Натрупване на кандидат-метаданни за съответния УО, с отчитане 

на връзката между всяка АТЕ и УО; 
Етап 4. Оценяване на получените резултати и генериране на метаданните 

за УО; 
Етап 5. Определяне на подходящи УО спрямо получените оценки; 
С ТЕ, представени в Таблица 2. е създаден акумулативен тест, свързан с 

всеки УО, който се предоставя на обучаваните след запознаване със 
съдържанието на съответния УО и служи за натрупване на потенциални 
метаданни. След оценяване от преподавател, отговорите на тези въпроси се 
включват към визитката на материала. На Фигура 4. е показан АТЕ, с помощта, 
на която се натрупват метаданни за полето ‘ключови думи’, преподавателят 
има възможност да оцени и/или редактира получените отговори. В този пример 
се генерират ключови думи, които се отнасят до темата ‘Бройни системи’ от 
курса Основи на компютърна информатика (ОКИ). След получаване на 
положителна оценка съответните метаданни се съхраняват като част от 
описанието на УО. 
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Фигура 4. Акумулативна ТЕ за натрупване на ключови думи за УО. 

Реализация на подхода за автоматизирано генериране на метаописания 

За реализация на описания подход и провеждане на експерименти в 
реална среда е избрана система за е-обучение с отворен код Moodle, версия 
2.4.3., изборът се свежда до тази СеО поради нейната модулност, лесна 
разширяемост, достъпност и широка употреба. За целите на изследването 
възниква необходимостта от надграждане на функционалностите на системата 
с допълнителни възможности (Фигура 5.): 

• Определяне и съхраняване на връзки между УО и теста с АТЕ, 
дефиниране на задължителните предпоставки за обновяване на връзките в БД 
и натрупване на информацията във вид, подходящ за ефективно извличане; 

• Отчитане на връзките между УО и конкретна АТЕ в контекста на 
процеса на е-обучение, аналогично на предходния процес, се налага 
надграждане на базовите функционалности и допълване на съществуващата 
структура на БД; 

• Осигуряване на механизми за прикрепване (прикачване) на тест с 
предварително създадени АТЕ по различните полета на стандартите за 
метаданни към всеки УО, независимо дали е материал или е-дейност. 

 
Фигура 5. Генериране на метаданни за УО. 
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4. Експерименти 
Проведен е експеримент за създаване на калибрирана банка то тестови 

единици в ИПО „Основи на компютърна информатика” (ОКИ) като за целта се 
включват тестови въпроси, проверяващи знанията по теми „Бройни системи”, 
„Алгоритми”, „Логически функции” и „Програмиране на С++”. Всяка ТЕ е от 
отворен тип и е в конкретната ИПО и тема. Експериментът е проведен на два 
етапа: 

Етап I. Предоставяне на целевата група на набор от АТЕ, с помощта на 
които се натрупват верни и грешни отговори. Използвани са тестове с по 20 
АТЕ, студентите са разделени на шест групи, като общият брой на 
използваните въпроси е 73. В този етап от експеримента са взели участие 68 
студенти. След приключване на тази фаза, разполагаме с информация за две 
съществени характеристики на всяка ТЕ: оценка за трудността и 
дискриминативната сила. 

При анализ на данните, получени в първия етап, са направени изводи за 
характеристиките на ТЕ и на тази основа се осъществява диференциран избор 
на въпросите за евентуалното им бъдещо включване в тестове. Въпроси с 
много ниска дискриминативна сила отпадат от следващите етапи. На базата на 
получениете обобщени оценки на АТЕ и техните верни и грешни отговори, са 
генерирани 25 нови ТЕ от тип многовариантен избор. Освен за параметрите на 
ТЕ, в края на тази фаза, разполагаме и с оценки за верните и грешни отговори 
и възможност за разграничаването им по трудност и определяне на ‘най-
подходящи’ дистрактори за въпроси с многовариантен избор; 

Етап II. Генериране на ТЕ с многовариантен избор, като се използват 
верните и грешните отговори, получени в първия етап. След предварително 
въвеждане на критериите за отсяване на ТЕ (трудност и дискриминативна 
сила), в системата са генерирани нови ТЕ с многовариантен избор, които се 
състоят от основната част на АТЕ и верните и грешни отговори, натрупани в 
БД. 

5. Заключение 
Предложеният метод и решения намаляват разходите за преподавателски 

и експертен труд при изграждане на качествени е-курсове в две направления: 
А) автоматизирано създаване на калибрирана банка от ТЕ и Б) 
автоматизирано генериране на метаописания за УО. Представеният подход се 
базира на акумулиране на данни по време на провеждане е-обучение чрез 
използване на подходящи ТЕ от отворен тип. След натрупване на отговорите 
на съответните ТЕ стартира процедура за тяхното оценяване, с което се 
осигурява възможност за специфициране на ТЕ с отчитане на тяхната 
трудност и дискриминативна сила. На базата на тези количествени оценки се 
постига калибриране на тестовата банка, спрямо равнището на знания на 
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обучаваните. Получената по този начин информация се интерпретира по 
различни начини: създаване на нови типове ТЕ с дискриминативна сила над 
предварително посочен праг; класификация на ТЕ по трудност в зависимост от 
предходни опити на обучаваните; използване на съхранените и оценени 
отговори за генериране на ТЕ или като възможни опции във въпроси с 
многовариантен избор. Предложената схема дава възможност за адаптивно 
тестово изпитване и повишаване на качеството на тестовете с многообразие от 
различни типове ТЕ. Аналогична схема на използване на акумулативно 
тестово изпитване намира приложение и в процеса на генериране на 
метаданни за УО. Подходът се състои в „прикачване“ на акумулативен тест, 
състоящ се от подходящи за конкретни полета от метаданни въпроси от 
отворен тип, с помощта на които се натрупват кандидат-метаданни за УО. В 
процеса на генериране могат да се включат различни групи от потребители: 
обучавани, преподаватели или експерти в съответната ИПО. За практическа 
реализация на представения метод е необходимо осигуряване на средства за 
моделиране на връзките между ТЕ и УО (в общия случай материал или е-
дейност) и е-дейност „тестово изпитване”, представена от АТЕ. За основа на 
провеждане на експерименти е избрана СеО Moodle като една от популярните 
системи за е-обучение, предоставяща удобни възможности за разширяване и 
надграждане. 
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AUTOMATIZED GENERATION OF METADATA AND  
CALIBRATED TEST ITEM BANKS FOR E-LEARNING 
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Abstract: The development of e-courses entails the description of learning objects 
(collections of content, practice and assessment items), through the use of metadata, as well 
as the development of learning content and e-tests, meant to assess the level of knowledge of 
the learners. An approach for an automated generation of a calibrated bank of test items (that 
in turn can be used to generate metadata about learning objects) is presented in this paper. 
The method is based on assessment and accumulation of the answers of learners, teachers, 
or experts to specific open-type questions in the course of the e-learning. The dynamic 
calibration of the test items bank is ensured by taking into account concrete parameters for 
evaluation of test items, and creates an opportunity to design and develop computer adaptive 
tests. The design and the implementation of the proposed accumulative method entail the 
establishment and the maintenance of connections between the learning objects and the test 
questions, through which the generated metadata are extracted. 

Key words: Test, accumulative test item, metadata about learning objects, testing system, 
test items bank, metadata generation. 
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ПАРАЛЕЛЕН ЕМ-АЛГОРИТЪМ ЗА СМЕСЕНО МАШИННО 
САМООБУЧЕНИЕ (MT-SSEM) 
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Резюме: С развитието на информационните технологиите събирането на огромно 
количество данни става все по-лесно. Натрупани са големи масиви от данни и 
тенденцията е те да продължават да нарастват с бързи темпове. Това определя  
необходимостта от разработването на бързи, паралелни алгоритми за анализ на 
тези данни. В настоящата публикация е  предложен един паралелен алгоритъм, 
който е модификация на ЕМ-алгоритъма. Решена е класификационна задача от 
смесен тип – комбинация от машинно самообучение с учител и без учител. 
Представеният алгоритъм приема на входа данни както с известни, така и с не 
известни стойности на класификационната функция. В много области 
класификацията на данни от учител е труден и времеемък процес. Обикновено 
разполагаме с много на брой примери без дефинирани стойности на 
класификационната функция и с малко на брой такива, чиито класификации са 
предварително спицифицирани от учител. 

Ключови думи: смесено машинно самообучение, ЕМ-алгоритъм, класификация 

1. Увод 
Развитието на уеб технологиите доведе до съществено нарастване на 

обемите от данни, с които разполагаме. Това доведе до търсене към 
паралелни алгоритми, които да могат да се справят с наличното количество 
данни в разумно време. В настоящата публикация е представен точно такъв 
паралелен алгоритъм в областта на машинното самообучение. Предложена е 
многонишкова модификация на ЕМ-алгоритъма за смесено машинно 
самообучение, която обучава класификатор на базата на обучаващо 
множество от примери, не всички от които имат предварително зададени 
значения на класификационната функция. Описаната модификация е от 
изключителна важност, защото бидейки итеративен процес, ЕМ-алгоритъмът 
изисква голяма изчислителна мощ за намиране на максимално правдоподобна 
оценка. Поради тази причина, стандартния ЕМ-алгоритъм все още не е масово 
използван, особено когато става въпрос за големи бази данни. Друго 
предимство на представения алгоритъм е, че много области от човешкия 
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живот могат да се възползват от малкото на брой класифицирани примери, 
достатъчни за постигане добра класификационна точност. Процесът на 
първоначална класификация на примерите от обучаващото множество може 
да се окаже дълъг и труден. Необходими са тясно-профилирани знания в 
конкретната област. Необходим е така наречения „учител“ – който да дава 
експертно мнение, за да могат да бъдат определени класификациите на 
примерите. Идеята е необходимостта от такъв учител да се сведе до минимум. 
Лесно достъпни и “евтини” за използване са примерите без класификации. 
Социалните мрежи могат да се възползват от връзките между различните 
потребителите за научаване на дадено понятие. Обикновено потребителите, 
които са харесали определен продукт са малко или напълно липсват, 
рейтингът е рядкопопълвана секция от потребителя. Малко хора след покупка 
се връщат в сайта, от който са пазарували, за да дадат своето мнение и 
оценка.  

Следващата секция прави преглед на изследванията в това направление. 
Секция 3 представя теорeтичната обосновка и дефиниция на поставената 
задача, описани са и сравнени примери, посредством Наивен Бейсов 
класификатор (машинно самообучение с учител), паралелен ЕМ-алгоритъм за 
смесено машинно самообучение. В секция 4 са представени изследвания на 
класификационната точност на алгоритъма според броя на примерите с 
класификации в обучаващото множество. Направена е оценка на сложността 
на алгоритъма. Секция 5 е заключителна и дава предложения за бъдещо 
развитие. 

2. Подобни разработки  
ЕМ-алгоритъмът е публикуван през 1977 за първи път от Артур Демпстър 

[1], но поради своята специфика едва наскоро добива по-голяма популярност и 
приложимост. P.E. López-de-Teruel, J.M. García и M. Acacio представят 
парарелен алгоритъм за базовия ЕМ-алгоритъм [12], който разпределя 
обучаващите примери между паралелни процесори. За разлика от тях, 
представеният в публикацията модел използва паралелизация по 
класификационните класове. Xiaojin Zhu прилага графи [10] и хармонична 
функция [6] за смесено обучение. Също така описва модификация на ЕМ-
алгоритъма за смесено машинно самообучение [1], която в настоящата работа 
е оптимизирана откъм бързодействие.  

3. Паралелен ЕМ-алгоритъм за смесен модел на машинно самообучение 
Смесеният модел за машинно самообучение получава на входа си два 

типа данни: примери, класифицирани от учител и такива без предварително 
зададена класификация.  
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Определение 1: Пример без предварително зададена класификация: D-
измерен вектор    , – Множество от допустими 
стойности на примера. 

Няма учител, който да дефинира стойността на класификационната 
функция. Разполагаме само със стойностите на атрибутите на примера. Ще 
означаваме такива примери с малко x . 

Определение 2: Класифициран от учител пример: (D+1)-измерен вектор 
 , където Y е стойността на дефинирана 

класификационна функция  
В определение 2 разполагаме с учител, който предварително е 

класифицирал примера  X, тоест X  принадлежи на класа Y. Казваме още, че 
значението на класификационната функция на примера X е Y. За краткост ще 
записваме пример като (x,y), където първата част на наредената двойка 
съответства на d-измерната част на примера, а y на класификацията на 
примера.  
Тогава под множество от примери ще дефинираме:     

където: 

Множество от примери от определение 1 – еднакво и независимо 
разпределени, nl– брой на примерите в това множество 

Множество от примери от определение 2 – еднакво и независимо 
разпределени,  nu - брой на примерите в това множество 

Определение 3: Смесено машинно самообучение (смесен модел от 
машинно самообучение с учител и без учител) – машинно самообучение, чиито 
алгоритми използват частичен брой класифицирани примери (подмножество от 
всичките примери са предварително класифицирани от учител). 

3.1. ЕМ-алгоритъм 

Итеративна процедура, която намира локален максимум на  или 
, използвайки метода на максимално правдоподобие. 

Този алгоритъм има сходимост към локален максимум. Когато примерите са 
независимо и еднакво разпределени: 

21 DDD +=

ln
iii yxD 11 )},{( ==

un
jjxD 12 }{ ==
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Стъпки на ЕМ-алгоритъма за смесено машинно самообучение: 
Инициализация   

Повтори докато  не се променя съществено 

Е-стъпка - намиране на скритото разпределение  
М-стъпка – намери  ,така че 

    

 
 е максимално 
В проведената експериментална база е използван смесен модел от 

нормални разпределения. Тогава параметъра , където 

 – априорна вероятност за класа 

 – математическо очакване 
 – ковариационна матрица 

 

3.2. Паралелен ЕМ-алгоритъм за смесено машинно самообучение (Multi-
threaded Semi-supervised Expectation Maximization Algorithm - MT-SSEM) 
Псевдокод на предложения паралелен ЕМ алгоритъм за смесено машинно 
самообучение: 

1. ParalelInit() - Инициализация (използва само частта от примери с 
известни класификации). Паралелизация по класовете j. 

 

21 DDD += ln
iii yxD 11 )},{( == un

jjxD 12 }{ ==
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2. Докато няма промяна в : 

- Parallel Expectation(); - намери паралелно  
- Parallel Maximization(); - намери паралелно  

На всяка стъпка на алгоритъма се преизчислява първо паралелно 

, а после намира параметъра  за всеки един клас 
едновременно. 

Представеният по-горе алгоритъм е лесно приложим и интегрируем в 
стандартна компютърна архитектура с многоядрен процесор. Реализацията на 
MT-SSEM представлява библиотека, отделен многонишков модул, написан на 
С++. Използвани са стандартната С++ библиотека - stl, eigen – включва голяма 
база от функционалност, засягаща линейната алгебра – [8].  

Тестовете са проведени върху компютърна архитектура, състояща се от 
процесор i7-2630QM с 4 ядра (8 нишки), 8GB RAM. За оптималност е 
използвана база данни с примери, разпределени в 8 класа (броя нишки на 
процесора).  

4. Проведени експерименти и резултати 

4.1. Класификационна точност  
Поведение и изследване на алгоритъма върху ръчно генерирано тестово 

множество с атрибути, които се подчиняват на нормално разпределение: 
Тестовото множество се състои от 5000 примера, разпределени в 8 класа. 

Броят на атрибутите е 5, стойностите на всеки от тях са получени с генератор 
на нормално разпределение. Използвана е линейна регресия, след това е 
приложен процес на дискретизация в 8 класа. В таблицата по-долу се вижда 
изменението на класификационната точност на алгоритъма върху тестовото 
множество.  
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Таблица 1. Класификационна точност на алгоритъма според процентния брой 
използвани класифицирани примери 

Labeled % MT-SSEM % 
10% 92.28% 
25% 92.84% 
33% 94.63% 
50% 95.95% 
75% 97.23% 
100% 98.48% 

 
Поведение и изследване на алгоритъма върху тестово множество, 

предоставено от университета Waikato – “iris.arff” [5]: 
В графиките по-долу MT-SSEM е сравнен с представянето на Наивен 

Бейсов модел. С намаляване на броя класифицирани примери, тенденцията е 
към по-стръмно падане на класификационната точнност на наивния подход за 
разлика от ЕМ-алгоритъма за смесено машинно самообучение, който се 
представя доста стабилно.  

Проведени са 3 опита – както следва: 
• 100% от обучаващото множество се ползва – всички примери имат 

класификации. Тогава паралелният ЕМ-алгоритъм за смесено 
машинно самообучение – MT-SSEM показва 98% класификационна 
точност върху обучаващото множество. Резултатите са без прилагане 
на процедура по крос валидация. Наивният Бейсов модел се 
представя също добре (използвана е реализация на weka – графичен 
интерфейс) – 96% точност 

• 44% от обучаващото множество се ползва – класификационната 
точност на Наивния модел пада значително за разлика от тази на MT-
SSEM. 

• 24% от обучаващото множество се ползва – запазва се тенденцията 
към по-стръмно падане на наивния подход. 
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Фигура 1. Сравнение между Наивен Бейсов Модел и MT-SSEM. По оста х са процента 
примери без определени предварително класификации, а по оста у е 

класификационната точност върху тестовото множество. 

 
Таблица 2.  Класификационна точност на Наивен Бейсов Класификатор и MT-SSEM в 
проценти – брой правилно класифицирани примери в зависимост от процентното 

съдържание на броя класифицирани примери 

Labeled examples % Naiive Bayes % MT-SSEM % 
24.00% 92.66 97.35 
44.00% 94.67 97.96 
100.00% 96.00 98.00 

4. 2. Паралелизъм 
Резултатите са само върху фазата на учене. Фазата на класификация - 

определянето на класификацията на пример след проведено обучение е 
бързо, със сложност О(|Y|), където |Y| е броят класове в множеството. Не е 
необходима паралелизация. 

Сложността на ЕМ алгоритъма за смесено машинно самообучение: 
• Parallel Expectation(): Стандартният алгоритъм има сложност 

O(|Y|*nu), където nu е броят примери с неизвестни класификации. 
Благодарение на паралелизма сложността се свежда до O(nu) 
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• Parallel Maximization(): Стандартният алгоритъм има сложност 
O(|D|*|Y|): където |D| е общият брой примери в обучаващото 
множество, |Y| e броят различни класове. С помощта на паралелната 
версия тази сложност се намалява до O(|D|).  

5. Заключение 
ЕМ-алгоритъмът и неговите модификации, в частност MT-SSEM все още не 

са широко застъпени в реалните системи, използват се по-евтини откъм 
изчислителна мощ алгоритми. С навлизането на технологиите и най-вече 
hadoop, се отвориха портите на една настояща мода към паралелизъм и 
разпределение на работата на алгоритмите. Тези системи са модерни и 
приложими, но изискват познания по поддръжка, инсталиране и използване на 
средата. За разлика от тях, предложеният алгоритъм в настоящата работа 
може да се интегрира лесно към всяка работна станция и показва много добра 
класификационна точност. Приложим е при решаване на класификационни 
задачи, които имат ограничен брой класифицирани примери. Бъдещето 
развитие и предизвикателство е реално приложение на всички модификации 
на ЕМ в много големи бази данни  от естеството на тези, с които разполагат 
google, amazon и др, при които фазата на обучение трябва да се изпълнява 
доста често. 
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Abstract: With the development of new technology, information has become easier to access. 
Databases consist of numerous examples, reaching new dimensions. New powerful, parallel, 
executing fast algorithms are needed. The aim of the presented algorithm is exactly to fulfill 
the greed for this trend. A multi-threaded semi-supervised version of the standard EM-
algorithm is presented. It uses two data sources – labeled and unlabeled data. Usually, we 
have access to lots of unlabeled examples, but the labeled ones are difficult to reach.  
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КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА ИЗВЪНАУДИТОРНИТЕ ФОРМИ 
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 Юлиана Пенева,  Станислав Иванов 

Адрес: департамент “Информатика” НБУ, бул. Монтевидео 21, 1618 София 
jpeneva@nbu.bg; sivanov@nbu.bg 

Резюме: Основаното на компетенции обучение включва както специфични знания и 
умения, така и общи умения, в това число организационни, комуникационни, 
когнитивни и пр. В доклада се разглеждат възможностите за стимулиране на 
развиването не само на специфични, но и на общи компетенции чрез подходящо 
формулиране на критериите за оценяване на извънаудиторни форми на обучение в 
програмите по информатика на НБУ. Предложени са варианти на набори от 
критерии за различните извънаудиторни форми. 

Ключови думи: електронно обучение, извънаудиторна форма, учебно съдържание, 
оценяване  

Въведение 
Представянето на учебни програми от висшите училища включва 

деклариране на компетенциите, придобити от дипломираните. Обичайно е за 
отделните специалности да се обявяват възможните позиции при реализация 
на трудовия пазар, а за всеки отделен курс - придобиваните знания и умения. 
Съдейки по състава на предлаганите курсове може да се твърди, че 
традиционното университетско образование по информатика е ориентирано 
към подготовка на разработчици на софтуер в бакалавърската степен, а в 
магистърската степен се включва и подготовка по проектиране и управление 
на софтуерния процес. 

Работодателите, в лицето на браншовите организации лансират своето 
виждане за основано на компетенции образование, в което специфичните 
професионални знания и умения са препокрити и обхванати от общи 
личностни характеристики, определящи ефективната реализация на служителя 
в условията на динамично развиващ се бизнес от иновативен тип. Тук в 
качеството на компетенции се включват характеристики като: езикови умения, 
организационни умения, комуникационни умения, когнитивни умения, умения 
за решаване на проблеми.  

При формирана и обявена учебна програма развиването на подобни 
качества на личността трудно може да се възложи на аудиторните курсове, 
ориентирани към натрупването на конкретни, свързани със специалността 
знания и умения. Потенциал за това обаче имат извънаудиторните форми на 
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обучение, изпълнявани самостоятелно от обучаемите. От съществено 
значение за ефективността на тези форми е прецизността при формулиране 
на заданията и тяхното оценяване. Именно профилът на образуване на 
оценката е инструментът, чрез който може да бъде стимулирано развиването  
не само на специфични, но и на общи компетенции. 

Извънаудиторните учебни форми в програмите по информатика в НБУ са 
стаж, практика, проект, семинар в извънучебно време и самостоятелна 
работа [1]. Те са едносеместриални и носят кредити на студента след 
представянето на крайния резултат, който се оценява по шестобалната скала. 
Основната им насоченост е в прилагането на специфични знания и умения при 
самостоятелно или групово решаване на практически задачи в работни 
условия, близки до реалните. 

В контекста на изложеното по-горе, цел на настоящия доклад е да се 
предложат критерии за оценяване на някои от видовете извънаудиторни 
форми, които се използват при обучението по информатика. По-специално се 
обръща внимание върху разработваните от студентите проекти и различните 
видове самостоятелни работи – реферат, презентация, самостоятелна 
изследователска задача, оценъчно есе. 

Извънаудиторни форми в програмите по информатика 
Предвид спецификата на програмите по информатика извънаудиторната 

работа на студентите се оценява по шестобалната система с помощта на 
различни писмени и практически задачи, които представляват самостоятелна 
работа на обучаемия. Студентските разработки се поместват в системата за 
електронно обучение MOODLE НБУ. Писмените задачи позволяват проверка 
на придобитите знания и умения в рамките на определена изучавана 
информатична дисциплина. Студентите следва да създадат разгърнат текст - 
например по избрана и консултирана с преподавателя тема или да 
аргументират своя теза. Преподавателят формулира изисквания относно 
съдържанието и обхвата на работата. Писмените задачи позволяват да се 
измери до каква степен студентите умеят да обобщят и използват своите 
знания при решаването на конкретни задачи, както и да проявяват 
иновативност. Формите за оценяване, които са приложими по информатика са: 
реферат и есе за оценяване. Проверяват се умения за прилагане на 
получените знания, анализ, синтез и оценка. 

Рефератът представлява кратко научно изложение по избрана и не 
разглеждана в рамките на определен аудиторен курс тема, която студентите 
сами избират в зависимост от своите интереси. Изисква се задълбочено 
изучаване на всички източници по темата, като преподавателят осигурява 
помощ при избора на тема и оформяне целите на научното изследване. 
Рефератът следва да бъде в обем не по-малък от 15 страници, да съдържа 



160 VVІІ--ттаа ННааццииооннааллннаа ккооннффееррееннцциияя „„ООббррааззооввааннииееттоо вв ииннффооррммааццииооннннооттоо ооббщщеессттввоо””
 

подробна библиография и да отразява критичното мнение на студента по 
представяната тема. 

При разработването на есе за оценяване студентите следва да представят 
конкретен програмен продукт. В увода студентът описва оценяваните 
конкретни технологични решения (разработен софтуер). Определя и 
аргументира критериите за оценка на тяхната ефективност. Критериите трябва 
да бъдат ясни, логични, обосновани и приемливи. По правило те не трябва да 
отразяват личната позиция на студента, а общоприетите подходи за оценка на 
обекта. В изложението се описва обектът на оценяване и се акцентира върху 
важни детайли. Това е необходимата информация, която ще убеди читателя 
да приеме представената от студента оценка (теза). Отделните абзаци в 
текста са подчинени на доказване на заявената теза. Своите аргументи 
студентът може да подкрепи с конкретни доказателства, включващи описания, 
илюстративни примери, факти, потребителски мнения и др. В заключението се 
прави обобщение на основните акценти в есето. Езикът и стилът са научни, 
безпристрастни, рационални. Допустимо е при оценяването на определени 
обекти да се внесе елемент на лично отношение, но то не трябва да влияе 
върху убедителността на използваните аргументи. Есето следва да бъде в 
обем не по-малък от 8 страници. 

Практическите задачи предполагат демонстрирането на умения (напр. по 
програмиране на определен език) и прилагането на знания за решаването на 
конкретен проблем, с който обучаваният би могъл да се сблъска в бъдещата 
си професионална дейност. Формите за оценяване, които са приложими по 
информатика са: проект, научно изследователска задача, домашна работа, 
презентация и дискусия.  

Проектът представлява самостоятелна или екипна работа на студенти по 
решаването на даден проблем с изследователски или приложен характер под 
наблюдението на преподавател, която завършва с писмен текст – описание на 
проекта и програмен код. По същество той представлява специфична учебна 
задача, която решава определен проблем, с който обучаемите не са се 
занимавали преди това. 

Изследователската задача предполага самостоятелно проучване и отговор 
на поставени от преподавателя въпроси по определена тема от обхвата на 
съответния курс. Предвид динамиката на областта „информатика” по този 
начин се дава възможност да бъдат проучени някои съвременни тенденции в 
развитието на дадена информатична дисциплина. Изпълнението на подобни 
задачи дава възможности да се провери до каква степен е усвоен учебният 
материал и дали обучаемият е способен да прилага наученото за постигане на 
определени изследователски цели – например изготвянето на технически 
доклади, анализ на текущото състояние и обобщаване на възможни решения 
на даден проблем и др. подобни. 
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Домашната работа предполага решаването на конкретна задача от страна 
на студента, с което да се упражнят основни понятия и техники от определен 
аудиторен курс. По този начин се дава възможност за приложения на 
получените знания в конкретна ситуация. Обикновено задачите за изпълнение 
допускат по няколко приемливи решения. 

Презентацията е индивидуална работа с цел, задачи, план и структура. 
Дискусията представлява обсъждане на предварително подготвени от 

студентите отговори на поставени от преподавателя въпроси. Използва се 
системата за електронно обучение на университета. Целите на 
дискусията/обсъждането се дефинират в зависимост от съдържанието и 
характера на обсъжданата тема или дейност. Предимствата на този метод за 
оценяване се свързват с развитието на важни интелектуални умения напр. 
пренос на знания, обобщаване, сравнение, оценка, критичност, 
организираност; формулиране на предложения, изводи и отношение към 
аргументи, отстояване на позиция и приемане на чуждото мнение.  

Отделните писмени и практически разработки на даден студент могат да 
бъдат събрани в портфолио за цялото времетраене на програмата и да се 
използват като свидетелство за развитието и успеха на студентите. То 
съдържа и формите за обратна връзка, с които се оценява даден компонент. 

Практиките и стажовете представляват извънаудиторни учебни форми с 
особена важност за обучението по информатика. Предполага се 
самостоятелно изпълнение на професионални задачи в реални условия. 
Провеждат се във външна институция или в учебно-практическите и 
изследователски звена на университета. Завършва с подробен отчет за 
извършената работа, който се представя пред комисия. 

Оценяване самостоятелната работа на студентите по информатика 
Оценяването на самостоятелната работа на студентите се извършва по 

шестобалната система, като преподавателят помества в паспорта на курса 
формите на оценяване и тежестта им при формирането на крайната оценка. 
Подходът за оценяване е критериален, при който постиженията на обучаемите 
се съотнасят с определени задачи и целите на обучението. На всеки критерий 
се дава тегло, изразяващо се в проценти от общото изпълнение. Формираният 
списък от критерии се прилага при образуването на крайната шестобална 
оценка. Обикновено се използва следната схема, в която процентите са сума 
от оценките по отделните критерии: 
Слаб 2  Среден 3 Добър 4  Много добър 5 Отличен 6  
50 – 55 %  56 – 65 %  66-80 %  81 -90%  91–100 
В повечето случаи университетите формулират общите рамки за 

провеждане на дейността по оценяване на компетенциите на обучаемите [2], 
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[3], като възлагат на отговорния за учебното съдържание преподавателски 
екип избора на формите на оценяване и съставянето на критериите. В НБУ 
преподавателят задължително обявява в началото на семестъра формите на 
оценяване и графика за провеждане на текущото оценяване. Критериите за 
оценяване по всяка отделна форма се разработват от преподавателя, който е 
свободен в избора и детайлизацията им, като следва препоръчителната 
методика за оценяване [4], [5].  

Детайлната разработка на схема за оценяване като неразделна част от 
методическата подготовка на учебното съдържание е характерна за 
американските университети [6]. Развиването на общи компетенции чрез 
самостоятелно изпълнени писмени задания и практически разработки може 
също да бъде разпознато в публикуваните учебни планове на американски 
университети. Например, в [7] намираме следното разпределение за 
оценяване на реферат: подходящо форматиране и цитиране на източниците - 
15%; ясно дефинирана цел и тема на реферата -15%; анализ на нови 
технологии - 25%; анализ на влиянието върху околната среда - 25%; 
граматика, правопис, яснота на изложението, синтаксис - 20%. Пак там, но за 
практическа разработка: демонстриране на основни умения по продукта - 15%; 
изпълнение на зададените инструкции - 10%; професионализъм, проект и 
изглед - 25%; анализ на влиянието върху околната среда - 30%; пълнота и 
валидност - 30%; организация - 15%. Така формулираните критерии 
определено не са центрирани върху специфичните за предмета компетенции, 
за разлика от който и да е наш курс по информационни технологии.  

С предлаганите от нас критерии за оценяване на някои извънаудиторни 
форми се стремим да извадим изпълнението им от контекста на специфична 
учебна дейност и да го поставим в професионален такъв - как съответната 
работа би била оценена от работния колектив във фирмата или от външна 
аудитория, например потенциални клиенти. Целта е да се обърне внимание 
както на съдържанието на работата (специфични знания и умения) и на 
нейното представяне (общи умения). По-долу са представени варианти на 
критерии за оценяване в зависимост от типа на извънаудиторната форма. 
Стремили сме се към формулирането на малко на брой, но ясно измерими 
критерии, които да отразяват важни характеристики на оценяваната работа. 

 

 

 

 

 



VVІІ--ттаа  ННааццииооннааллннаа  ккооннффееррееннцциияя „„ООббррааззооввааннииееттоо вв ииннффооррммааццииооннннооттоо ооббщщеессттввоо”” 163
 

Критерии за оценяване на реферат: 
Съответствие на избраната тема с обхвата на аудиторния курс 15% 
Подходящ формат – титулна страница, текст, литературни 
източници, цитати в текста. 

5% 

Цел и формулиране на теза – аргументация 15% 
Съдържание 20% 
Организация на реферата 15% 
Оригиналност 20% 
Граматика, правопис и яснота на изложението 10% 

Общо: 100% 
Критерии за оценяване на оценъчно есе: 

Съответствие на избраната тема с обхвата на аудиторния курс 15% 
Подходящ формат – титулна страница, текст, литературни 
източници, цитати в текста. 

5% 

Анализ на преимуществата и недостатъците на оценявания 
продукт 

40% 

Аргументиране на направената оценка 30% 
Граматика, правопис и яснота на изложението 10% 

Общо: 100% 
Критерии за оценяване на проект: 

Избор и формулировка на задачата 20% 
Подбор на методи за изпълнение 10% 
Програмно решение 40% 
Документиране на проекта 30% 
Общо: 100% 

Критерии за оценяване на научно изследователска задача: 
Актуалност на съдържанието 40% 
Разбиране на задачата 30% 
Използване на терминологичния апарат 15% 
Интерпретация на задачата 15% 

Общо: 100% 
Критерии за оценяване на домашна работа: 

Разбиране на задачата 30% 
Използване на терминологичния апарат 15% 
Интерпретация на задачата 15% 
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Оригиналност на решението 40% 
Общо: 100% 

Критерии за оценяване на презентация: 
Идентифициране целта и задачите на презентацията 15% 
Планиране на съдържанието 10% 
Структуриране на материала 35% 
Организация 10% 
Ангажираност на аудиторията 10% 
Вербална комуникация 10 % 
Невербална комуникация 10 % 

Общо: 100% 
Критерии за оценяване на участието в дискусия: 

Коректно използване на информатичните понятия 15% 
Разбиране на дискусионния въпрос 20% 
Извличане на съществената информация 35% 
Участие и ангажираност 20% 
Граматика, правопис и яснота на изложението 10% 

Общо: 100% 

Не представяме предложение относно стажове и практики. Стажовете и 
практиките са извънаудиторни форми на обучение от изключителна важност за 
формиране на професионалната пригодност на обучаемите. Мярка за тази 
значимост е значителното количество кредити, предвидени за тях в новите 
учебни програми на НБУ. Организационните форми за провеждането им и 
критериите за оценяване ще бъдат детайлно разработени в сътрудничество с 
работодателите.  

Заключение 
Образованието като институция и процес е по принцип консервативно - 

обявените учебни планове трябва да се изпълняват, а те до голяма степен са 
традиционни. Извънаудиторните форми на обучение са тези, които осигуряват 
динамиката на образователния процес - както чрез бързо обновяване на 
учебното съдържание, така и чрез профилиране на учебните дейности с оглед 
на развиване на универсални компетенции. 
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ASSESSMENT CRITERIA FOR NON-AUDITORIAL EDUCATIONAL FORMS IN 
INFORMATICS  

Juliana Peneva, Stanislav Ivanov 

Competence based education encompasses specific knowledge and skills and generic 
competences as well, here included skills like organizational, communication, cognitive and so 
on. The possibilities to stimulate gathering specific skills and generic competences together 
are discussed. Properly formulated sets of assessment criteria are proposed as an instrument 
to achieve this goal in non-auditoria educational forms.  
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ФОТОКОЛАЖИ ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНИ ЦЕЛИ 

Светла Пенкова 

ГПЧЕ „Йоан Екзарх“ гр. Варна 
swetlananewa47@gmail.com 

Резюме: Статията разглежда обучението по компютърна графика за създаването 
на фотоколажи с различни образователни цели в часовете за извънкласна работа по 
ИТ. Особен акцент в нея е създаването на фотоколажи при проектно-базирано 
обучение. Разглежда се процесът за създаване на фотоколажи самостоятелно и в 
екип. Представени са различни методи за оценяване и резултатите от 
прилагането им. 

Ключови думи: колаж, фотоколаж, проектно-базирано обучение, оценяване, 
графичен редактор GIMP, графични файлови формати. 

Процесите в съвременния етап на развитие на обществото пораждат нови 
потребности от развитието на ИТ. Образователната система е поставена пред 
необходимостта да се търсят нови форми, методи и средства в обучението и 
подходите към тяхното изпълнение. Едно от основните направления при 
модернизацията на обучението по ИТ се явява развитието на 
професионалните компетентности, а част от него е използването на 
ефективното представяне на учебния материал за сметка на приложенията за 
визуално възприемане на информацията. Както е известно, зрителното  
възприятие е най-ефективно в сравнение с останалите начини на възприемане 
на информация и позволява възприемането на информацията едновременно, 
а не на части, както е при четенето на текст. 

Нагледните средства за обучение или илюстративните материали към 
уроците са рисунки, схеми, диаграми, фотографии, мултимедия и други 
графически изображения. Принципът за нагледност в образователния процес 
се разбира като използване на нагледни средства за представяне на учебната 
информация, при което акцентът е както конкретната визуализация на 
обектите и изображенията, така и на техните модели. Това се постига с 
фотоколажи по разглежданите теми в образователния процес. 

Зрителната грамотност представлява самостоятелно направление в 
педадогиката, което изследва проблемите на развитие на новите подходи във 
визуалната информация. Концепцията за зрителна грамотност е възникнала 
още в края на 60 - те години на XX век в САЩ. В нея са разгледани основните 
положения за зачимостта на зрителното възприятие на човека в процеса на 
познавателната му дейност за света и за себе си.[1] 
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При изучаването на ИТ в горен курс на съвременното училище, обучението 
в модула „Компютърна графика“ е заложено в 9 клас. Предвидени са 4 часа от 
часовете за задължителна подготовка. Има възможност да се предвидят още 5 
часа за надграждане и упражнение по темата по решение на учителя. Освен 
това в часовете от модула “Интегриране на дейности” е възможно да се зададе 
проектна работа, която да включва и изработването на графични файлове по 
предложена тема. След изучаване възможностите на графичен редактор 
учениците проявяват интерес към самостоятелно изработване на композиции 
от различни картини или снимки. При  възможност в училището да се проведат 
часове за извънкласна дейност е уместно да се предвидят до 15 часа за 
създаване на колажи. 

Проучване за обучение за създаване на колажи 
Направена е анкета за проучване на желанията за създаване на колажи 

сред ученици от 9 клас (4 паралелки по 26 ученици), изучавали графичен  
редактор GIMP. В нея те посочват необходимостта от изучаване на колажна 
техника, както следва: 

− Учениците в гимназиален етап, участват в международни проекти, където 
чрез познанията си в GIMP могат да представят и презентират идеите си; 

− Учениците изработват  презентации по различни общообразователни 
предмети; 

− По повод отбелязване на събития и празници в училище представят 
доклади, постери, колажи и т.н.;  

− При изработване на рекламни материали за училището или за своя клас;  
− При участието в извънкласни форми;  
− При предствене на самите себе си. 
 В диаграмата от фигура №1 в проценти са показани резултатите от 

направената анкета за необходимостта от изработване на колажи за различни 
дейности. 

 
Фигура 1. Диаграма по направена анкета 
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Целта на учителя при обучение на учениците от горен курс (9 – 10 клас) в 
изработването на фотоколажи, е повишаване успеваемостта на учениците при 
работа с графични изображения. При обучението по ИТ в часовете от модула 
„Интегриране на дейности“ и в извънкласното обучение се създават умения 
при изработване  на колажи в графична среда. Очаква се да се формира у 
учениците самостоятелност, самодисциплина, чувство за отговорност, желание 
за изява на способностите им, отстояване правото им на избор и не на 
последно място – изграждане на умения за работа в екип. Чрез подбора на 
теми за фотоколажи се цели да се създаде у обучаемите положителна нагласа 
и удовлетворение от работата им в областта на ИТ и да се оцени техния личен 
принос в екипната работа. Работи се за развитие на творческите им 
възможности чрез поставяне на различни теми за създаване на колажи и 
нетрадиционното решаване на задачите за осъществяването на проекти. Да се 
повиши цялостната комуникативност на учениците и тяхната увереност в 
собствените им сили. Това ще спомогне те да се справят с 
предизвикателствата на училищния живот и в реализирането им за в бъдеще. 
Очаква се да се формира интерес и желание от страна на учениците за работа 
с графични редактори, мотивиране, приемане на различията и стимулиране 
толерантността в отношенията им със съучениците при екипната им работа. 
Чрез нови стратегии и техники при създаването на композиции от различни 
изображения и чрез повишаване на изискванията при изработка на колажи се 
цели постигане на качествено обучение на учениците. 

Понятията – колаж и фотоколаж 
Колаж (от фр. Collage) е произведение на изкуството, съставен от 

множество материали, като цветна хартия, вестникарска хартия, изрезки от 
вестници и списания, фотографии, панделки, камъчета, мидички и други 
предмети, закрепени към обща основа. Това е техника в изобразителното 
изкуство, при която различни фрагменти от споменатите по-горе материали, 
изграждат картинно пространство. Може да се направи колаж с физически 
материали или електронни изображения. Произходът на думата е от 
френската дума „Coller”, която означава „лепило“. Колажът позволява да се 
експериментира с широка гама от материали за постигане на интересни крайни 
резултати. Многобройните възможности на колажите са плод на креативност и 
въображение. Първото течение в изкуството, в което колажът играе важна 
роля, е кубизмът. В по-общ смисъл колажът се използва и като метод на 
наслагване на елементи и в изобразителното изкуство, музиката, видеото и др.  

Най-общо казано: фотоколаж е монтиране на снимки с графична  програма. 
Използва се, за да се направи една снимка от две или повече, за карикатури, в 
рекламата, в модата и др. 
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Преди навлизането на цифровата фотография и компютрите също са 
правени колажи по аналогов метод като фотографите са налагали негативите 
или диапозитивите един върху друг и после са копирали снимките на 
фотохартия. 

Етапи при изработването на електронен колаж: 
1. Определяне темата на колажа и целта, с която той се изработва; 
2. Събиране на материали  - търсене в интернет на изображения и 

шрифтове, които ще бъдат подходящи за колаж по определената тема. 
Сканиране на рисунки, стари снимки, тъкани, мостри, изрезки от списания и 
други, които ще се използват като елементи за колажа. Изображения, които 
предизвикват мислене и създават интерес.  

3. Избор на програма, с която могат да се обработват графични 
изображения и снимки;  

4. Избор на цветова гама за постигане целите на колажа; 
5. Избор на интересни форми или изрязване на снимката чрез програма за 

работа с графични изображения и оцветяване чрез инструменти. Промяня на 
прозрачност, яснота и контраст на снимката чрез функциите на програмата. 
Използване на слоеве .  

6. Съхраняване на файла: 
− с разширения .jpg, .gif, .pdf, .tif  на файлове, с които могат да се 

разглеждат изображенията и за по-лесно пренасяне; 
− с разширения, зададени от графичната програма, с цел по-нататъшна 

необходимост от редакция. 

Представяне на колаж: 
− Принтиране /Тази стъпка не е задължителна/. Принтира се, ако се 

изисква изображението да се използва за постер или плакат. Избира се видът 
на хартията или материала, върху който ще се  отпечата колажа; 

− Споделяне онлайн на колажа в сайтове на различни медии, в социалните 
мрежи и с приятели; 

− Включване на колажа в проекти; 
− Презентиране на колажа пред публика. 
Учениците от проведената анкета са изучавали възможностите на 

безплатен графичен редактор GIMP. При обучение за създаване на колажи е 
необходимо да се работи в следната последователност: 

− преговор на изучените възможности на програмата GIMP;  
− да се представят и изучат допълнителни възможности на програмата; 
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− изработване на колажи по образец с GIMP; 
− разглеждане на други програми за създаване на колажи; 
− създаване на колажи, по една и съща тема с различни графични 

редактори. 

Организиране на обучението на учениците за създаване на 
фотоколажи: 

I. Самостоятелно създаване на фотоколаж 
Предлагат се следните теми /по избор/ за създаване на фотоколаж:  
1. Моето израстване /раждане, първокласник, тинейджър/ 
2.„Аз в образ на герой от приказка“ , „Аз като герой от филм“  или „Аз като 

герой от компютърна игра 
Работата по създаването на колажи от всеки ученик се планира за 3 учебни 

часа. Индивидуалните задачи се оценяват от учителя по предварително 
зададени критерии:  

1) Оригиналност на колажа – подходящо подбрани снимки, графични 
изображения събрани от интернет пространството, сканирани рисунки, 
чертежи и др. по темата; 

2) Избор на средство – програма за създаване на колажа; 
3) Избор на цветова гама; 
4) Умения да се работи със средства и техники на програмата за постигане 

на целта; 
5) Оформяне на колажа, използване на рамка; 
6) Споделяне на колажа, публикуване в интернет или принтиране. 

Рубрики за оценяване: 
Отличен (5,50 – 6,00) 
− Оригиналност. Адекватен отговор на зададената тема; 
− Яснота; 
− Умения за работа с графична програма; 
− Подходящ дизайн; 
− Ясен кратък текст /само мото или мисъл/, който пояснява темата;  
− Композиция; 
При липса или неточно изпълнение на всяка от тези характеристики за 

отличен оценката се намалява с 0,50.  
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Слаб (2,00) 
− Неадекватен отговор на зададената тема; 
− Неподходящо изложение /представяне/ на темата; 
− Неумения за работа с графична програма;  
− Липса на конкретен и ясен дизайн;  
− Нечитивен текст /ако има текст/; 
− Липса на цветова схема; 
− Липса на композиция. 

II. Екипна  работа по проекти за създаване на фотоколажи: 
Екипната работа се провежда при сформирането на групи от по 3 ученика, 

наречени екипи. Предлагат се следните теми /по избор/ за работа на екипите: 
1.„Моят град“ или „Символите на града, в който живеем“; 
2.„Варна – европейска столица на културата“; 
3.„Моят любим учебен предмет“. 
Работата в екипи се осъществява в рамките на 5 учебни часа, като и 

учителят участва в работата на екипа. Учениците, с помощта на учителя, 
изготвят критерии, по които ще оценяват колажите. Съставя се екип  за 
оценяване, който включва по един представител от работните екипи и учителя.  
Дава се възможност всеки екип да презентира пред останалите колажа, който 
е изработил. В резултат на това, учениците получават комплексна оценка за 
изработване на фотоколажа и презентирането пред публика.  

Проектно-ориентиран подход в обучението за създаване на 
фотоколажи 

Основен подход в процеса на обучение за създаване на колажи с GIMP или 
друга графична програма е проектно-ориентираният подход. Работата на 
учениците да се организира около даден проект. Необходимо е за 
реализирането му да се предвидят и осъществят различни по тип дейности, 
заложени в програмата за обучение. Поставената задача трябва да има за 
краен резултат, ясен модел и да е изпълнима в рамките на учебното време, 
предвидено за съответната тема. Овладяване на конкретните възможности на 
графичните програми трябва да е насочено към създаване на умения у 
обучаемите за подходящо комбиниране на различни техники за изработване 
на зададен проект. Учениците трябва да бъдат насочвани както към 
използване на инструментите на програмата, така и към цялостното оформяне 
на проекта. С тях трябва да се работи за подходящо идейно и естетическо 
оформление на колажите.  
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Обучението за създаване на фотоколажи, трябва да е насочено към 
правилно използване възможностите на графичния редактор, към изграждане 
на умения у обучаемите за разнообразно съчетаване на фотографии, 
подчинени на темата и сполучливото им съчетаване за постигане идеята на 
фотоколажа. /Фигура 2/ 

 

Фигура 2. Умения за изработване на фотоколаж 

Задаването на проектите трябва да е съобразено с възрастовите 
особености на обучаемите, да се основава на личния опит и значими събития 
от живота на децата, на училището, на града и обществото, в които живеят. 
Конкретните задачи при работа с дадена тема не трябва да надвишават 
достигнатото ниво на знания и умения за работата с графичната програма. Ако 
в групата има ученици с изпреварващо развитие, би следвало да им се 
постави конкретна задача с по-голяма трудност, която да служи за 
доусъвършенстване на модела на проекта. Като задача за напредналите, може 
да се постави изработването на колажа в един цвят, черно-бял колаж с акцент 
върху елемент в един цвят или в стил „от старите ленти“.  

Учениците трябва да бъдат насочвани да работят в екипи по проектите. 
Екипите могат да се сформират според интересите на учениците или  според 
възможностите им за работа. В началото при работата по проекти учителят 
може да насочи учениците как да  разпределят задачите между членовете на 
екипа. Да стане част от екипа и да покаже как да организират дейностите във 
времето, зададено за изработването на проекта за да постигнат оптимални 
резултати. В следващите проекти разпределението между членовете на 
екипите става без помощта на учителя. [2] 

Учениците извършват дейности по разучаване на спецификата на 
инструментите, експериментират и създават колажи  с помощта на изученото. 
Необходимо е да бъдат оценени за това. Предвижда се проверка на 
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овладените знания по програмата чрез тестово изпитване като условие за вход 
в часовете за изработване на колажи. Наличието на ритмични проверки на 
придобитите знания е необходим момент за усвояване на етапите за 
изработване на колаж. За разлика от количественото оценяване, което намира 
израз в оценъчна бележка (независимо дали тя е цифрова, буквена и т.н.), 
качественото оценяване се реализира чрез писмено описание и анализ на 
постиженията на учениците, на динамиката и насоките на тяхното развитие и 
дейност. Работата по проекти дава възможност учениците да се самооценяват. 
При представянето на проектите в заключителното занятие всеки има 
възможност да види своята работа и работата на другите като през своя 
поглед подреди работа си сред тази на останалите. Много важна е и ролята на 
учителя. Заставайки сред тях, като член на екипа на учениците, учителят има 
възможност да се запознае с работата на всеки от екипа и да постави 
обективна оценка. 

Имайки предвид, че обучението, което разглеждаме, е в заключителни 
часове или като извънкласна дейност, оценяването трябва да е различно от 
това по време на задължителната подготовка. Задачите за създаване на 
колажи в екипна работа и индивидуално би следвало да се оценяват 
форматиращо. То трябва да подпомогне процеса за изработване на 
компоцизии. Оценяването трябва да се вгради в съвместната работата на 
учителя с учениците. Особенно важно е забележките и по-ниските резултати 
да се използват за корегиращи действия по отнощение на усвояването 
възможностите на програмата. Грешките на учениците да служат за 
подобряване качеството на обучението, а не да се възприемат като 
„наказание“. 

Трябва да се предвиди оценяване на дейността на учениците, работата им 
в екип, познанията им и по други графични програми. Да се оценява не само 
крайния продукт, а поетапно да се поставят качествени оценки, с цел 
учениците да търсят все по-нови и по-интересни начини за работа с 
графичната програма. [2] 

По такъв начин ще се стимулира задълбоченото изучаване на детайли при 
обучението по растерна графика с GIMP и увеличаване на уменията им за 
създаване на колажи. 

Разглеждането на темата „Фотоколажи за образователни цели“, бе 
предизвикано у мен от идеята за излизане извън рамките на традицонализма и 
утвърдените до сега правила за праволинейно и строго спазване на учебните 
програми и необходимостта от иновационни подходи в образователните 
технологии. ИТ целят изграждането на личности с ясно изразена ценностна 
система, с активна гражданска позиция, способни да се адаптират и 
реализират в обществото. Епохата, в която живеем, се характеризира като 
епоха на знанието, прагматизма и толерантността. Революцията в 
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информационните технологии предлага неподозирани възможности за 
намиране на информация и знания, като създава възможност за творчески 
изяви и проектна работа в екип. При предоставяне оценяването на самите 
ученици се дава възможност за градивна критика към съучениците им и 
самокритика. Това възпитава у тях отговорност, самостоятелност, 
оригиналност и коректност при решаването на проблеми за постигане на 
поставената задача. Така учениците биха се справили успешно с 
предизвикателставата и в бъдещето си развитие в обществото.  

Изказвам моята благодарност на Галина Момчева-Гърдева за оказаното ми 
съдействие и подкрепа. 
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PHOTO COLLAGES FOR EDUCATIONAL PURPOSES 

Svetla Naneva Penkova 

The aims of the article is to discuss our experience for creating photo-collages in 
extracurricular computer graphics' ICT lessons with different educational purposes. 

A special emphasis in it is using photo-collages in project-based learning. The effect of 
developing collages collaboratevely is considered. Different assessment methods are studied 
and the results of their usage are represented. 
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МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ДИЗАЙН НА 
ПОДВЪРЗИИ И КОНСЕРВАЦИЯ НА СТАРИ КНИГИ, АЛБУМИ И 

ДОКУМЕНТИ 

Даниела Атанасова1, Росен Петков2, Елица Личева2 

1: Централна библиотека на Българска академия на науките,  
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пл. „Народно събрание“ 10, София 1000, 
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Резюме: Наред със затихващия бизнес на подвързващите производства се 
проявяват и някои позитивни тенденции. През последните десетилетия нараства 
търсенето на художествени подвързии и се засилва интересът към интернет 
търговията със стари книги. 

Но как да се отговори на изискванията на пазара, когато преобладаващата 
част от производствените наръчници и материали за обучение са остарели, 
обхващат само част от дейностите и не съответстват на съвременното 
търсене. Вече се чувства необходимост от друг тип обучителни средства, които 
да развиват съвременни предприемачески умения, междукултурни познания, зелено 
производство и други.  

Главната цел на проекта „Дизайн на подвързии и консервация на стари книги, 
албуми и документи (BBinding)“ (www.bbinding.org), финансиран в рамките на 
програма Леонардо да Винчи, е да предостави модерни материали и средства за 
професионално обучение за дейностите по изработване на художествени подвързии 
и консервация на книги и хартиени документи.  

Разработваните продукти са насочени към: 

− работници и водещи експерти в рестраврационните звена на библиотеки, 
архиви и музеи;  

− студенти и млади творци, които искат да се развиват и  изявяват в 
художествената подвързия;  

− самонаети подвързвачи и работници в малки работилници и ателиета;  
− безработни бивши работници в печатници и подвързващи подразделения;  
− безработни, които желаят да развиват предприемачески и професионални 

умения в тази област. 

Един от основните продукти, разработвани в момента, е система за 
електронно обучение, включваща мултимедийни ресурси, полезни за подвързвачи и 
дизайнери на подвързии. Друг иновативен продукт е софтуерен модул за дизайн на 
подвързии на книги. Посочените продукти ще модернизират и допълнят 
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съществуващите печатни материали в областта, издавани обикновено през 50-те 
и 60-те години. 

Партньорите в консорциума ще направят оценка на съществуващите материали за 
професионално обучение в областта на подвързване и реставрация на документи. 
Ще бъдат изработени съвременни, модулно-базирани наръчници и електронни 
материали за художествено оформление на типове подвързии и за съхраняване и 
излагане на стари книги и документи. 

Ключови думи: книги, фотографии, ръчно подвързване, консервация, дизайн на 
подвързии, обучителни модули, електронно обучение, артистични подвързии, 
подвързвачи, библиотеки 

1. Въведение  
През последните години специализираните фирми и работилници за 

подвързване и съхраняване на книги масово се закриват. Подвързващото 
производство в големите печатници става автоматизирано и много работници 
губят работата си. Съответните секции в библиотеките постепенно изчезват 
заради ограничен бюджет, малък брой посетители и разрастване на интернет. 
Продължава негативната тенденция печатната и книгооформящата индустрия 
да прехвърля инвестициите си към Азия. 

Наред със затихващия бизнес на подвързващите производства се 
проявяват и някои позитивни тенденции. През последните десетилетия 
нараства търсенето на художествени подвързии и се засилва интересът към 
интернет търговията със стари книги. Тази тенденция предизвиква и появата 
на ново поколение професионалисти по реставрация и консервация на стари 
книги и документи. Но как да се отговори на изискванията на пазара, когато 
преобладаващата част от производствените наръчници и материали за 
обучение са остарели, обхващат само част от дейностите и не съответстват на 
съвременното търсене? Вече се чувства необходимост от друг тип обучаващи 
средства, които да развиват съвременни предприемачески умения, 
междукултурни познания, зелено производство и други. 

Днес, във времето на индустриално развитие и иновативни технологии, 
стилът на подвързиите става все по-уеднаквен. Повечето млади хора дори не 
са виждали как изглежда една подвързия от 18 или 19 век. В същото време 
обаче все повече хора искат да си закупят или да се научат да изработват 
дребни артистични предмети –бележници, кутийки, декорирана хартия. 

Ето защо основната цел на проекта BBinding (www.bbinding.org) е да 
предостави съвременни обучителни материали и инструменти за 
професионално обучение по подвързване на книги и консервация на хартия. 

Проектът се изпълнява от консорциум от институции и организации от 
България, Нидерландия, Италия и Австрия. Централна библиотека на БАН е 
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координатор, административен и финансов мениджър на проекта. Вторият 
партньор от България е Студентското общество за компютърно изкуство – 
нестопанска организация със значителен опит в областта на електронното 
обучение и разработването на съвременни инструменти за професионално 
обучение. Fratelli Alinari. Fondazione per la Storia della Fotografia от Италия е 
най-старата в света компания в областта на фотографията. Stichting 
Restauratie en Educatie е фондация от Нидерландия, която разработва и 
внедрява обучителни материали и дидактични модули за професионално 
образование в областта на реставрацията на книги и документи. Karl Franzen-
Universitat Graz е висш институт, чийто център за изучаване на писменото 
културно наследство съхранява над 2200 средновековни ръкописа и над 280 
хиляди стари и редки ниги. 

Целите на проекта са: 
− да трансферира и доразработи съществуващите обучителни 

материали (на партньорите от Нидерландия и Италия), свързани с 
подвързване на книги и консервация на фотографии; да се приложи и 
опита на партньорите от Австрия и България в областите консервация 
на хартия и фотографии и подвързване на книги; 

− да се даде възможност за професионално развитие на подвързвачи, 
реставратори на хартия и останалите без работа такива, като се 
разработят следните обучителни материали: съвременно ръководство, 
разделено на различни модули, онлайн обучителни материали и 
инструменти за подвързване на книги и консервация на хартия; 

− да обучи обучители и ръководители на реставрационните отдели на 
библиотеки/архиви и работилници и да им предостави обучителни 
материали; 

− да развие междукултурните познания, предприемаческите и ИКТ 
уменията на целевата група;  

− да повиши осведомеността на целевата група (в партньорските 
държави и най-вече в България) по отношение на консервацията на 
книги, документи и фотографии; 

Целевата група на проекта се състои от: 
− самонаети подвързвачи и работници в малки работилници и ателиета; 
− безработни, които желаят да развиват предприемачески и 

професионални умения в тази област; 
− безработни бивши работници в печатници и подвързващи 

подразделения; 
− работници, обучители, водещи експерти и ръководители в 

реставрационните звена на библиотеки, архиви и музеи; 
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− студенти и млади творци, които имат желание да изработват 
артистични подвързии. 

Основните планирани продукти и резултати са: 
− 8 обучителни модула; 
− ръководство, разделено на модули;  
− инструмент, подпомагащ процеса на подвързване на книги; 
− пилотен център (подвързвачница) в България; 
Всички материали ще бъдат преведени на партньорските езици. 
Очакваното въздействие от проекта е: 
− повишаване капацитета на подвързвачите и малките работилници; 
− подпомагане на млади предприемачи и на останалите безработни в 

резултат от закриването на подвързваческите отдели в големите 
печатници; 

− повече възможности за институциите, предоставящи ПОО в сферата 
на подвързването; 

− модернизиране на обучителните инструменти и подходи в областта; 

2. Методология и резултати по проект „Дизайн на подвързии и 
консервация на стари книги, албуми и документи (BBinding)“ 

Проектът BBinding, както ще го наричаме накратко, започна през октомври 
2012г. и ще продължи до края на месец септември 2014г. Към този момент 
(април 2013г.) вече е завършена първата фаза от проекта – проучване на 
съществуващите практики, обучителни курсове и учебни програми по ръчно 
подвързване на книги и консервация на хартия и фотографии в България, 
Нидерландия, Италия и Австрия. 

В момента се довършват първите три обучителни модула по проекта на 
теми: „Подвързване на книги“, „Консервация на хартия“ и „Консервация на 
фотографии“.  

През следващите месеци до края на проекта предстои издаването на още 
пет обучителни модула на различни теми, свързани с подвързването и 
консервацията на книги, публикуването им в онлайн система за обучение 
(LMS) и издаването им под формата на ръководство. В допълнение към този 
набор от общо 8 обучителни модула ще бъде разработен и онлайн инструмент 
в помощ на подвързвачите.  

Всички тези продукти и резултати ще са напълно безплатни и достъпни на 
сайта на проекта – www.bbinding.org. В рамките на този доклад ще ви разкажем 
за постигнатото до момента, както и за основните параметри и идеи, залегнали 
в останалите продукти, чиято разработка тепърва предстои. 
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2.1. Съществуващи практики, обучителни курсове и учебни програми по 
подвързване на книги и консервация на хартия и фотографии в 
България, Нидерландия, Италия и Австрия. 

В началото на проекта партньорите проучиха съществуващите практики, 
обучителни курсове и програми, свързани с подвързването на книги и 
консервацията на хартия и фотографии в техните държави (България, 
Нидерландия, Италия и Австрия). Като резултат от това проучване бе 
публикуван доклад, резюмиращ откритията на партньорите по няколко ключови 
въпроса както следва.  

2.1.1. Професионално образование и обучение (ПОО) по ръчно 
подвързване на книги и консервация на книги, хартия и фотографии  

В „Национална професионална гимназия по полиграфия и фотография“ в 
България се изучават специалности като полиграфия, фотография, графичен 
дизайн, компютърна графика и др. В училището няма отделна специалност, 
посветена изцяло на подвързването на книги и консервацията на хартия, но 
подобни предмети се изучават от учениците в различните специалности (напр. 
в специалността „полиграфия“). 

В Италия има професионално образование и обучение по гореспоменатите 
теми. Въпреки това обучението по консервация на фотографии е част от 
курсовете по реставрация и консервация на хартия и се изучава наред с 
консервацията на рисунки, книги и други материали от хартия. За да придобие 
професионална квалификация по консервация и реставрация в Италия, човек 
трябва да е завършил 5-годишен курс на обучение в някое от следните две 
училища: „Istituto Centrale per il Restauro e la Conservazione del Patrocinio 
Archivistico e Librario – Scuola di Alta Formazione, Ministero per i Beni e le Attività 
Culturali“ в Рим или „Alta Scuola di Formazione e Studio – Opificio delle Pietre 
Dure, Ministero per i Beni e le Attività Culturali“ във Флоренция. 

В Нидерландия няма официално признато учебно заведение на 
национално равнище, в което да се изучават гореспоменатите теми, но голяма 
част от подвързвачите предлагат курсове – както кратки курсове по една 
конкретна техника на подвързване, така и цялостни курсове за подвързвачи. 
Тези курсове се посещават предимно от възрастни хора, а интересът на 
младите е незначителен. Например, „Stichting Handboekbinden“ е една 
неправителствена организация, която предлага обучителни курсове по ръчно 
подвързване на книги. Що се отнася до дисциплините, свързани с реставрация 
и консервация, може да се каже, че връзката между реставратор и подвързвач 
се губи. Реставраторът все повече се превръща в учен и изследовател, докато 
подвързвачите са по-скоро занаятчии, за които подвързването е просто хоби. 
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В Австрия проучването сочи, че съществуват предимно университетски 
програми по подвързване, реставрация и консервация на книги. В Академията 
за изящни изкуства във Виена има няколко курса по консервация на рисунки и 
книги, както основи на консервацията на фотографии. Студентите в тези 
програми имат възможност да задълбочат познанията си по темите 
посредством участие в стажантски програми и други форми на сътрудничество 
между различните институции.  

2.1.2. Курсове, обучения и учебни програми (извън ПОО) по ръчно 
подвързване на книги, консервация на книги, хартия и фотографии 

В България има няколко университетски програми, свързани с темите по 
проекта. В Националната художествена академия има магистърска програма 
„Реставрация“. Във Факултета по журналистика към Софийски университет 
„Св. Климент Охридски“ има бакалавърска програма „Книгоиздаване“, в която 
са включени и специални курсове по дизайн и оформление на книгата. Въпреки 
това, тези програми и специалности нямат много общо с подвързването на 
книги или с консервацията на хартия. Повечето студенти, които завършват 
тези специалности нямат достатъчно опит и практически познания по 
подвързване на книги. 

В Италия курсове по подвързване на книги, реставрация и консервация на 
книги, хартия и фотографии се предлагат в много университети в различни 
градове – Болоня, Флоренция, Генуа, Пиза, Палермо и др. Организация 
„Alinari“ (един от партньорите по проекта) също организира курсове по 
реставрация на фотографии с участието на преподаватели от цял свят. 

В Нидерландия реставрацията е дисциплина, която се предлага за 
изучаване само в университетите. Такава специалност има в Университета в 
Амстердам, обучението по нея трае 7 години, а завършилите я получават 
степен „магистър“. Цялото обучение преминава на три етапа: 1/ Бакалавърска 
програма по хуманитарните или техническите науки със задължителна втора 
специалност „Консервация и реставрация“ (общо 3 години), 
2/ Изследователска магистърска програма „Консервация и реставрация на 
културно наследство“ (2 години, „експерт-реставратор“), 3/ 2 години 
специализация, след което можеш да се наречеш „реставратор“. Асоциацията 
на подвързвачите в Нидерландия (Vereniging Handboekbinderijen) предлага 
програма в две нива – „Основи на ръчното подвързване на книги“ и 
„Подвързване на книги“. Програмата завършва с изпит. 

Освен Академията за изящни изкуства във Виена, в Австрия се предлагат и 
някои курсове в продължаващото обучение, например в „European Research 
Centre for Book and Paper Conservation-Restoration“ и „Horn Centre“. Целта им е 
да извършват изследователска дейност в областите консервация и 
реставрация на книги и да предават откритията си на тези, които биха могли да 
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ги използват. Центровете имат програми за обмен на доброволци с Германия, 
Китай, Япония и САЩ. Големите библиотеки в страната приемат доброволци, 
които биха искали да се обучават. 

2.1.3. Бизнесът на подвързвачите на книги и реставраторите на хартия и 
фотографии 

В България могат да се намерят малки подвързвачески ателиета и 
работилници. Те не са много на брой, тъй като и търсенето на подобен вид 
услуги не е голямо. Наличните работилници (където обикновено работи един 
майстор-подвързвач) предлагат два вида подвързии – традиционни (могат да 
са по-елементарни и евтини, както и по-изпипани и скъпи) и артистични. 
Въпреки това няма голямо разнообразие на подвързиите. Според 
подвързвачите от по-старото поколение този занаят е застрашен от изчезване, 
тъй като няма достатъчно курсове или обучителни материали за по-младите 
хора, които биха искали да се развиват в тази област. Услуги, свързани с 
реставрацията и подвързването на книги се предлагат и в големите 
библиотеки – Националната библиотека „Св. Св. Кирил и Методий“ и 
библиотеката „Иван Вазов“ в Пловдив. 

В Италия подвързване или реставрация на книги се предлагат в 
подвързваческите ателиета и работилници, в съответните отдели на 
библиотеките или от подвързвачи на свободна практика. Има асоциация на 
реставраторите в Италия - www.ari-restauro.org. С реставрация на фотографии 
се занимава както частният, така и публичният сектор. В частния сектор се 
откроява името на “Alinari”, а в публичния „Craf. Centro di Ricerca e Archiviazione 
della Fotografia”, Министерство на културата, където има отдел по реставрация 
и консервация и “BNCF, Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze”. 

В Нидерландия подвързване на книги се предлага отново в подвързвачески 
ателиета и работилници. Според статистически данни от 2010г. в Нидерландия 
има 335 малки и големи подвързвачници – от малките работилници от 1 човек, 
който подвързва по 3 книги на седмица до индустриални работилници и 
печатници като “Hexspoor” с 35 милиона книги на година. Що се отнася до 
реставрацията, всеки може да се нарече „реставратор“, което обаче се 
отразява негативно на професията. Много т.нар. подвързвачи без никакви 
познания за техниките на подвързване и история на подвързията се опитват да 
„реставрират“ книги като единствено ги повреждат. Ето защо през последните 
20 години реставраторите се опитват да внесат повече професионализъм в 
този бизнес, създавайки няколко институции: Restauratoren Nederland, Art 
Restorers Association and Restauratoren Register.  

В Австрия има асоциации на подвързвачите на книги (Buchbinder 
Landesinnungen) и на реставраторите (Österreichischer Restauratorenverband). 
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Всеки който има нужда от подвързване или реставрация на книга в Австрия се 
допитва до експерти подвързвачи или реставратори на свободна практика. 

2.1.4. Налични обучителни материали по ръчно подвързване на книги, 
консервация на книги, хартия и фотографии 

В България има недостиг на обучителни материали по темата. Наличните 
материали са остарели и трябва да се обновят. Има един рядък учебник, 
издаден през 1958г., „Специална технология за книговезци“ с автори Ангел 
Спасов, Димитър Панов и Малин Димитров. Това е специално издание, 
направено преди години за професионалната гимназия по графика. На пазара 
има и някои учебници за използването на подвързвачески машини, но те нямат 
общо с ръчното подвързване. Разбира се, има и трудове на теми, свързани с 
история на подвързията, орнаменти и стари книги, но те са по-скоро научни 
трудове, отколкото практически насочени обучителни материали. 

В Италия има само няколко учебника за реставрация на книги и хартия, 
написани на италиански език, които са доста теоретични. Голям е недостигът 
на материали, свързани с реставрацията и консервацията на фотографии. 
През 2012г. бе представена една електронна книга “Il Restauro della Fotografia, 
materiali fotografici e cinematografici, analogici e digitali” с редактор Barbara 
Cattaneo. Някои други книги по темата са: “La Fotografia, tecniche di 
conservazione e problemi di restauro”, “L’archivio fotografico. Manuale per la 
conservazione e la gestione della fotografia antica e moderna”. 

В Нидерландия има много учебници и ръководства по темите и най-вече по 
подвързване на книги. Въпреки това все още няма никакви онлайн 
инструменти за подвързвачи. Една част от материалите са на нидерландски, 
но повечето са преведени от други езици. Наличните обучителни материали са 
с практическа насоченост и са пригодени по-скоро към ученици в 
професионалните училища, а не към студенти. Ето и някои примерни заглавия 
и автори: Jeff Clements, “Ambachtelijk boekbinden”, Karli Frigge, “Zelf boekbinden”, 
J.C. Blankestein, “Boekbinden”. 

В Австрия има множество учебници, ръководства и онлайн инструменти за 
подвързване и реставрация на книги и хартия. Повечето от тези материали са 
теоретични и насочени към студенти, а не към ученици в професионалните 
училища и са издавани преди 20-30 години. Ето и някои примери: “Fachkunde 
für Buchbinder”, Österr. Gewerbeverlag, (1951), Johann Gottfried Zeidler, 
“Buchbinderkunst” (1978). 

2.2. Обучителни модули 
В резултат на проведеното проучване в партньорските държави, 

експертите, ангажирани в проекта „BBinding“, достигнаха до извода, че на 
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европейско ниво се наблюдава необходимост от обновяване и 
модернизиране на съществуващите обучителни материали по 
подвързване на книги и консервация на книги, хартия и фотографии. Като цяло 
наличните учебници и книги по темите са остарели и доста теоретични. Ето 
защо в рамките на проекта ще бъдат разработени 8 обучителни модула на 8 
различни ключови за тези области теми, подходящи за сектора на ПОО: 

Модул 1: Подвързване на книги 
Модул 2: Консервация на хартия 
Модул 3: Консервация на фотографии 
Модул 4: Изработване на артистични подвързии 
Модул 5: Екологични методи за производство на хартия 
Модул 6: Предприемачество и междукултурно обучение 
Модул 7: Електронното обучение в подвързвачеството и консервацията на 

хартия 
Модул 8: Използването на CAD при подвързването на книги 

2.3. Система за електронно обучение и онлайн инструмент за 
подвързвачи на книги 

Един от основните продукти по проекта „BBinding“, който ще спомогне за 
модернизиране на обучителните материали по темите, ще бъде онлайн 
обучителна система (LMS), в която ще бъдат качени и адаптирани за 
електронно обучение всички осем обучителни модула. За целта ще бъде 
използвана платформата за електронно обучение „Moodle“. В онлайн 
модулите ще се влиза през уеб сайта на проекта: www.bbinding.org.  

 
Фиг. 1. Екран от системата за електронно обучение. Даден е пример с модула за 
шиене на колите. 
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В случая „Moodle“ е подходящата платформа за целите на проекта, защото:  
− позволява въвеждането на многоезични версии на обучителните 

модули (на английски, български, нидерландски, италиански и немски 
език);  

− гъвкав дизайн и модули, които лесно се адаптират за различни нужди; 
− пълна съвместимост с Joomla! CMS, на която е разработен сайта на 

проекта, което дава възможност за достъп до „Moodle“ и автоматично 
преминаване от език в език през сайта www.bbinding.org;  

Поместването на обучителните модули в „Moodle“ ще улесни достъпа на 
потребителите, ще им даде възможност да се подготвят самостоятелно по 
темите, във време подходящо за тях, както и сами да избират каква част от 
материала да прочетат и в каква последователност. Системата за електронно 
обучение позволява използването различни опции за обогатяване на учебните 
материали – видео, снимки, графики и анимации, тестове за оценка и 
самооценка в края на всеки модул, чат между обучител и обучаем и др. 

В рамките на проекта ще се разработи инструмент за подвързване под 
формата на софтуерен модул, с чиято помощ подвързвачите ще показват на 
своите клиенти как би изглеждала желаната от тях подвързия. Инструментът 
ще подпомогне качеството и ефективността на работата на подвързвачите, 
които често са изправени пред неприятната ситуация, в която крайният продукт 
да не се хареса на клиента, който е имал съвсем друго предвид, давайки 
поръчката си. Инструментът ще съдържа различни стилове подвързии, 
характерни за различните исторически периоди, различни видове материали 
за подвързии и цветове, закопчалки и орнаменти. С помощта на инструмента 
подвързвачите ще могат да подбират и съчетават по различен начин тези 
елементи на подвързията, за да покажат на клиентите си как би изглеждал 
крайният продукт. 

 
Фиг. 2. Подвързии на книги от 18-ти,19-ти и 20-ти век. CAD инстумента ще има 
база-данни с изображения на различни стилове подвързии и възможностите за 
комбиниране с определени книжни тела.  
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Фиг. 3. Елементи на книгата и книжното тяло. 

Заключение 
По-голямата част от обучителните материали за подвързване на книги и 

консервация на хартия и фотографии са твърде научни и приложими по-скоро 
в сферата на висшето образование, а други са доста остарели. В същото 
време в последните години се наблюдава нуждата от нови материали, с които 
библиотекари и подвързвачи в архиви, библиотеки и малки частни 
работилници да се обучават за правилното съхранение, поддържане и 
подвързване на по-стари книги или книги в лошо състояние. 

Ето защо проектът „BBinding“, подкрепен от програма „Леонардо да Винчи“ 
на ЕС, има за цел да разработи модернизирани онлайн обучителни материали 
и инструменти за подвързвачи. Всички тези материали ще бъдат публикувани 
за свободно ползване на уеб сайта на проекта: www.bbinding.org.  
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Summary: Larger established bookbinding workshops have been closed and a lot of small 
ateliers opened. The binding sections of the large printing factories have been automatized 
and many workers lost their jobs. A lot of binding sections in the libraries have been closed 
because of the tightening budgets and reduced visitors after the Internet expansion. Another 
negative tendency is that the printing and bookbinding industry shifted the investments to 
Asia.  

In parallel to the declining large scale bookbinding workshops some new positive tendencies 
occurred. Last few decades there is an increasing demand for artistic bindings, increasing 
awareness of the old libraries and archives about their collections and the expansion of the 
Internet trade with old books. These tendencies are encouraging the appearance of new 
generation of bookbinders. In relation to the bookbinding, the conservation and restoration 
area grows. But most of the existing training materials are covering part of the problems and 
are rather old fashioned. There is a lack of training tools, and especially tools focusing on 
skills like entrepreneurship, intercultural learning and green skills in relation to the work of the 
“modern” bookbinders.  

Nowadays, in times of industrial development and technological innovation, the style of 
bookbinding is becoming more and more unified. Most young people haven’t even seen how 
an 18th or 19th century binding looks. However, more and more people are expressing an 
interest in purchasing or making small artistic objects, such as artistic notebooks, decorative 
boxes, decorated paper. In some countries, with long-lasting traditions in bookbinding and art 
one can easily see shops and ateliers offering such artistic objects. In other countries one can 
hardly find something as simple as a quality artistic sheet of paper, for example. 

The general aim of the BBinding project (www.bbinding.org) and its products, supported by 
the Leonardo da Vinci programme of EU,  is to provide modern training materials and tools for 
vocational training for bookbinding and paper preservation.  

The users that will benefit the developed training materials are: 

- bookbinders (self-employed) and workers in small bookbinding workshops/ateliers; 
- unemployed workers from former large bookbinding workshops or printing factories; 
- unemployed individuals willing to develop their entrepreneurship and professional skills 

in the area; 
- young artists who are willing to develop artistic bookbindings; 
- vocational trainers in the binding ateliers or team leaders in the restoration sections in 

libraries/archives. 

Main products and results of this initiative will include: 

- a set of 8 online training modules; 
- a module-based manual;  
- bookbinding support tool; 
- piloting center (workshop) for bookbinding in Bulgaria; 

The papers provides some information about the currents situation in the field and also some 
ideas how to modernize the bookbinders training via LMS and CAD based tools. 
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„ВАЛИДИРАНЕ НА САМОСТОЯТЕЛНОТО УЧЕНЕ И ТРАНСФЕР 
НА КРЕДИТИ В ОБЛАСТИТЕ УЕБ ДИЗАЙН И КОМПЮТЪРНА 

АНИМАЦИЯ“ 

Росен Петков, Елица Личева 

Национална асоциация „Студентско общество за компютърно изкуство“ – СОКИ, пл. 
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Резюме: „Валидиране на самостоятелното учене и трансфер на кредити в 
областите уеб дизайн и компютърна анимация“ (CREATE) е международен проект по 
програма „Леонардо да Винчи“ на ЕС. Основната му цел е да предложи иновативни 
методи и инструменти за оценка и валидиране на резултатите от 
самостоятелното учене (знания, умения и компетентности, придобити по време на 
работа, у дома и др.) в две артистични професии – уеб дизайн и компютърна 
анимация. Разработени са над 20 онлайн интерактивни инструменти за оценка на 
резултатите от самостоятелното учене в областите уеб дизайн и компютърна 
анимация. Те са на разположение напълно безплатно на уеб страницата на проекта 
– www.create-validate.org. Разработени са няколко различни вида инструменти – 
електронни игри, интерактивни онлайн тестове с вградени видео и графики, 
електронно портфолио. 

Продуктите по проекта могат да са полезни за училища за ПОО, 
центрове за ПОО, които искат да оценяват и валидират резултатите от 
самостоятелното учене в уеб дизайн и компютърна анимация, както и за 
държавните институции, които се занимават с изграждането на политиката в 
ПОО. Потенциалните потребители на инструментите са също всички млади хора, 
които имат знания, умения и компетентности в областите уеб дизайн и 
компютърна анимация и искат да ги валидират или да се самооценят, за да 
преценят дали им е нужно допълнително обучение преди да се явят на изпит по 
темите. 

Ключови думи: самостоятелно учене, оценка на самостоятелното учене, 
валидиране на самостоятелното учене, инструменти за оценка, методи за оценка, 
знания, умения, компетентности 

1. Въведение 
„Валидиране на самостоятелното учене и трансфер на кредити в областите 

уеб дизайн и компютърна анимация“ (CREATE) е международен проект по 
програма „Леонардо да Винчи“ на ЕС. Основната му цел е да предложи 
иновативни методи и инструменти за оценка и валидиране на резултатите 
от самостоятелното учене (знания, умения и компетентности, придобити по 
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време на работа, у дома и др.) в две артистични професии – уеб дизайн и 
компютърна анимация. 

Научните приноси на проекта могат да се систематизират в: 
- Разработване на модел за валидирането на самоподготовката, 

приложим за различни страни и за разнообразни области на 
обучението, съобразен с рамките и тенденциите на Европейския съюз 
[2]; 

- Разработване на подходи за алокиране на ECVET точки на единиците 
учене (знания, умения и компетентности) в артистични/дизайнерски 
области, съобразен с рамките и тенденциите на Европейския съюз [3]; 

Приложните приноси на проекта могат да се обобщят в: 
- Разработване на конкретни инструменти за автоматизирано 

валидиране на самоподготовката, включително онлайн инструменти 
(компютърни игри, електронно портфолио [4], тестове и др.); 

- Разработване на ръководства и други помощни материали за 
организации и институции, които ще провеждат оценъчни процедури и 
ще издават сертификати за оценка на самоподготовката [1]; 

- Разработване на помощни материали за желаещи да проверят 
самоподготовката си по две дисциплини- уеб-дизайн и компютърна 
анимация [1]. 

В следващите няколко страници ще може да прочетете повече за 
продуктите и методологията по проекта, следвайки логически неговоте етапи. 

2. Методология и резултати по проект „Валидиране на самостоятелното 
учене и трансфер на кредити в областите уеб дизайн и компютърна 
анимация“ 

Признаването на знания, умения и компетентности, придобити 
самостоятелно, е процес, при който тези знания, умения и компетентности 
биват измерени. Този процес включва идентифициране, оценка и накрая 
признаване на резултатите от самостоятелното учене. Това дава възможност 
на човек да развие вече придобити знания, умения и компетентности и да 
получи официално признание за тях. Терминът „самостоятелно учене“ 
означава знания, умения и компетентности, резултат от всекидневните 
занимания на човек по време на работа, у дома или през свободното време. 
Често самостоятелното учене се случва случайно и несъзнателно.  

Когато дадени знания, умения и компетентности биват оценявани, 
възникват няколко основни въпроса: какви точно знания, умения и 
компетентности ще се оценяват, с какви методи и инструменти и как оценката 
би могла да води до признаване на резултатите от ученето. Проектът CREATE 
отговаря последователно на тези въпроси.  
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2.1. Единици резултати от ученето в уеб дизайн и компютърна анимация 
Първо бяха разработени единици резултати от ученето - описания на 

знанията, уменията и компетентностите, които един уеб дизайнер или 
компютърен аниматор трябва да притежава. Целта на описаните в проекта 
единици резултати от ученето беше към тях след това да се разпределят 
съответните методи за оценка на самостоятелното учене. Единиците 
резултати от ученето в областите уеб дизайн и компютърна анимация са 
разделени на две нива: основно и за напреднали. Единиците бяха разработени 
след проучване на съществуващи обучителни курсове, университетски 
програми и изисквания на работодателите в областите уеб дизайн и 
компютърна анимация в България, Германия и Ирландия [2].  
2.1.1. Единици резултати от ученето в компютърна анимация: 

Единица 1: Принципи на традиционната анимация; Единица 2: Идея и 
сценарий; Единица 3: Моделиране на обекти и създаване на среда; Единица 4: 
Дизайн на персонажи; Единица 5: Ригване; Единица 6: Анимация; Единица 7: 
Текстуриране и осветление; Единица 8: Рендериране; Единица 9: Дизайн на 
персонажи - за напреднали; Единица 10: Техники за анимиране - за 
напреднали; Единица 11: Техники за текстуриране и осветление – за 
напреднали; Единица 12: Рендериране - за напреднали 
2.1.2. Единици резултати от ученето в уеб дизайн: 

Единица 1: Планиране; Единица 2: Дизайн; Единица 3: Разработване; 
Единица 4: Управление на уеб страници; Единица 5: Оптимизация; Единица 6: 
Интерактивност и анимация; Единица 7: Въвеждане в системите за база данни 

2.2. Методи за оценка на самостоятелното учене в областите уеб дизайн и 
компютърна анимация 

В държавите-членки на Европейския съюз се прилагат различни методи за 
оценка и валидиране на резултатите от неформалното и самостоятелното 
учене. През последните години се наблюдава значителен напредък в тази 
връзка. Макар на този етап в Европа да има много инициативи, занимаващи се 
с валидиране на самостоятелното учене, оказва се, че по своята същност 
прилаганите методи, принципи и тяхната цел остават едни и същи в 
различните държави и контексти. В рамките на проекта бяха проучени 
съществуващи методи за оценка на самостоятелното учене в Европа (и не 
само) и основните такива бяха описани в „Модел за валидиране на 
самостоятелното учене в областите уеб дизайн и компютърна анимация“ [2]. 
Основните методи за оценка на самостоятелното учене са: 

− Тестове и изпити – желаещите да получат оценка се явяват на изпит в 
рамките на формалната образователна система. Ако изпитът бъде взет, 
то знанията, уменията и компетентностите на съответния човек се 
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признават официално и той получава диплома или сертификат за тях. В 
някои държави в ЕС желаещите могат да се явят направо на изпити, ако 
успеят да докажат няколко години работен опит по съответната 
специалност, дори без да са преминали съответното формално 
обучение.  

− Декларативни методи – този метод се основава на идентифицирането 
и документирането на компетентностите от самия индивид. 
Декларацията (описанието на компетентностите) може да е под 
формата на „дневник на компетентностите“, който да се подпише и от 
трета страна, която да утвърди самооценката. 

− Портфолио - в Европа портфолиото се доказа като популярен метод за 
валидиране на самостоятелното и неформалното обучение. В него се 
използват смесица от методи и инструменти, в различните етапи на 
създаване на материалите в портфолиото, които показват различните 
умения на кандидата. Най-общо казано, портфолиото предоставя 
възможност за самооценка въз основа на въпросник или набор от 
критерии, интервю(та) с трета страна и/или център за оценяване. 

− Наблюдение – включва извличане на информация за компетентността 
на даден човек, докато той изпълнява работните си задължения. Трета 
страна решава дали даденото лице е компетентно въз основа на 
информацията, която получава по време на наблюдението. 

− Симулация – Според Colardyn и Bjornavold, симулирането означава, че 
компетенциите не са тествани в реалния живот поради определени 
причини, а чрез поставянето на дадено лице в ситуация, която отговаря 
на нужните критерии от реалния живот, достатъчни за оценяване на 
компетенциите. 

− Доказване на работен опит - кандидатът събира физическа и 
интелектуална информация за резултатите от ученето. Тази 
информация би могла да произлиза от дейности по време на работния 
процес, доброволчески дейности, ситуации в семейството и др. След 
това въз основа на тези данни трето лице валидира знанията, уменията 
и компетентностите. 

Разпределението на подходящи методи за валидиране на 
самостоятелното учене може да се извърши по няколко начина: 1/ От 
съществуващата практика (формалното обучение например), някои от 
единиците резултати от ученето са по-практически насочени и знанията, 
уменията и компетентностите в тях могат да бъдат тествани чрез 
игри/симулации, докато други, които включват повече теория, могат да бъдат 
валидирани чрез тестове. 2/ Като се вземе предвид становището на 
заинтересованите страни. Например, като се сформират работни групи 
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(работодатели, обучители, експерти от ПОО центрове и т.н.). 3/ Като се вземе 
предвид визията на работодателя. Ако инструментите за валидиране са 
насочени към определен работодател, то изборът на методи за валидиране ще 
зависи от неговото виждане. В такъв случай, консултацията с експерти 
педагози ще допринесе за качеството на подбраните методи. 

Чисто практически, изборът на методи може да се извърши както 
следва: а/ като се проучат необходимите знания, умения и компетентности, 
оценка на доминиращата част, повече знания или повече умения? б/ избор на 
подходящ инструмент или комбинация от такива, който има ясна връзка с 
посочените знания, умения и компетентности; изборът може да бъде според 
гореспоменатите условия; в/ тестване и коригираните на избраните 
инструменти, за да се потвърди, че те покриват знанията, уменията и 
компетентностите. 

2.3. ECVET точки 
Освен методите за оценка, в рамките на проекта CREATE към всяка 

единица резултати от ученето бяха разпределени и определен брой ECVET 
точки.  

ECVET точките предоставят допълнителна информация относно 
професионалните квалификации и единици в цифров вид. Те нямат 
самостоятелна стойност, независима от придобитите учебни резултати за 
конкретната квалификация, към които се отнасят и отразяват постижението и 
натрупването на единици. За да се създаде общ подход за употребата на 
ECVET точки, се използва уговорката, според която за учебни резултати, които 
се очаква да бъдат постигнати за една година формално редовно ПОО, се 
присъждат 60 точки. 

В ECVET присъждането на точки обикновено има две фази: ECVET точки 
се присъждат първо за дадена професионална квалификация като цяло и след 
това за отделните единици. 

За дадена квалификация за справка се взема един формален контекст на 
учене и на базата на уговорката (60 точки за една година) за тази 
квалификация се определя общият брой точки. От този общ брой точки за 
всяка единица се разпределят ECVET точки съгласно относителната им тежест 
в рамките на професионалната квалификация. По проекта CREATE бяха 
проучени съществуващи програми във формалното образование по „уеб 
дизайн“ и „компютърна анимация“, при които обучението трае средно 3 години. 
Ето защо за всички единици резултати от ученето в „Уеб дизайн” и 
„Компютърна анимация” бяха разпределени по 180 ECVET точки (за всяка 
област). 
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Относителната тежест на една единица учебни резултати спрямо 
професионалната квалификация следва да бъде установена съгласно 
следните критерии или комбинация от тях: а/ относителното значение на 
резултатите от ученето, които съставят единицата във връзка с участието на 
пазара на труда, преминаването към по-високи квалификационни степени или 
социалната интеграция; б/ сложността, обхвата и обема на резултати от 
ученето в единицата; в/ необходимото усилие за учащия да придобие 
знанията, уменията и компетентностите, които се изискват за единицата. 

Експертни фокус групи, съставени от преподаватели, работодатели и 
експерти в ПОО, дискутираха единиците резултати от ученето по уеб дизайн и 
компютърна анимация, разработени по проекта, и по предварително утвърдена 
методология, определиха тежестта на всяка единица резултати от ученето в 
проценти. Спрямо тази тежест бяха изчислени броя ECVET точки за всяка 
единица. Броят на разпределените ECVET точки могат да се видят в 
секция „Инструменти“ на уеб сайта на проекта: www.create-validate.org.  

2.4. Онлайн интерактивни инструменти за оценка на самостоятелното 
учене в областите уеб дизайн и компютърна анимация 

В рамките на проекта CREATE са разработени над 20 онлайн 
интерактивни инструменти за оценка на резултатите от самостоятелното 
учене в областите уеб дизайн и компютърна анимация. Всички те са напълно 
безплатни и на разположение на всеки след регистрация на сайта на проекта 
www.create-validate.org.   

Инструментите могат да са полезни за училища за ПОО, центрове за ПОО, 
които искат да оценяват и валидират резултатите от самостоятелното учене в 
уеб дизайн и компютърна анимация, както и за държавните институции, които 
се занимават с изграждането на политиката в ПОО. Потенциалните 
потребители на онлайн инструментите са също всички млади хора, които имат 
някакви знания, умения и компетентности в областите уеб дизайн и 
компютърна анимация и искат да ги валидират или да се самооценят, за да 
преценят дали им е нужно допълнително обучение преди да се явят на изпит 
по темите. 

Разработени са три вида инструменти – онлайн интерактивни тестове, 
електронни игри за оценка и електронното портфолио като инструмент за 
оценка на самостоятелното учене. 
2.4.1. Електронни игри за оценка на резултатите от самостоятелното 
учене 

Игра „SpecifyIT“ за оценка в единици резултати от ученето 1 „Планиране 
на процеса по разработка на уеб сайта“. Описание: Играта се състои от две 
части, в които играчът е поставен в симулирани ситуации на срещи с клиенти. 
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Задачата му е да избере най-добрата опция спрямо нуждите на клиентите. 
Образователни цели: Целта на играта е да оцени познанията по процеса на 
планиране на един уеб сайт. 

 
Фигура 1. Кадър от играта „SpecifyIT“ 

Игра „Новите дрехи на царя“ за оценка в единици резултати от ученето 2 
„Идея и сценарий“ в компютърна анимация. Описание: Играта е разделена на 
две части. В първата мини-игра играчът трябва да прочетете приказката 
„Новите дрехи на царя“. След това се появяват 9 сцени, 6 правилни и 3 
неправилни, които илюстрират историята. Целта е да се поставят в правилния 
ред (на действие). Образователни цели: Целта на играта е да оцени знанията 
и уменията в областта на драматургията - идея и сценарий. 

 

 
Фигура 2. Кадри от играта „Новите дрехи на царя“ 

2.4.2. Интерактивни онлайн тестове за оценка на резултатите от 
самостоятелното учене 

Разработени са 15 онлайн интерактивни теста за оценка на 
самостоятелното учене – 9 в „компютърна анимация“ и 6 в „уеб дизайн“. Целта 
на тестовете е да се оценят знанията, уменията и компетентностите на 
желаещите в съответните единици резултати от ученето. 

Явяващите се на тестовете трябва да отговарят на въпроси като избират 
правилния отговор измежду няколко възможности. Има и въпроси с повече от 
един правилен отговор. При всяко следващо зареждане на теста, въпросите се 
разбъркват. Така последователността им винаги е различна. В тестовете са 
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включени множество интерактивни елементи, като графики, видео, диаграми, 
анимации и др. 

 
Фигура 4. Част от тест за оценка по тема „Ригване“ в компютърна анимация 

 

2.4.3. Електронно портфолио за оценка на резултатите от 
самостоятелното учене 

Електронното портфолио представлява сбор от материали в дадена 
онлайн портфолио система. Всеки потребител може сам да подбере 
материалите, които да помести в електронното си портфолио, както и да 
прецени как да ги аранжира, за да представи постиженията си по най-добрия 
начин. Електронното портфолио – като метод и инструмент – може да се 
използва с различни цели, една от тях е именно оценката.  

В рамките на проекта CREATE са разработени две примерни електронни 
портфолиа – едно за компютърна анимация и второ за уеб дизайн. Първото 
електронно портфолио е за оценка на знания, умения и компетентности в 
единица резултати от ученето „Дизайн на персонажи – за напреднали“ на 
компютърна анимация. То е разработено в системата „Махара“. Второто 
примерно електронно портфолио е разработено в системата „Behance“. По 
този начин потребителите могат да видят примери за различни портфолиа в 
различни системи и социални мрежи. Съществуват множество системи и 
социални мрежи за електронни портфолиа, сред които LinkedIn, Facebook, Ning 
и др. Всяка от тях набляга на различни аспекти от професионалното развитие 
на човека. Например, LinkedIn е социална мрежа ориентирана към „бизнес“ 
средите, докато Behance е по-подходяща за артистичните професии.  

Електронното портфолио няма как да се оцени автоматично. То трябва да 
бъде разгледано и оценено от специалист в дадената област. Ето защо към 
всяко от примерните портфолиа бе разработен въпросник. 

Процесът по оценката на електронното портфолио е както следва: 
оценителят трябва да разгледа предаденото му портфолио и да отговори на 
въпросника по него. За всеки отговор се дават определен брой точки. Броят 
точки, натрупани след минаване на въпросника се прехвърлят автоматично 
към оценката на конкретния оценяван потребител.  
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Фигура 5. Примерно електронно портфолио в системата „Махара“ 

Всички онлайн инструменти, както и останалите продукти по проекта, са на 
разположение за ползване напълно безплатно на уеб страницата на проекта: 
www.create-validate.org. За проиграване на онлайн инструментите е 
необходима регистрация в секция „Инструменти“ на уеб сайта.  

Организации, които желаят да оценяват и валидират резултатите от 
самостоятелното учене в уеб дизайн и компютърна анимация, е желателно да 
се регистрират с профил на „учители“ в системата. Това ще им даде достъп до 
допълнителни опции – а/ ще могат да виждат резултатите на всички оценявани 
от тях; б/ ще могат (само при нужда, т.е. ако съдържанието на единиците 
резултати от ученето е променено) да променят тежестта на единиците 
резултати от ученето и оттам и ECVET точките разпределени към всяка 
единица. За да се регистрирате като „учител“, трябва да го заявите в писмо до 
администратор на: create@scas.acad.bg.  

Тези, които желаят да оценят резултатите от самостоятелното си учене или 
да се самооценят с помощта на онлайн инструментите, могат да се 
регистрират с т.нар. „ученически“ профил. Попълва се единствено 
стандартната форма в секция „Инструменти“ – „Регистрация“ на уеб сайта. 

Допълнителни насоки за организации и кандидати за оценка са на 
разположение на потребителите отново на уеб сайта на проекта: www.create-
validate.org. Желателно е всеки, който използва инструментите първо да се 
запознае с тези насоки. 

Заключение 
През последните години валидирането на самостоятелното учене се 

превърна в основен приоритет на Европейския съюз. Все повече млади хора 
придобивит знания, умения и компетенции самостоятелно, извън формалната 
образователна среда, докато работят или в свободното си време. Най-често 
самостоятелното учене се случва в артистични и модерни области, каквито са 
уеб дизайн и компютърната анимация в случая. Ето защо в държавите-членки 
на ЕС усилено се работи към въвеждане на конкретни методи и инструменти 
за оценка на самостоятелното учене. Проектът CREATE, финансиран по 
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програма „Леонардо да Винчи“ на ЕС предлага набор от онлайн инструменти и 
методология за оценка и валидиране на самостоятелното учене в областите 
уеб дизайн и компютърна анимация. 
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PRESENTING THE METHODOLOGY AND RESULTS OF “VALIDATION OF 
SELF-ACQUIRED LEARNING AND CREDITS TRANSFER IN WEB DESIGN AND 

COMPUTER ANIMATION” (CREATE) PROJECT 

Rosen Petkov, Elitsa Licheva – Student Computer Art Society /SCAS/ 

Summary: CREATE is an international project supported by “Leonardo da Vinci” programme 
of the EC. Its main aim is to propose innovative methods and tools for validating the results of 
informal learning in two creative professions - web design and computer animation. It is 
implemented by a coordinating organization SCAS, Bulgaria and partners: DEKRA Akademie 
from Germany, FIT from Ireland and NAVET and NSICC from Bulgaria. 

The project CREATE not only answers those questions but proposes more than 20 online 
interactive tools for assessment of the results of informal learning in web design and computer 
animation available for free online at www.create-validate.org. This innovative toolkit 
comprises different tools for assessment – e-games, interactive online tests with video and 
graphics, ePortfolio.  

Products can be useful for training organizations (VET schools and centers) who wish to 
provide assessment of the results of informal learning and for state institutions working on 
policy making in VET. Products’ potential users are also all young people (16-25) who have 
some knowledge, skills and competences in web design or computer animation and wish to 
validate them or just play the tools as a way for self-assessment, to check if they need more 
training or not. 
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ПРОУЧВАНЕ  МНЕНИЕТО НА СТУДЕНТИТЕ ОТ ФМИ  НА  
ПУ ”ПАИСИЙ ХИЛЕНАДРСКИ” ОТНОСНО КАЧЕСТВОТО НА 

ОБУЧЕНИЕТО 

Таня Сиджимова, Лъчезара Мусева, Веска Нончева  

ПУ “Паисий Хилендарски” 
tanq.sidjimova@abv.bg, luchezara_museva@abv.bg, wesnon@uni-plovdiv.bg 

Резюме: Необходимостта от създаване на система за оценка, измерване и анализ 
на студентската удовлетвореността от качеството на обучение е продиктувана 
от факта, че чрез изграждане на обратна връзка със студентите може да се 
определи степента на изпълнение на целите на Висшето училище в основните му 
приоритети на дейност. Студентската удовлетвореност е важен показател, 
който влияе върху очакванията и възприятията на студентите. След като е 
измерена, тя служи като индикатор за бъдещо устойчиво развитие и в значителна 
степен оказва въздействие както върху студентския успех, така и въпху 
усъвършенстването на преподавателската практика. В настоящия доклад е 
направен анализ на мненията на студентите от ФМИ на ПУ„Пайсий Хилендарски“ 
относно полезността на получените знания, актуалността на учебното 
съдържание, компетентността на преподавателя и адекватността на оценяване 
на знанията на студентите. 

Ключови думи: обучение, качество на обучение, анализ на данни. 

1. Въведение 
Проблемите,  свързани  с  повишаване  на ефективността и на  качеството 

на  образованието  в  България,  както и модернизирането  на  
образователната  система  така,  че  тя  да  отговаря на  европейските  
стандарти  и  критерии,  са  особено  актуални за България през последните 
години. Развитието на професионалното образование и обучение в България 
има основополагащо значение за формирането на квалифицирана работна 
сила основана  на  знанието. [3] 

Основна задача за образователния процес е качеството на обучение. 
Качеството се отнася до всички подходи, процеси и действия, чрез които се 
поддържа и развива образованието в университета. Установяване на нивото 
на студентска удовлетвореност  е  един от инструментите за измерване на 
качеството на обучението. Студентската  удовлетвореност  е  важен показател, 
който  влияе върху очакванията и възприятията на студентите.  След като е 
измерена,  тя  служи като индикатор за бъдещо  устойчиво развитие  и в 
значителна степен  оказва въздействие както на студентския успех, така и на 
усъвършенстването на преподавателската практика. [1] 
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Качеството на висшето образование е съизмеримо със степента на 
изпълнение на целите на съответната система на висше образование. Целта 
на системата за оценяване и поддържане на качеството на обучение в 
Пловдивския университет е да създаде условия, стандарти и критерии за 
осигуряване, поддържане и непрекъснато повишаване качеството на обучение. 
Системата е насочена към стимулиране на всички звена в структурата на 
университета, за запазване на постигнатите до момента резултати, за тяхното 
развитие с оглед на техническия прогрес, новите технологии и технически 
средства, както и адаптирането им към динамиката на съвременното развитие 
на висшето образование у нас и в Европа. [5]  С приемането й Пловдивският 
университет „Паисий Хилендарски":  

• гарантира постоянното подобряване качеството на обучението и 
образователният продукт, предлаган във всички образователни степени и 
всички форми на обучение, в съответствие със законовите разпоредби и 
изискванията на потребителите - студенти, докторанти, както и на 
работодателите и партньорите в условия на променящите се потребности на 
глобализиращия се национален и европейски пазар на труда; 

• осигурява прозрачност на дейността си и възможност за обективна оценка 
на качеството на обучението и образователния продукт, както за своите 
студенти и докторанти, така и за обществеността, партньорите и националните 
и международни институции; 

• изгражда система за контрол и оценка, която стимулира преподавателите 
и структурите към съзнателно, постоянно развитие и отговорност за качеството 
на обучението и образователния продукт; 

• създава, подържа и обработва база от обективни данни, които да служат 
за ефективното управление и постоянно повишаване качеството на 
образователния продукт от оторизираните органи. 

Една от основните цели на университетското образование е да осигурява 
обучение, което да съответства както на нуждите на пазара, така и на 
обществените потребности, на индивидуалните им очаквания и способности за 
реализация в професионален, личностен и обществен аспект. Тази целева 
постановка изисква да се изработят механизми за осигуряване качество на 
обучението и оценка на крайните резултати от него. 

Оценяването във висшите училища се свързва с процесите на 
преподаване и учене, с техните цели, ресурси, предпоставки, протичане и 
резултати. Добрата оценка поставя ясни очаквания и предоставя възможност 
на студентите за самостоятелно наблюдение, практика и получаване на 
обратна връзка. Оценяването цели да подобри измерването на качеството на 
обучение във висшето училище (т.нар. форматно оценяване). То е насочено 
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навътре към процеса на обучение (преподаване и учене) и служи главно за 
осигуряване на качество на учебния процес. [2]   

2. Цели на проведеното изследване 
Основната цел на това изследване е да се установят нагласите на 

студентите от ФМИ относно качеството на обучение. 
Предмет на проведеното изследване  са следните проблемни области: 
- Полезност на получените знания 
- Актуалност на учебното съдържание 
- Компетентност на преподавателя 
- Адекватност на оценяване на знанията на студентите 
Обект на изследването са студентите от всички курсове на специалностите 

Математика, Математика и информатика, Информатика, Приложна математика 
и Бизнес информационни технологии от ФМИ на Пловдивския университет 
„Паисий Хилендарски”. От общо 968 редовни студенти в бакалавърските 
програми са анкетирани 420 студенти. В проучването не са включени 
студентите от задочно обучение. Изследването е проведено в периода 10-25 
февруари 2012 г. чрез пряка анкета, включваща 35 въпроса. 

Възможните отговори на всички въпроси са 0%, 25%, 50%, 75% и 100%, 
които кодират съответно ситуациите никога, много рядко, често, почти 
винаги и винаги. 

3. Графичен анализ и интерпретация   
Използван е статистическият софтуер за обработка на данни R. R e език за 

статистическа обработка на данни и работа с графика в свободна GNU среда 
за програмиране и изчисления. [6] 

В повечето социологически проучвания получените честотни таблици имат 
много редове и много стълбове и данните (профилите) имат висока 
размерност. Ние не можем да визуализираме данни с размерност по-голяма от 
3, дори не можем да си ги представим като точки в съответното пространство. 
Затова с помощта на метода за графично представяне на данни CA 
(Correspondence Analisys) ще се опитаме да намалим размерността на данните 
за да ги визуализираме като точки в равнината. Начинът, по който CA методът  
визуализира данните  улеснява интерпретацията на получените резултати. 
Този подход е основен при графичния анализ на категорийни променливи. Но 
това винаги води до известна загуба на информация. Целта е да ограничим 
тази загуба до минимум. [4] 

CA анализът предоставя графика, която визуализира данните, и числова 
информация, подпомагаща интерпретацията на получените резултати. 
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Пакетът CA предлага функции за този анализ в статистическата софтуерна 
среда R. Обикновено кореспондентният анализ се извършва с функцията ca(), 
която изчислява статистики, и функции за изчертаване, които дават 
възможност за визуализиране на резултатите в 2D и в 3D графики.  

Този анализ е най-гъвкавия от методите, които се базират на известния 
метод SVG  (singular value decomposition) за визуализиране на данни. Има 
еквивалентни асиметрични начини на мислене, зависещи от това дали 
редовете или колоните се разглеждат като "променливи" на честотната 
таблица. Кореспондентният (CA) анализ е едновременно обобщен PCA 
(principal correspondence analysis) на профил редовете и обобщен PCA на 
профил колоните. Редовете и колоните се третират също както и в LRA (log-
ratio analysis).   

Ще представим подробно някои от получените в това анкетно проучване 
резултати. 

3.1. Въпрос в областта полезност на получените знания: 

Според вас преподавателят, водещ лекциите, представя ли ясно и 
разбираемо учебния материал? 

Числовите резултати от анализа са дадени в Таблица 1. Графичното 
визуализиране на данните е представено на Фигура 1. 

 

Таблица 1: Числови резултати от CA анализа. 
 

Principal inertias (eigenvalues): 
 
 
 
 
 

 

Total inertia: 0.2031  
 

Извод: При проектиране на данните върху абцисната ос се запазва само 
82.6% от информацията, а при проектиране върху двумерното пространство се 
запазва 96.2% от информацията. 

Интерпретация на получените резултати: От графиката се забелязва, 
че студентите от специалностите Приложна математика и БИТ са изразили 
много близко мнение по този въпрос.  Студентите от специалностите 
Математика, Приложна математика и БИТ смятат, че учебният материал е 
ясен и разбираем.  Най-удовлетворени по този показател са студентите от 

dim value % cum% scree plot 
1 0.167889 82.6 82.6 ************************* 
2 0.027646   13.6   96.2   **** 
3 0.007536   3.7 100.0   * 
4 8.6e-050    0.0 100.0       
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специалност Математика. Най-голяма част от анкетираните студенти са от 
специалност Информатика. Студентите от специалност Математика и 
информатика не са единни в своето мнение по този въпрос. 

    
Фигура 6. Графично представяне на данните от въпрос 3.1 

3.2. В областта актуалност на учебното съдържание бяха зададени 
няколко въпроса. Един от тях е: 

Според Вас преподавателят на лекции преподава ли на най-
съвременно ниво съдържанието на учебния материал? 

Получените числови данни от анализа са представени в Таблица 2.  
 

Таблица 2: Числови резултати от CA анализа за въпрос 3.2 
Principal inertias (eigenvalues): 

dim value % cum% scree plot 
1 0.159812   90.9   90.9   ************************* 
2 0.013789   7.8   98.8   ** 
3 0.001667   0.9 99.7                         
4 0.000451   0.3 100.0          

Total inertia: 0.1757  
Графичното визуализиране на данните е представено на Фигура 2. 
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Извод: При проектиране на данните върху абцисната ос се запазва 90.9% 
от информацията, а при проектирането им в двумерното пространство се 
запазва 98.8% от информацията, която носят данните. 

Интерпретация на получените резултати: Студентите от БИТ и 
Математика показват пълно единомислие, че преподаването е на съвременно 
ниво. Към тях се присъединяват студентите от  Приложна математика. 
Студентите от специалност Математика и информатика не са единни в своето 
мнение по този въпрос. 

 
Фигура 2. Графично представяне на данните от въпрос 3.2 

 
3.3. Един от въпросите в областта  компетентност на преподавателя е 
следния: 

Смятате ли, че преподавателят е компетентен по дисциплината? 
Получените числови резултати от анализа са представени в Таблица 3. 
Извод: При проектиране на данните върху двумерното пространство се 

запазва почти цялата информация. 
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Таблица 3. Числови резултати от CA анализа за въпрос 3.3 
 

Principal inertias (eigenvalues): 
dim value % cum% scree plot 

1 0.068431  85.3  85.3   ************************* 
2 0.011482  14.3  99.7   **** 
3 0.000239   0.3 100.0                         
4 3.8e-050   0.0 100.0        

Total inertia: 0.0802  
 
Графичното визуализиране на данните от анкетното проучване е 

представено на фигура 3. 

 
Фигура 3. Графично представяне на данните от въпрос 3.3 
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Интерпретация на получените резултати: Инертността на данните е 
малко число (0.08), което показва, че студентите от всички специалности на 
факултета са единни в мнението си, че преподавателите във ФМИ са  много 
компетентни по дисциплините, които водят.  

 
3.4. В областта адекватност на оценяване на знанията на студентите 
беше зададен следния въпрос: 

Според Вас преподавателят на лекции оценява ли по адекватен начин 
реалните знания на студентите? 

Получените резултати от изпълнението на програмата са представени в 
Таблица 4. Графичното визуализиране на данните е представено на Фигура 4. 

 
Таблица 4. Числови резултати от CA анализа за въпрос 3.4 

 
Principal inertias (eigenvalues): 

 
 
 
 
 
 

Total inertia: 0.1894   
 
Извод: При проектиране на данните върху абцисната ос се запазва 91.1% 

от информацията, а при проектирането им върху двумерното пространство се 
запазва 99.1% от информацията. 

Интерпретация на получените резултати: Студентите от 
специалностите Математика, БИТ и Приложна математика смятат, че 
преподавателят оценява по адекватен начин знанията им. Мненията на БИТ и 
Математика се припокриват отново.  Студентите от специалностите 
Информатика и  Математика и информатика също смятат, че в повечето 
случаи преподавателят оценява по адекватен начин знанията им. 

 

dim value % cum% scree plot 
1 0.172457  91.1  91.1   ************************* 
2 0.015247   8.1   99.1   ** 
3 0.001638   0.9 100.0                                         
4 2.4e-050   0.0 100.0      
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Фигура 4. Графично представяне на данните от въпрос 3.4 

Заключение: 
Получените резултати от анкетата показват висока степен на 

удовлетвореност на студентите на ФМИ от качеството на тяхното образование.  
 Студентите от всички специалности на ФМИ оценяват високо полезността 

на получените знания, адекватността на оценяване и компетентността на 
преподавателите. Високо също е оценена и актуалността на учебното 
съдържание,  за която безспорно допринася големият брой на избираемите 
дисциплини във ФМИ на ПУ“Паисий Хилендарски“. Яркото  присъствие  на 
избираеми дисциплини също така може  да  подпомогне  бързата  и  ефективна 
професионална и трудова адаптация на обучавания.   

Проведеното проучване поставя и някои въпроси, които са обект на 
бъдещи проучвания: 

1. Защо броят на кандидат студентите по математика прогресивно 
намалява, въпреки удовлетвореността на нашите студенти по математика 
от качеството на обучението им? 
2. Намират ли възпитаниците на ФМИ на Пловдивския университет бърза и 
ефективна реализация на пазара на труда? 
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Важна  насока  е  засилване  на  практическата  подготовка  и сближаване  
със  сферата  на  заетостта.  Учебният  процес  следва да  се моделира  така,  
че  да  имитира  в  най-висока  степен  сложната  и  динамична икономическа  и  
социална  действителност. Качеството на обучение следва постоянно да се 
изследва. 
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RESEARCH OF STUDENTS' OPINION FROM FACULTY OF MATHEMATICS 
AND INFORMATICS OF PLOVDIV UNIVERSITY ”PAISII HILENDARSKI “ ABOUT 

THE QUALITY OF THE EDUCATION 

Tanya Sidzhimova, Lachezara Museva, Veska Noncheva 

Plovdiv University ”Paisii Hilendarski “ 

Abstract: Тhe measurement of students’ satisfaction is an important indicator that influences 
expectations and perceptions of students. It has an impact of both the students’ success 
during the education, and the improvement of teaching practice. Students’ satisfaction is an 
indicator for future development. Through it, the University may determine and improve the 
aims of its main priorities of activity. 

This paper provides an analysis of the students’ opinions of FMI of PU "Paisii Hilendarski" 
about the usefulness of the gained knowledge, the actuality of the educational content, the 
teacher’s competence and the adequacy of evaluating the students' knowledge. The results 
after processing of the answers are shown and conclusions are made. 
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ПРАКТИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ В ОБЛАСТТА НА 
ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВОТО 
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Резюме: В доклада се обсъждат състоянието и добрите практики при обучението 
по предприемачество в учебните планове на водещите световни институции. 
Представя се опитът и постигнатите резултати на Джуниър Ачийвмънт България 
от практическото обучение на студенти, както и научените уроци от авторите в 
областта на предприемачеството. 

Ключови думи: учебни планове за практическо обучение, студентски стартиращи 
фирми 

“There is a difference between need and wants. Higher 
education needs to think more about society’s needs rather 
than the academe’s wants.” 

Joseph C. Burke (personal communication) 
1. Въведение 

Ако през 80-те години важният показател за икономически растеж беше 
качеството на продуктите и услугите, през 90-те години – ре-инженерингът на 
бизнес процесите, то определено през последните години основното 
предимство се получава от използването на теориите и практиките от 
иновациите и предприемачеството [8, 29, 30]. Предприемачеството, основано 
на мобилността на интелектуалния капитал, финансов капитал и технологиите 
е един от основните фактори за постигане на конкурентно предимство в 
съвременния свят [6, 17]. 

Предприемачеството се свързва с прилагане на индивидуалните качества 
и възможности за преобразуване на идеите в действие. То включва знания, 
умения и навици за творчество, иновативност, поемане на риск, планиране и 
управление на проекти и постигане на цели. Практическото обучение в 
областта на предприемачеството предоставя на обучаемите необходимите 
компетенции за ефективно и ефикасно активно участие в иновативните бизнес 
процеси и предприемачески компании [10, 15, 23]. Целите, които се поставят 
при обучението са: 

• Усъвършенстване на предприемаческия начин на мислене на младите 
хора, което да им позволи да бъдат по-креативни и мислещи при 
действията се; 
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• Насърчаване на работата при създаване на стартиращи фирми; 
• Подобряване и развитие на участието им в икономическия и 

обществен живот. 
Стратегията на Европейския съюз EU 2020 насърчава разширяването и 

развитието на обучението по предприемачество във всички нива и форми [2, 
5]. В България състоянието е доста критично. Институтът за пазарна 
икономика работи по проект „Образът на предприемача в 
посткомунистическите страни”. От направеното социологическо изследване на 
настоящия образ на предприемача се разкриват изкривяване на представата 
за образа на предприемача в България. Според него най-голямото очакване 
към предприемачите тук е да създават работни места, а не толкова да 
предоставят нови стоки и услуги, едва един на всеки пет иска да стане 
предприемач, което е поне двойно по-малко спрямо другите страни и през 
последните пет години само в България се наблюдава влошаване във 
възприeмането на предприемачите [1]. Изводът е, че за да се изявят 
истинските качества на предприемачите, особено в обществената среда на 
посткомунистическите страни, е необходима специална грижа и образованието 
е един от важните приоритети. 

Целта на доклада е се обсъдят съвременното състояние и добрите 
практики за обучение по предприемачество в учебните планове на водещите 
световни институции и да се представи опитът и постигнатите резултати от 
практическото обучение на студенти, както и научените уроци от авторите в 
областта на предприемачеството. 

2. Съвременно състояние и добрите практики за обучение по 
предприемачество 

Jeffrey Dyer, Hal Gregersen, and Clayton Christensen в книгата си „The 
Innovator's DNA: Mastering the Five Skills of Disruptive Innovators”, издадена от 
Harvard Business Review Press анализират петте водещи компетенции на 
успешния иноватор – фигура 1 [14]. 

 
Фигура 1. Петте компетенции на успешния иноватор 
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Тези компетенции са в основата и на учебните планове във водещите 
световни институции при обучението в областта на предприемачеството. Те се 
придобиват чрез теоретични и практически занятия [4, 16, 21, 22, 31]. 

След критичен анализ на основните учебни планове във водещите 
световни институции и нуждите в страната, авторите следват концепцията за 
мислене, насочено към потребностите на потребителите (job base thinking) и 
идентифицираха следните проблеми за решаване при обучение по 
предприемачество чрез практика – таблица 1 [7, 9, 18, 19, 28,]. 

Таблица 1: Проблеми за решаване при обучение по предприемачество 
чрез практика 

Проблеми за решаване Значимост Честота Тегло 
1. Създаване на 
конкурентноспособни 
стартиращи фирми 

Важна Yearly 60% 

2. Стимулиране на 
предприемачески начин на 
мислене 

Много важна Long term 100% 

3. Създаване на условия и 
среда за иновации 

Важна Yearly 50% 

4. Принос към 
предприемаческата 
екосистема 

Значителна Medium term 40% 

5. Приоритезиране на 
предприемаческата култура 

Важна Long term 80% 

3. Методология и проектиране на обучение по предприемачество 
Проучването и разработването на учебните планове за обучение по 

предприемачество се основават както на многогодишния опит на авторите в 
областта [3, 20, 27], така и на анализа и синтеза на световните добри практики 
[8, 14]. Методологията на разработката се базира на комплексното приложение 
на следните основни направления: 

• Практическо обучение [13, 26] 
• Пробивни и отворени иновации [31] 
• Съвместно добавяне на стойност [2, 27] 
• Успешни образци [25] 
Методологията включва научно изследване, анализ и синтез на световните 

добри практики и иновативното им приложение на локално ниво, като се отчита 
местната екосистема [16, 24]. Участието на авторите в много национални, 
европейски и световни проекти в областта на обучението по 
предприемачество, както и активното им включване в множество 
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професионални и социални мрежи им осигурява необходимата информация и 
обективна обрата връзка. 

Основната цел на програмата е да осигури подготовката на студентите от 
бакалавърска, магистърска и докторска степен на обучение в нашите 
университети, така че да мислят творчески и критично, да открият и валидират 
нуждите на клиентите и да създадат нови фирми. Тези цели могат да се 
постигнат при участие в следните образователни и практически изпълнявани 
процеси: 

• Откриване на нуждата на клиента – стратегическо фокусиране, 
наблюдение и откриване на проблема, дефиниране на нуждата; 

• Сканиране на нуждата – анализ на заинтересованите групи, анализ на 
пазарите, филтриране на проблема; 

• Разработване на концепция – генериране на идеи и мозъчна атака, 
обсъждане и избор на подходящо решение; 

• Избор на концепция – регулаторна рамка, авторски права, 
разработване на бизнес модел, разработване на прототип; 

• Интегриране на решението - разработване на бизнес план, стратегии 
за производство и продажби, източници за финансиране, 
алтернативни възможности. 

Практическото участие на студентите в публични представяния и 
състезания ще им даде възможност не само да усвоят тези знания и умения, 
но и да проверят практически, чрез представяне на решенията си пред 
колегите и представители на реалния бизнес тяхното приложение. 

4. Учебен план за практическо обучение на стартиращи фирми на 
Джуниър Ачийвмънт България 

Една от основните цели на предприемаческото образование е да предаде 
на младите хора такива знания и умения, които биха им позволили да мислят и 
действат в насока за стартиране на собствен бизнес. Курсове на Джуниър 
Ачийвмънт България, които се преподават в гимназиален етап на образование 
– „Учебна компания” и в университет - „Учебна компания за студенти”, покриват 
широк спектър от ключови умения, които развиват предприемаческия дух. Част 
от тях са създаване на допълнителна стойност за потребителите, продуктово 
развитие, стратегии, връзки с клиенти, маркетинг, набиране на основен 
капитал и много други. Основното съдържание на предприемаческите курсове 
е разработено в съответствие с проблемите, които срещат собствениците на 
малък и среден бизнес всеки ден. В края на образователните курсове 
учениците могат да ги приложат научените знания  в своя собствена фирма.  

Основни характеристики на програма „Учебна компания за студенти” са 
следните: 
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• Модулна форма на обучение 
• Силна връзка между теорията и практиката  
• Истински предприемачески активности 
• Иновативна форма на преподаване 
• Възможност за локализация и допълнителни задания 
• Състезания 
• Публични прояви и участие в различни предприемачески форуми 
Приложението на програмата „Учебна компания за студенти” ще е успешна, 

ако се следват добрите практики и се работи при следната последователност 
[11, 24, 32]. 

• Разработено учебно съдържание; 
• Привличане и създаване на екип от преподаватели – възможност за 

включване на преподаватели с различен опит и образование, 
предприемачески опит, ментори на учебните компании, срещи с практици от 
бизнес; 

• Развитие на екосистемата – бизнес култура и среда, държавна 
регулация, образователен и културен контекст, социален климат; 

• Извънкласни форми на обучение и работни ресурси - On-line 
платформи, учебно съдържание и поддържане на връзка с национален 
координатор, индивидуални профили на учебни компании, сътрудничество и 
работа в професионални и социални мрежи и т.н. 

Обучението се разпространява в различните академични степени, 
подходящи за програма „Учебна компания за студенти” бакалаври, магистри и 
докторанти. 

В учебните планове за студентите са включени следните теоретични 
направления, като всяко висше учебно заведение има възможности да 
адаптира програмата според специфичните нужди. 

• Генериране на идеи/иновации – те подпомагат възможностите за 
реализация, за създаване на студентска компания; 

• Бизнес планиране – бизнес план и бизнес модели на стартиращи 
компании; 

• Процеси за добавяне на стойност за потребителите като 
разработване на стратегии, проектиране и производство, маркетинг, 
продажби, след продажбено обслужване; 

• Управленски дейности – подпомагащи добавянето на стойност за 
клиентите като администрация, финанси, HR, IT/IS 

• Правна среда – интелектуална собственост, правни рамки и форми, 
бизнес етика, екологично и социално въздействие. 
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Включването на предприемачество в отделни модулни лекции е само част 
от теорията, която студентите натрупват по време на програмата. Много важно 
е, че тези модули са основа за разширена и интегрирана програма за учене, 
която очертава какво знаят студентите за техния най-важен предмет и как 
аналитично го практикуват. 

5. Резултати на Джуниър Ачийвмънт България в практическо обучение на 
стартиращи фирми 

Практическото обучение на студентите чрез участие в стартиращи фирми в 
България започна през 2005 година. То се базира на разработен европейски 
модел, който се тества първо в Англия през 1998 г. В последствие, в него се 
включват страни като Дания, Португалия, Белгия, Швеция, Холандия, Норвегия 
и др. [11, 13, 26]. В Европейски мащаб това обучение до сега е подготвило над 
13 хиляди младежа за света на собствения бизнес, а те са имали възможност 
да бъдат насочвани от над 1000 бизнес практици. 

Първият опит за практическо обучение за стартиращи фирми се провежда 
във ФМИ, Софийски университет, София. Експериментът се провежда със 
студенти, магистърски курс, като след завършване на програмата, 
удовлетвореността на студентите от получените практически знания е голяма. 

Днес, осем години по-късно, този тип обучение се разпространява бързо в 
много университети в България. Статистиката на броя университети, 
участници и фирми е представена Таблица 2. 

Таблица 2: Статистика за разпространението на предприемаческото 
обучение за стартиращи фирми в България, период 2005 – 2013 г. 
Академична година 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Брой университети 1 1 1 5 9 13 10 11 12 

Брой студенти  25 39 45 51 108 305 230 250 289 

Брой на учебни компании 1 2 2 6 11 28 29 42 45 

От тази учебна година 2012/2013 стратегията за въвеждане на 
практическото обучение за стартиращи фирми привлича и медицинските 
университети. Разпределение на отделните компании по градове и 
университети за 2012/2013 е визуализирано на фигура 2. 
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Фигура 2. Регистрирани студентски учебни фирми по университети и градове 

Важен фактор в обучението за стартиращи компании е възможността за 
реални консултации и менторство, които се предоставят от бизнес практици. В 
България такъв този тип бизнес менторство се засили през последните четири 
години. След проведено проучване какви са ползите от такъв тип консултации, 
се оказа, че на състезания по предприемачество наличието на бизнес 
консултант, и по-специално мъж, увеличава много шанса за победа [3, 26, ]. 

Приложението на курсовете за обучение на стартиращи фирми се прилага 
успешно както при бакалавърска степен на обучение, така и в магистърска. 
Спектърът от университети, които се включват, е доста широк, което от своя 
страна дава възможност на много студенти от различни специалности да 
натрупат или обогатят знанията си за започване на бизнес. Други интересен 
резултат от прилагането на подобни курсове е, че най-след приключване на 
програмата, студентите, които имат най-голямо желание и мотивация да 
започнат свой собствен бизнес са от факултет с технологична/ИТ насоченост, 
бизнес администрация и/или стопанско управление. Този факт е доказан и при 
класирането на учебните фирми в предприемачески състезания [20]. 

Програмата за стартиращи компании има гъвкава структура, което й дава 
голяма свобода за въвеждане в учебните занятия. Тя се предлага в редовна и 
извънучебна форма, но и в двата случая достига до студентите благодарение 
на предварително обучени преподаватели. Образователната система в 
България все повече изпитва нужда от подобен тип практическо обучение, 
която да позволява на студентите да прилагат директно научената теория в 
практическо занимание. Тази нужда до голяма степен се осъзнава и от 
преподавателите, които преподава курса в университетите. Интересен факт е, 
че голям брой от всички преподаватели, които водят предприемаческите 
курсове повече от година са професори, по-малка част са доценти, следвани 
от асистенти [26]. 
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Заключение 
Участието на студентите в програмите на Джуниър Ачийвмънт ще повиши 

мотивацията им да разработват стартиращи компании, ще разшири 
компетенциите им да мислят аналитично, иновативно и критично, ще им 
позволи да развият предприемачески начин на мислене и работа. 

Проучвания, проведени от Джуниър Ачийвмънт Янг Ентърпрайз сред 
младежи, които вече са преминали куровете за създаване на собствен бизнес 
в безопасна среда, сочат, че те са 2 пъти по-склонни да създадат своя 
собствена компания, в сравнение с техните връстници [11, 12]. Ако, обаче, 
същите младежи са преминали втори такъв курс, вероятността те да стартират 
собствен бизнес се увеличава. Тези резултати се дължат на добрата 
комбинация на теория с много практика. Практическото обучение по 
предприемачеството във висшето образование стимулира създаването на 
високотехнологични предприятия, които подпомагат развитието на стопанските 
екосистеми и партньорството между публичния и частния сектор. Резултатите 
са вече на лице, макар и в много малък мащаб. В България около 10% от 
завършилите курсовете по предприемачество продължават да развиват свой 
собствен бизнес, а 1% от тях успяват да развият компанията си и на чуждите 
пазари. 

Литература 
1. Петър Ганев, Производителят на възможности, Или защо общественият образ на 

предприемача в България е толкова противоречив, Капитал 23 февруари - 1 март 
2013 г., стр. 22-23, http://ime.bg/bg/projects/entrepreneur/ 

2. Educating Entrepreneurship Educators, EU Project Coneeect, Grant Agreement Number 
EE-65, Entrepreneurship 2020 Action plan under the Enterprise and Industry 
Directorate-General of the European Commission (2013-2015) http://www.coneeect.eu/ 

3. Efremova, E., I. Milosheva, K. Haralampiev, P. Ruskov. Junior Achievement Student 
Company Competitions Analysis. Научна конференция с международно участие 
„Авангардни научни инструменти в управлението”, Равда, 2011. 

4. Entrepreneurship curricula, Babson, 
http://www.babson.edu/Academics/divisions/entrepreneurship/curriculum/Pages/home.a
spx 

5. Entrepreneurship Education at School in Europe National Strategies, Curricula and 
Learning Outcomes, Education, Audiovisual and Culture Executive Agency, ISBN 978-
92-9201-252-6, doi:10.2797/80384, 2012, 
2012.http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/thematic_reports/135EN.
pdf 

6. EU, Effects and impact of entrepreneurship programmes in higher education, European 
Commission, DG Enterprise and Industry, 2012, 
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/promoting-entrepreneurship/education-
training-entrepreneurship/ 



VVІІ--ттаа  ННааццииооннааллннаа  ккооннффееррееннцциияя „„ООббррааззооввааннииееттоо вв ииннффооррммааццииооннннооттоо ооббщщеессттввоо”” 215
 

7. .IBM SmartCamp, http://ibmsmartcamp.com/ 
8. Entrepreneurship in American Higher Education, A Report from the Kauffman Panel on 

Entrepreneurship Curriculum in Higher Education, 2007, 
http://www.kauffman.org/uploadedfiles/entrep_high_ed_report.pdf 

9. Intel Entrepreneurship Curriculum 
http://www.intel.com/education/highered/entrepreneur/curriculum.htm 

10. Intel, Creating an Entrepreneurial Culture, 
http://www.intel.com/content/www/us/en/education/university/creating-an-
entrepreneurial-culture.html 

11. JA-YE Europe, Graduate Programme, http://ja-
yecoreprogrammes.org/graduate_programme/ 

12. JA-YE Europe, Graduate Programme, http://ja-
yecoreprogrammes.org/graduate_programme/,2011. 

13. JA-YE, JA-YE Europe UK Student Company Manual, 2003. 
14. Jeffrey Dyer, Hal Gregersen, and Clayton Christensen, The Innovator's DNA: Mastering 

the Five Skills of Disruptive Innovators, Harvard Business Review Press, 2011. 
15. Johansen V., Experiences from participation in JA-YE Company Programmes, ENRI-

report no. 10/2007, ISBN no.: 978-82-7356-612-6. 
16. K Boyanov, P Ruskov, Medical Informatics Education: Challenges and opportunities for 

Medical Universities in Bulgaria, Наука, 2/2012, vol. XXII (in Bulgarian) http://www.bvu-
bg.eu/nmvb/nauka/2-2012.pdf#page=42. 

17. KAUFFMAN Thoughtbook 2009, 
http://www.kauffman.org/uploadedFiles/GreenTBook09.pdf 

18. Lean Startup Machine Curriculum, http://learni.st/users/trevor.owens/boards/2078-lean-
startup-machine-curriculum 

19. Microsoft Unlimited Potential Technology Curriculum,  
http://www.microsoft.com/About/CorporateCitizenship/US/CommunityInvestment/Comm
unityTechSkills/UPCurriculumDownloads.mspx 

20. Milosheva, I., E. Efremova, K. Haralampiev, P. Ruskov. Junior Achievement 
Entrepreneurship Student Companies Predictive Models Analysis. Юбилейна научна 
конференция „Перспективи и предизвикателства през обучението по бизнес 
администрация”, УНСС, София, 2011. 

21. MIT Entrepreneurship Education Curriculum Tool, 
http://entrepreneurship.mit.edu/curriculum/entrepreneurship-education-curriculum-tool 

22. MSTC Program http://www.mccombs.utexas.edu/MSTC/Program-
Information/Curriculum.aspx 

23. Petko Ruskov, Milena Stoycheva, Caroline Jenner, JA-YE Graduate Student Company 
Strategy, International Conference for Entrepreneurship, Innovation and Regional 
Development (ICEIRD 2011), 5-7 May, Ohrid, Macedonia, pp. 1009-1016. 

24. Ruskov P., Harris M., Todorova Y., Strategic Model for Master of Science program 
“Innovation and Technology Entrepreneurship”, 3rd Balkan Conference in Informatics 
(BCI'2007), 27-29 September 2007, Sofia, Bulgaria, ISBN:978-954-9526-41-7, vol.1, pp. 
501-512. 



216 VVІІ--ттаа ННааццииооннааллннаа ккооннффееррееннцциияя „„ООббррааззооввааннииееттоо вв ииннффооррммааццииооннннооттоо ооббщщеессттввоо””
 

25. Ruskov P., Stoycheva M., Todorova Y., Pattern for Graduate Student Company Life 
Cycle, 14th European Conference on Pattern Languages of Programs, July 8-12, 2009, 
Bavaria, Germany, D 5-1 –D5-12. 

26. Ruskov, P., K. Haralampiev, I. Milosheva, E. Efremova. Practical Educational 
Challenges with Business Analytics. Юбилейна научна конференция „Статистика, 
информационни технологии и комуникации”, София, 2011. 

27. Stoycheva M., Ruskov P., (2008) Entrepreneurship Education in Engineering and 
Scientific Faculties, Proceedings of the International Conference for Entrepreneurship, 
Innovation and Regional Development ICEIRD 2008, Skopje&Ohrid, Macedonia 8-12 
may 2008, pp. 605-610, ISBN 978-9989-2636-4-4. 

28. The Cisco Entrepreneur Institute, http://ciscoinstitute.net/index.php?page=283809 
29. The Lester Center for Entrepreneurship programs UC Berkeley 

http://entrepreneurship.berkeley.edu/resources/startup.html 
30. Thomas L. Friedman, Come the Revolution, New York Times, May 15, 2012 

http://www.nytimes.com/2012/05/16/opinion/friedman-come-the-revolution.html 
31. UC Berkeley, Courses in Entrepreneurship, 

http://entrepreneurship.berkeley.edu/students/courses.html. 
32. Джуниър Ачийвмънт България, Учебна компания за студенти, 

http://bulgaria.ja.sysco.no/pls/apex31mb/f?p=17000:1003:2750378109393022:::1003:P1
003_HID_ID:7078 

JA ENTREPRENEURSHIP (START-UP) ACADEMIC PROGRAM CURRICULUM 

Milena Stoycheva1, Elica Efremova2, Petko Ruskov2, 

1Junior Achievement, Bulgaria, milena@jabulgaria.org 
2Sofia University “St. Kliment Ohridski”, petkor@fmi.uni-sofia.bg, elica@jabulgaria.org 

Abstract: The paper presents authors experience, learned lessons in the field of University 
Student Company education from years of experience at master’s degree level. It presents 
and analyses information about the status and good practices in the Entrepreneurship 
Programmes Curriculum and how some countries in Europe implement it and what their best 
practices are. The application of Junior Achievement – Young Enterprise entrepreneurial 
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Резюме: Настоящото изследване се вписва в контекста на дистанционно обучение 
от хибриден тип по специализиран френски език, което комбинира различни учебни 
дейности, подчинени на реализирането на една обща задача в ситуация. 
Изследването е фокусирано върху факторите, благоприятстващи различните 
аспекти на колаборативната работа и тяхното влияние върху върху ефикасността 
на електроното дистанционно обучение. 

Ключови думи: Дистанционно обучение, колаборативен подход, интерактивни 
взаимодействия, дистанционно ръководство 

1. Въведение 
Бързото развитие на информационните и комуникационни технологии в 

днешно време създаде изключително добри условия за нови възможности за 
разкриване на по-гъвкави съвременни форми на обучение. Електронното 
дистанционно обучение отваря достъпа до образование, без ограничение във 
времето и пространството и осигурява значително по-голяма гъвкавост, 
проявяваща се по различни начини и на различни нива: съдържание, 
структура, място на провеждане, форми на педагогическо ръководство, 
мониторинг и контрол.  

Дистанционното обучение представлява днес съществена част от 
политиката на министерствата на образованието и науката в Европа, тъй като, 
обединявайки педагогически иновации и мултимедийни технологии, то 
отговаря на въпроси, засягащи икономически проблеми в образованието, 
въпроси за мястото му в новосъздаденото информационно общество, за 
качеството на обучението и най-вече за неговата достъпност. Развитието му 
представлява двустранен еволюционен процес в технологичен и педагогически 
план. 

Настоящото изследване се вписва в контекста на едно колаборативно 
дистанционно обучение по специализиран френски език в областта на туризма 
– обучението FOS Tourisme. Изследването е фокусирано върху факторите, 
благоприятстващи различните аспекти на колаборативната работа и тяхното 
влияние върху върху ефикасността на електроното дистанционно обучение.  
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2. Колаборативно обучение  
 Голяма част  от дистанционните курсове, са базирани 

социоконструктивисткия модел и колаборативния подход, при който 
обучаемите работят заедно, за реализиране на една обща цел, 
синхронизирана с техните лични цели и интереси.  

Както отбелязват Суан и съавтори, прилагането на колаборативния подход 
и изграждането на учеща общност са необходимо условие за ефективно 
конструиране на знания при електронното обучение [1]. В съответствие с 
конструктивисткия подход, Гарисън и съавтори, разработват цялостна рамка, 
представяща модел на колаборативна общност, която служи едновременно за 
прилагане и изследване на електронното обучение на университетско ниво [2]. 

Тя представлява динамичен модел, съдържащ основните елементи 
необходими за ефективното функциониране на един дистанционен курс. 
Състои се от три основни взаимносвързани елемента:  

− когнитивно присъствие (cognitive presence), дефинирано като степента, 
до която участниците са способни да достигнат при конструирането и 
утвърждаването на смисъл чрез постоянна рефлексия и 
взаимодействия в рамките на общността [3]. 

− социално присъствие (social presence) - дефинирано като способността 
на обучаемите да проектират личностните си характеристики в 
общността, в социален и емоционален аспект, както и способността им 
да установяват подходящи междуличностни отношения, 
благоприятстващи ученето в дистанционна среда [2], [4], [5]. 

− педагогическо присъствие (teaching presence), включващо дизайн, 
организация, подпомагане, управление и регулиране на когнитивните и 
социалните процеси, водещи до достигане на индивидуалните и 
общите учебни цели [3]. 

Според Гарисън, за да се реализира качествен колаборативен процес тези три 
вида присъствие трябва да са налице и да си взаимодействат ефективно [2]. 
Като цяло обучението в рамките на учещата общност се извършва чрез 
взаимодействието на тези три основни елемента, гарантиращи кохезията на 
групата и успешното реализиране на онлайн взаимодействията. 

3. Фактори, от които зависи ефикасността на едно електронно 
дистанционно обучение 

Изследователите в областта на дистанционното обучение са единодушни, 
че обикновеното качването на учебни материали в Интернет, макар и в 
интегрирани електронни среди за обучение и изготвени от експерти в 
съответната област, не е достатъчно, за да се осъществи реално 
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дистанционно обучение. Най-ранните електронни дистанционни курсове от 
такъв тип, предимно базирани на трансмисивния модел и предназначени за 
самообучение, претърпяха неуспех. При тях процентът отказали се 
преждевременно от обучението достига от 50 до 70%. При по-съвременните 
форми на електронно обучение и най-вече при тези от колаборативен тип, този 
процент е сведен до минимум.  

В действителност, ефикасността и успехът на едно електронно 
дистанционно обучение зависят от няколко основни елемента, или с други 
думи от няколко основни избора, които трябва да се направят още на ниво 
педагогически дизайн. Те представляват едно цяло и са взаимозависими (Фиг. 
1). Това са: 

− Избор на педагогически модел. Този избор е от съществено значение, 
тъй като на практика, той предопределя както педагогическия подход, 
така и стратегиите, които се прилагат по време на обучението. Голяма 
част  от съвременните дистанционни курсове, са базирани 
социоконструктивисткия модел и колаборативния подход, при който 
обучаемите работят заедно, за реализиране на една обща споделена 
цел, синхронизирана с техните лични цели и интереси. 

− Избор на технологично средство - платформа за дистанционно 
обучение1. Изборът на технологичното средство трябва да е съобразен 
с вида обучение, което предвиждаме да проведем и с педагогическия 
сценарий, който сме разработили. Избраната платформа трябва да 
предоставя всички необходими средства за комуникация и съвместна 
работа и да позволява реализирането на предвидените в сценария 
дейности. 

− Вид и качество на учебното съдържание, предоставено онлайн. 
Медиатизацията на учебното съдържание е от особена важност при 
електронното обучение. Възможностите за създаване на мултимедийни 
материали, които предоставят съвременните технологии и 
платформите за ДО са много големи и при добри идеи и малко повече 
усилия, учебното съдържание може да бъде поднесено по интересен и 
привлекателен начин. Както отбелязва Перайа, медиатизацията е 
процес на създаване на учебно съдържание, което говори с езика на 
различни медии. Това е процес, който включва както технологични така 
и концептуални аспекти, при който педагогическият дизайн  също заема 
важно място [9]. 

− Педагогически сценарий. Съставянето на функционален сценарий, 
съобразен с предварително поставените цели на обучението, с 
наличните ресурси  (човешки и материални), с профила на обучаемите 

                                                                 
1 Интегрирана електронна среда за обучение 
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и техните нужди, е съществена част от работатата по създаването на 
електронен курс за дистанционно обучение. Педагогическият сценарий 
обединява и структурира дейностите и задачите, така че да може да се 
извлече максимална полза, както от учебната, така и от технологичната 
среда. Той определя и канализира различните видове взаимодействия 
между участниците в процеса на обучение, чертае начина, по който да 
бъдат достигнати целите на обучението, създава динамиката му, 
определя неговия ритъм. От особена важност е да се осигури 
адекватност на задачите и дейностите, предвидени в сценария, спрямо 
избрания педагогически модел и подход; да се създадат условия за 
реализиране на интерактивните взаимодействия; да се предвиди 
адекватно педагогическото ръководство (синхронно, асинхронно, 
проактивно, реактивно, подкрепящо, навременно ...). 

 
Фигура 1. Фактори, от които зависи ефикасността на едно електронно 

дистанционно обучение 

4. Обучението FOS Tourisme 
Обучението FOS Tourisme е дистанционно обучение по специализиран 

френски език в областта на туризма, което комбинира различни колаборативни 
дейности, подчинени на реализирането на една обща задача в ситуация 
(решаване на проблемна ситуация). То е предназначено за студенти от 
специалност “Туризъм”, бъдещи мениджъри в туризма, и цели да им осигури 
необходимите компетентности за интегриране в професионалния живот, 
където ще се налага да работят на чужд език и с партньори носители на езика.   
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Обучението се характеризира с редуване на присъствени и дистанционни 
периоди, като дистанционните периоди, реализирани чрез  платформата за 
дистанционно обучение UNIV-RCT2, представляват основната част (около 70%). 
Изборът на хибридния тип дистанционно обучение бе предопределен от 
спецификата на дисциплината, чужд език, при която развиването на някои 
компетентности свързани с устната реч се осъществява, в известна степен, по-
трудно в дистанционна среда. 

Както вече споменахме, основната работа по време на обучението се 
извършва дистанционно. Кратките присъствените периоди са разположени в 
началото, средата и края на обучението, като всеки от тях има своите 
специфични задачи - съответно, за овладяване на платформата, регулиране 
на дистанционната работа, доразвиване на устни компетентности, провеждане 
на финален тест и анкета за оценка на обучението. 

4.1. Технологична среда  
Изборът на платфорамата UNIV-RCT като технологично средство за 

реализиране на нашето обучение се оправдава от факта, че тя е много 
подходяща за обучение в екип и/или група и за прилагане на колаборативния 
подход. Особено ергономична, благодарение на графичния си интерфейс, 
базиран на 3D пространствена метафора, тя пресъздава във виртуален 
вариант реалната учебна среда и предоставя всички необходими средства за 
синхронна и асинхронна комуникация, както и средства за съвместна работа.  

4.2. Педагогически модел, подходи и стратегии 
Учебният сценарий е базиран на социоконструктивисткия модел като в 

основата му е залегнал колаборативния подход. Колаборативното обучение 
създава предпоставки за интензивни взаимодействия, позволяващи 
съвместното конструиране на знания и се характеризира с взаимно допълване 
и взаимозависимост на индивидуалния и колективния характер на обучението. 
Както отбелязват Анри и Кайрол, колаборативното учене е активен процес, 
целящ прогресивно конструиране на знанията, използвайки групата като 
източник на информация, мотивационен агент, средство за взаимопомощ и 
взаимна подкрепа, предпочитано място за взаимодействие, целящо 
колективно изграждане на знания. То взема под внимание както 
индивидуалния и рефлексивен характер на обучението, така и социалната 
връзка чрез взаимодействията в групата [7]. 

Сценарият е синхронизиран със съвременните тенденции в областта на 
европейската чуждоезикова дидактика, а именно, използването на действения 
                                                                 
2 Платформа за дистанционно обучение UNIV-RCТ  на Университет Луи Пастьор - 
Страсбург с графичен дизайн, базиран на 3D пространствена метафора. 
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подход3, при който студентите работят в малки групи за реализирането на 
обща “социална” задача чрез съвместна работа на чужд език.  

Комбинирането на тези два подхода се оказа сравнително лесна задача, 
тъй като и двата подхода поставят «активния обучаем» и «съвместните 
действия» в центъра на обучението. Най-често, процесът на учене е 
стимулиран от социокогнитивни конфликти, като знанията се конструират чрез 
пререзглеждане на гледната точка в следствие на обсъждане, излагане на 
аргументирано мнение, обмен на информация и идеи между обучаемите. 

4.3. Специфика на задачите и учебните дейности 
Студентите работят съвместно в група или екип, под ръководството на 

тютор (онлайн инструктор), за реализиране на обща задача от 
професионалната действителност, водеща до обща продукция на езика цел.  
Задачата поставя студентите  в ситуация за разрешаване на определен 
проблем и носи всички характеристики на колаборативния и действения тип 
задача – тя е комплексна, автентична, реализира се последователно, на етапи, 
чрез съвкупност от взаимозависими дейности,  цели конкретна продукция в 
конкретен контекст и е ориентирана към достигане на обща цел чрез 
колаборативна работа [6], [7], [8].  

Учебният сценарий предвижда редуването на индивидуални и колективни 
дейности, които едновременно с това са и взаимозависими.  

Индивидуалните дейности представляват един вид подготвителен етап за 
съвместната работа в екип, която следва. Това са консултационни дейности, 
включващи първоначално запознаване с мултимедийното учебното 
съдържание и проучването му, като за целта студентите извършват анализ  
и/или синтез на предоставената им информация, извличат и обработват 
допълнителна информация от Интернет, преценяйки доколко тя е полезна и 
подходяща за реализирането на поставената им индивидуална задача. 
Паралелно с консултационните дейности, студентите извършват и 
самооценъчни дейности под формата на интерактивни упражнения, които имат 
ориентираща и формативна функция. Целта е да се достигне до определена 
степен на структуриране на цялата информация и първоначална индивидуална 
организация на идеите. Този етап завършва с подготвянето на индивидуална 
продукция, която се използва като ресурс за колаборативната работа на 
следващия етап. 

Вторият етап е посветен на колаборативната работа. На базата на 
индивидуалните дейности и индивидуалната продукция, студентите работят 
заедно в екип за разрешаване на проблемна ситуация и реализация на обща 
                                                                 
3 Дидактически поход, залегнал в Общата европейска езикова рамка на Съвета на 
Европа под името “действена перспектива”. 
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продукция. Колективната продукция е резултат от множество взаимодействия 
между обучаемите вътре в групата и с тютора. Студентите се стремят да 
вземат под внимание идеите и гледните точки на всеки един от обучаемите в 
екипа. Целта е, чрез споделяне на информация и ресурси, чрез обсъждане и 
аргументиране, да се достигне до съгласуване и уеднаквявяне на гледните 
точки и най-вече да се постигне консенсус  относно общата продукция и 
груповия модел на знания, отрзяващ различните виждания. Използваните 
стратегии са активно откриване за индивидуалните дейности и разрешаване на 
проблемна ситуация за колаборативните. 

Основните елементи на обучението FOS Tourisme са представени 
схематично във фигура 2. 

 
Фигура 2. Колаборативно дистанционно обучение FOS Tourisme – основни елементи  

4.4. Методика на изследването 
Изследването се базира на количествен и качествен анализ на данните 

получени посредством анкета направена сред студентите в края на 
обучението, целяща да събере мнението им относно ефикасността на 
колаборативните дейности и естеството на реализираните взаимодействия. В 
следствие на анализа на данните, към които са прибавени и наблюденията и 
опита на тютора, можахме да получим едновременно обща и детайлна картина 
на  резултатите от приложените педагогически практики. Тук представяме една 
малка част от тях, поради ограничеността в обема на статията. 
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4.5. Мнението на студентите относно колаборативната работа 
В обучението участваха 21 студента от специалност Туризъм4, за които 

дистанционната форма на обучение бе напълно непозната и които за пръв път 
ползваха платформа за дистанционно обучение. Въпреки, че колаборативната 
работа в дистанционна среда бе нова практика за всички студенти, те показаха 
висока степен на адаптация към приложените стратегии за обучение. Имаха 
желание да експериментират един нов, за тях, вид обучение, привлечени 
преди всичко от гъвкавостта във времето и пространството, която 
дистанционното обучение предоставя. Студентите бяха отворени към новото, 
а това определено улесни работата. 

Почти всички (95%) оценят колаборативната работа като интересна и 
полезна, въпреки, че 52% признават, че работата в екип е била по-трудна от 
индивидуалната.  Като основание, на първо място се посочват трудности от 
организационен характер - синхронизиране на свободното време с останалите 
в екипа, а на второ - трудности от социо-афективен характер, като например 
необходимост от съобразяване с останалите, толериране на чуждото мнение, 
правене на компромиси в името на общата работа.  

Независимо от трудностите, студентите смятат, че колаборативната 
работата носи допълнителни предимства на обучението, най важното от които 
е придобиването на умения за работа в екип. Ето няколко мнения: «научаваме 
се да работим с други хора, така както е в живота и да бъдем по-
толерантни към различните мнения»; «тази работа ни сближава, обменяме 
опит и знания»; «научаваш се да бъдеш толерантен, да уважаваш повече 
мнението и труда на другите, да бъдеш инициативен и отговорен». В 
действителност, 86% от обучаемите заявяват, че са успели да участват 
ефикасно в съвместната работа в екипа и да се организират така, че да 
осигурят участието на всички. Това означава, че са направили достатъчно 
усилия и евентуално компромиси относно разпределянето на времето си и 
съобразяване с ангажиментите на останалите.  

81% от анкетираните споделят, че са могли да разчитат на помощ от свои 
колеги в случай на нужда и почти толкова заявяват, че са помагали в 
когнитивен и афективен план. На практика, студентите са единодушни, че 
създаването на доверие и благоприятна атмосфера в екипа е важно за 
успешната работа. Те изразяват също и удовлетворение от факта, че в 
повечето случаи са успявали да постигнат качество на общата продукция, 
отговарящо на изискванията, каквото не биха постигнали, ако работеха 
индивидуално.  

Това, което привлича студентите към работата в екип, са богатството на 
идеи, възможността за обмен на опит, съпоставянето на различни мнения и 
                                                                 
4 Университет „Проф. д-р Асен Златаров”,Бургас 
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начини на работа и не на последно място помощта, която може да се получи от 
останалите в екипа и тютора. На практика, по-голямата част от студентите 
признават, че са доразвили знанията си учейки се от другите в екипа, че са 
променяли гледната си точка в следствие на аргументите на останалите (81%) 
или са подобрили начина си на работа под влияние на колега от екипа, 
възприемайки нови идеи (90%). 

Базирайки се на нашите резултати, ние напълно споделяме мнението на 
Де Лиевр, Кетнен и Деповер, че прилагането на сценарий, при който се редуват 
индивидуални и колективни дейности в търсене на колаборативна динамика, е 
практика, която едновременно осигурява плавна прогресия, чрез 
последователни етапи на овладяване на знания, и гарантира равновесието 
между индивидуалния и колективния елемент на обучението [10]. 

В действителност, така се създава възходяща динамика, позволяваща 
поетапно изграждане на знанията. В процеса на този тип работа, се извършва 
най-напред първоначално структуриране на идеите и конструиране един 
първоначален модел на знания на индивидуално ниво, за да може 
впоследствие, чрез обсъждане, сблъсък на мнения и идеи, валидиране или 
преразглеждане на гледните точки, да се достигне до съвместно изграждане на 
общ споделен модел на знания. 

Заключение 
В следствие на придобития опит по време на това обучение можем да 

направим няколко основни извода.  
От една страна, предварителният анализ на нуждите, наличните средства 

и пречките, които могат да възникнат е важен етап, който позволява да се 
вземат най-подходящите решения в технологичен, педагогически и 
организационен план. Постоянният контрол на тези решения, на адекватността 
на целите, методите и стратегиите за обучение са гарант за правилното 
функциониране на системата. 

От друга страна, не трябва да се забравя, че технологиите в електронното 
дистационно обучение са само средство за конструиране на знанията. Именно 
на адекватните педагогически решения се дължи ефикасността на един 
електронен курс. Педагогическият дизайн е особено важна част в 
реализирането на този тип обучение. Той трябва да е обект на постоянни 
наблюдения и оценка, и редовни подобрения в зависимост от нуждите. 

Въвеждането на дистанционното обучение води до значителни промени в 
обичайните педагогически практики на преподавателите, които предварително 
трябва да са добре запознати с новите си функции и отговорности, за да се 
осигури адекватно педагогическо ръководство и безпроблемно функциониране 
на системата. 
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Abstract: The context of this research is a hybrid type distance learning of French for specific 
purposes, which combines different activities for the realization of a common problem-solving 
task. The study focuses on several factors that influence different aspects of collaborative 
work. By analysing the learner’s perceptions of the realised training, we have tried to see to 
what extent the collaborative type learning activities and on-line interaction contribute to the 
development of the competence expectations at the end at the course. 

Key words: Distance learning, collaborative approach, learning activities, ITC for educational 
purposes, foreign language learning. 
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ТАКСОНОМИЯТА НА БЛУМ И ОБУЧЕНИЕТО В СТИЛ НА 
ПРОГРАМИРАНЕ 

Теодоси Теодосиев  
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t.teodosiev@fmi.shu-bg.net 

Резюме: В работата е използвана таксономията на Блум за определяне на целите 
на обучението в стил на програмиране. Показани са елементи на стила на 
програмиране, в които може да се обучават студентите още в началото на 
изучаването на програмирането. Елементи на стила на програмиране се намират 
на различни нива в пирамидата на Блум.  

Ключови думи: таксономия на Блум, програмиране, обучение, стил на програма 

1. Въведение 
Целта на образованието неминуемо се свързва с образователния идеал на 

времето и мястото и се обуславя от влиянието на много фактори. Целите на 
образованието и обучението не обслужват единствено дейността на 
професионално заетите в образованието лица, а всички потребители на 
образователен продукт, т.е. цялото общество.  

В традиционното обучение, обучението в  дейност, ако има такова, се 
ограничава до минимум и основното съдържание остава "усвояване на готови 
знания". Затова традиционното обучение се нарича "обучение в знание". В 
него господстващо място заемат знанията. Смята се, че в името на знанието 
се  осъществява обучение. Такова разбиране за целите на обучението се 
счита за нормално и не предизвиква съмнение. Заблудата на този подход 
започва да се разбира от края на 50-те години на миналия век, когато 
психологът и педагог П. Галперин в своите изследвания показва, че целта на 
обучението е да се дадат на  човека умения да действа, а знанията трябва да 
станат средство за обучението в действия. 

Подходът, който се използва при обучение по програмиране на студентите, 
е паралелно изучаване на алгоритмизацията и език за програмиране. Този 
подход има своите предимства. Желателно е студентите възможно най-рано  
да имат възможност да проверяват точността на своите алгоритми на 
компютър. А за тази цел те трябва да се запознаят с език за програмиране, да 
овладеят системата за програмиране [3]. Освен това се разчита на начална 
подготовка от средното училище.  

Непрекъснатото обучение играе основна роля в курса по програмиране. 
Причината за това е, че разбирането на следващите понятия, които се 
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преподават,  до голяма степен зависи от разбирането на тези, които преди 
това са усвоени. Изучаването на езика за програмиране е в контекста на 
решаваните задачи, т.е. новите средства на езика се въвеждат по 
необходимост за справяне с друг тип задача. 

Възниква въпрос дали не може паралелно с горните дейности да се 
обучава и в стил на програмиране? Ще се опитаме да обосновем тази 
възможност, като разгледаме елементите на стила на програмата в 
терминологията на таксономията на Блум. 

2. Таксономии на целите 
Цел на педагогическите таксономии е да се определят и подредят 

педагогическите цели на обучението, реализацията на които води до мислене 
от високо ниво (по-висок ранг). Според автора в [10] мисленето от по-висок 
ранг се характеризира с: липса на алгоритъм (пътят на дейността не е 
предварително напълно определен); комплексност (пътят не е видим от една 
гледна точка); наличие на множество решения (всяко с различна стойност и 
предимства); нюансирана преценка и тълкуване; прилагането на множество 
критерии (някои в конфликт помежду си); безпорядъчна структура; несигурност 
и саморегулиране на процеса. Когато човек има умения за мислене от високо 
ниво, той не само разбира същността на изучаваните предмети и явления, но и 
открива закони и закономерности, принципи и правила, разкрива тенденции за 
развитие и бъдещо поведение, участва в конструктивна, съзидателна и 
творческа дейност, съзнателно и разумно ръководи и контролира собственото 
си индивидуално и социално поведение.  

Таксономиите играят съществена роля в теорията на обучението. Те са 
важни, защото позволяват: 

 Правилно да се определят и степенуват целите и задачите на 
обучението; 

 Разностранно да се планират дейностите в процеса на обучението; 
 Да се обособяват познавателните структури в обучението;   
 Да се формулират проблеми и да се поставят задачи пред обучаемите; 
 Да се подбират оценъчни инструменти, адекватни на поставяните цели; 
 По резултатите от обучението и изпитаните от обучаемите трудности да 

се коригира процеса на обучение [12].  
Когнитивната таксономия на Блум е изградена като йерархия от шест равнища 
от запомняне и възпроизвеждане на изучения материал до решаване на 
проблеми, в хода на което е необходимо да се преосмислят наличните знания, 
да се изграждат нови техни съчетания с предварително изучени идеи, методи, 
процедури (начини на действие), включително и да се пристъпи към ново 



VVІІ--ттаа  ННааццииооннааллннаа  ккооннффееррееннцциияя „„ООббррааззооввааннииееттоо вв ииннффооррммааццииооннннооттоо ооббщщеессттввоо”” 229
 

решение. Насочена е към формиране на интелектуалните умения. Блум 
класифицира интелектуалното поведение в шест категории: знание, 
разбиране, приложение, анализ, синтез, оценка [7].  

От публикуването на тази таксономия досега са намерени редица нейни 
слабости и практически ограничения [5, 8 и др.]. През 2001 г. група 
изследователи, начело с Андерсън, публикуват ревизирана версия на 
таксономията на Блум [6]. 

В обновената версия, познанието не е едноразмерно, а има две 
измерения: знание и познавателен процес. Знание е съдържанието по 
предмета, а познавателният  процес показва какво трябва да се направи с 
предметното съдържание. Познавателният процес отразява различни форми 
на мислене, а тъй като мисленето е активен процес се използват глаголни 
форми. Това измерение има шест категории, както и в оригиналната 
таксономия, но те са преименувани и преобразувани [2]. Тъй като знанието 
може да бъде резултат или продукт на мисленето, а не форма на мислене, 
оригиналната категория знание е заменена със запомняне. Категориите 
разбиране, приложение, анализ и оценка  са запазени, но под формата на 
отглаголни съществителни: разбиране, прилагане, анализиране, оценяване. 
Според авторите в [6] в процеса на творчество индукцията е по-сложен процес 
от дедукцията. Затова авторите променят реда на категориите: от синтез към 
оценка, на оценяване – създаване.  

 Запомняне – запомняне и възпроизвеждане на изучаван материал. 
Отнася се от факти до теории. Основното е способността да се възпроизведе 
необходимата в момента информация.  

 Разбиране – способността  да се представи смисъла на изучаването 
чрез различни форми, интерпретации, сравнения. Представя собствено 
мнение за изучавания материал. Проявява се при трансформиране на 
знанията чрез обяснение и обобщение. Използва се информация от вече 
изучавани области.  

 Прилагане – способност да се използва наученото в нови, конкретни 
ситуации. Свързва се с прилагането на принципи, правила, концепции, методи, 
теории. 

 Анализиране – способност за разделяне на дадена материя на 
съставните ѝ части, за да се разбере и изследва структурата ѝ. По-високото 
ниво за схващане на смисъла се свързва освен със съдържанието и със 
структурата на материала. 

 Оценяване – способността да се отсъжда по отношение на изучаваното, 
като се използват външни обективни или вътрешни субективни критерии. 
Резултатите от учебния процес изискват най-високо ниво в когнитивната 
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област, защото съдържат елементи от всички други категории, плюс 
съзнателно оценяване на стойности.  

 Създаване – обединяване на новите части, за да се получи ново цяло. 
Определяне на компонентите на новата структура. Изисква се творческо 
поведение с акцент върху разработката на нови модели и структури. 

3. Построяване на стила на програмиране върху пирамидата на 
Блум 

Програмиране в тесния смисъл на думата, разбирано като кодиране на 
изучавания език на готови алгоритми, без да се вниква в тяхната същност и 
без умения за тяхното развитие, не може да бъде цел на общообразователен 
курс (още по-малко на профилиран курс). Основната цел на изучаването на 
език за програмиране е не толкова самият език, колкото придобиването на 
знания и умения за алгоритмизация в  нейния структурен вариант, 
разработване на методи за решаване на клас от задачи, които традиционно се 
решават на подобни езици. 

Доколкото стилът на програмиране е неформализирано понятие от висок 
ред, строгото определение е невъзможно. Все пак, има няколко елемента, 
общи за голям брой програмни парадигми5. Под стил на програмиране 
разбираме набор начини или методи на  програмиране, които се използват от 
опитните програмисти, за да получат правилни, ефективни, удобни за 
прилагане и лесни за четене програми. Когато програмист усвои определен 
стил на програмиране неговата програма става значително по-лека за 
възприемане [1].  
Възможността да се напише хубава и елегантна програми е вече много важно 
умение, което не винаги е във фокуса на компютърната наука и курсове по 
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.” 

                                                                 
5 Парадигма на програмиране  — това е съвкупност от идеи и понятия,  определящи 

стила на написване на програма. Парадигмата на  програмирането определя  в какви 
термини програмистът описва логиката на програмата. Например, в императивното 
програмиране  програмата се описва като последователност от действия,  във 
функционалното програмиране  се представя във вид на изрази и множество от 
дефиниции на функции. В популярното  ООП програмата се разглежда като набор от 
взаимодействащи обекти. Важно е да се отбележи, че парадигмата на  програмиране не 
се определя еднозначно от езика за програмиране – много съвременни езици допускат 
използване на различни парадигми [4].  
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Елементите на стила могат да се разделят на три групи:  
 Имащи отношение към прегледността и стандартизацията на 

оформяне на кода;  
 Подпомагащи откриването на грешки и предпазването от тях; 
 Имащи отношение към правилност и ефективност.6 

Веригата, по която се развива процесът за овладяване на стила на 
програмиране е следната: 

Прегледност -> избягване на синтактични грешки -> избягване на 
семантични грешки -> яснота -> ефективност -> правилност. Това са шест 
етапа в усвояването на стила на програмиране и сякаш е естествено да се  
съпоставят горните елементи на стила на нивата в пирамидата на Блум  
(Фигура 1).  И тук,  за да се премине на по-високо ниво трябва да се усвоят по-
долните. 

 
Фигура 1. 

Първите три етапа могат да се реализират с императивни правила. От 
казаното по-горе става ясно, че у обучаемите не се формират умения 
за мислене на високо ниво, ако те: само запаметяват и възпроизвеждат 
информацията; разбират и обясняват най-общо понятията и идеите; 
нито пък ако прилагат информацията и прилагат правила в познати 
ситуации. На тези нива се справят и по-слабо успяващите студенти.  

Последните три обаче изискват активното и съзнателно участие  на 
обучаемите. Умения за мислене на по-високо ниво се развиват, когато 
обучаемите са ангажирани и анализират информация за проучване на 
знания и взаимовръзки; оценяват решението или начина си на 
                                                                 
6 Форматирането по-надолу показва принадлежност към съответната група. 

правилност      създаване 

   оценяване ефективност 

  анализиране 

    прилагане 

    разбиране 

     запомняне 

      яснота 

избягване на семантични грешки 

избягване на синтактични грешки 

 прегледност 
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действие; създават нови идеи, продукти, гледни точки. Така високите 
нива на мислене са свързани с трите категории на познавателния 
процес: анализиране, оценяване и създаване в ревизираната 
таксономия на Блум.  

Може да се твърди, че по тази схема върви и обучението по програмиране. 
Започваме с оформянето на програмния код, преминаваме през коригирането 
на грешките, за да стигнем до правилните програми.  

По-внимателното разглеждане обаче показва, че в дълбочина нещата са 
по-различни. Оказва се, че елементи на стила на програмиране от различните 
групи се появяват на различни нива в пирамидата. Ето например, как на 
различните нива от йерархията на Блум могат да се включат примери от 
различните групи елементи на стила. 
1. Ниво Запомняне.  

Оформянето на програмния код. Акцентът пада върху акуратното 
форматиране (използване на отстъпи и празни редове за  разкриване на 
програмната структура). Тези стилови особености имат препоръчителен 
характер.   

Превантивно използване на съставен оператор. Докато не се разбере 
непосредствено езика за програмиране, не може да се видят очевидните 
синтактични грешки. В течение на първата фаза на изучаване започват да се 
разпознават неща, които обикновено се наричат “стил на кодиране”. Пишейки 
програмата, се използват такива правила, които правят грешките “очевадни” 
или предпазват от такива!! Спазвайки определени правила, се избягват най-
типичните за “новаците” грешки.  

Използване винаги на операторни скоби в структурите за контрол, спестява 
грешки при употребата на съставни оператори.  
2. Ниво Разбиране.  

Стандартизация на оформянето на програмния код – използване на 
носещи смислова стойност имена на обекти. Подходящият избор на имена 
на обекти се разглежда като крайъгълен камък за добър стил. 
Идентификаторите (т.е. имена на променливи, функции, типове, структури  и 
т.н.) съобщават на читателя чрез  името на обекта  функционалната му роля.  

Използване на ляво сравнение в структурите за контрол. В езиците, 
които използват един символ (=) за присвояване и друг ( ==) за сравнение 
(например C/C++, Java, PHP, Perl),  когато присвояванията могат да бъдат 
направени в рамките на структурите за контрол, предимство е мястото на 
константи или изрази да е  вляво на всяко сравнение. Изразите с ляво 
сравнение (например 6+к == c) в С/С++ биха предизвикали грешка при 
компилация, при пропускане на едното = (обичаен пропуск при новаците), 
което няма да се случи при дясното (стандартно) сравнение [11]. 
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Излишната „точка и запетая”. Това е много характерна грешка за 
новаците в програмирането. Ако има някаква грешка в if, те добавят „;” в 
очакване това да реши проблема. Неприятното е, че това действие не води до 
сигнал от компилатора и грешката се открива трудно.  

Да се избягва смесване на типовете данни. Студентите могат да разберат, 
че резултатът от числов тип с плаваща запетая трябва да се отреже, ако се 
съхранява в цяла променлива, но е по-трудно да се разбере загубата на 
точност при съхраняване на стойност на израз с целочислено деление в 
променлива от тип double или float. Особено внимание е необходимо при  
използване на изрази, включващи операция деление с цели операнди, защото 
резултатът е цяло число. Проблемът се дължи на разликата между 
математическите знания и компютърната интерпретация на аритметичните 
операции. Различието става явно след компилиране и изпълнение на такъв 
код.  
3. Ниво Прилагане.  

Когато се разглежда темата за област на действие на обектите, се 
сблъскваме със затруднения по отношение областта на действие на 
променливите дефинирани в do-while блокове и  в главата на for-цикли. Само 
имащите отношение към цикъла контролни изрази трябва да бъдат включени в 
конструкцията for ( ). Прави се ясно разграничение на това, което се 
контролира и това, което се повтаря  в цикъла. 

Съобразяване с особеностите на машинната аритметика. Обучаемите 
изпадат в противоречие с математическите си умения/знания, защото 
машинната аритметика се различава от традиционната. Написването на 
програмата трябва да е съобразено и с особеностите на компютърните 
пресмятания. Препоръчително е да се избягват аритметични операции с числа 
с много различни порядъци. За да се намалят грешните резултати при 
изчисления с реални числа следва: да се избягва деление на големи по модул 
числа на малки, особено, ако последните са с неголяма точност; събирането 
/изваждането на дълги последователности от числа да започва с най-малките. 

Не е препоръчително да се използва сравнение за равенство на реални 
числа. 

Спазвайки тези препоръки, освен постигане на по-добър стил, в много 
случаи се предпазваме от грешки при изчисленията. 
4. Ниво Анализиране.  

Правилно използване на коментари. Коментарите трябва да поясняват 
само неща, които не са очевидни и да помагат на програмиста да се ориентира 
в алгоритъма и в действието на програмата. Когато се проверява дадена 
програма, се преминава от ролята на съставител към тази на читател на 
програмата. В тази ситуация стилно написаният код е по-лесен за четене. 
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Област на действие на обектите. Опасността от локални декларации в 
тялото на функция е още по-голяма. В  С++ променливата може да се 
декларира/дефинира като глобална, нелокална или локална  променлива  във 
функция. С++ позволява на локална променлива да се даде същото име както 
на нелокална. Опасността се дължи на покриването на нелокалната от 
локалната променлива. Това може да доведе до грешни резултати, които 
трудно се откриват. 

Разбиване на задачата на подзадачи. Прилага се структурна 
(функционална) декомпозиция за разделяне проблема на части. Избират се и 
се използват подходящи структури от данни, отделните групи от изчислителни 
стъпки се разделят в отделни функции. 

Най-важната идея на структурното програмиране е идеята за модулност. 
Всъщност става дума за способността да се разложи сложен проблем на по-
прости компоненти. В този случай, задачата се разделя на информационно 
затворени части (блокове), които имат самостоятелно значение, и след 
съставяне на първоначалната схема, свързваща частите на задачата, се прави 
детайлизация на отделните компоненти. Принципът на модулност, който в 
действителност е мисловен подход, има голямо общообразователно и 
възпитателно значение. 
5. Ниво Оценяване  

Подбор на подходящи тестови примери. При подбор на тестови примери 
математическите знания позволяват правилно подбиране на тестови данни и 
лека проверка за коректност на резултата. 

Изнасяне на операции извън цикъла и включване в инварианта на цикъла. 
Реализацията на циклични процеси е фундаментална тема в програмирането. 
Генезисът на тези процеси е многократното изчисление. Трябва обаче да се 
избягва преизчисляване на един и същ израз (между впрочем валидно и в 
математиката). 

Стилната програма влияе съществено на ефективността на програмата. 
Чрез изменение на представянето на данните и алтернативни алгоритми се 
прави сравнение на програмите по време и памет.  

Освен за подреденост и “красота” на програмния текст, стилът на 
програмиране има роля и за проясняване на идеите на решението, което е 
особено важно за обучението. В стилната програма лесно се виждат основните 
елементи на решението.  
6. Ниво Създаване.  

Избягване на излизане извън границите на допустимите стойности. При 
разглеждане на управляващите конструкции най-важният елемент е 
внимателното конструиране на  условията (булеви изрази) и правилното им 
използване. Когато в едно условие се съдържа поне  една логическа операция, 
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то се нарича съставно условие. Понякога подреждането има само 
препоръчителен характер, но в други непрецизното подреждане може да 
доведе до грешки [11]. 

Неправилното подреждане може да доведе до излизане извън границите 
на индекса на масив или дефиниционното множество на функция. А това 
може да предизвика обработка на елементи извън допустимите граници и 
получаване на грешки при изпълнение или още по-лошо на грешни 
резултати. 

Параметри на функции. Трябва внимателно да се проверява 
съответствието между формални и фактически параметри при писане на 
програма и това да се прави преди тестването. Да се ограничава броя на 
параметрите, предавани по референция.  

От написаното могат да се направят  следните изводи: 
 Различните стилови елементи могат да се представят на различни 

етапи от обучението по програмиране. Оказва се, че елементи, касаещи 
оформянето на кода, се появяват на високите нива на пирамидата (напр. 
коментарите). От друга страна,  елементи, касаещи правилността и 
ефективността (напр. особености на машинната аритметика), могат да се 
представят в първите часове от изучаването на програмирането и то като 
императивни правила в долните нива на пирамидата. 

 Елементите на стила от трите групи са разположени на различни нива в 
пирамидата на Блум. Следователно обучението в стил може да бъде 
непрекъснато.  

 С прости програмни средства, без отклоняване от основната цел 
(обучението по програмиране), може да се покаже на студентите ползата от 
стила на програмата.  

Това дава утвърдителен отговор на поставения в края на въведението 
въпрос, т.е. едновременно с обучението по програмиране може да се усвоява  
и стил на програмиране. 

Заключение 
Обучението по информатика изисква разработване на методики, които да 

осигурят не само възпроизвеждане на голям обем от знания, но преди всичко 
формиране и развитие у обучаемите на способности да овладяват тези 
знания, да изграждат умения за самостоятелно придобиване на нови знания и 
критическото им осмисляне.  

Един методичен подход за изграждане на умение за критично мислене в 
обучението по програмиране е чрез реализиране на различни начини и 
подходи при решаване на конкретна задача. Целенасоченото трениране на 
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критично мислене позволява на обучаемите да преодолеят репродуктивното 
ниво на осмисляне на учебния материал и дава възможност за по-дълбоко 
проникване в същността на възникващите пред тях проблеми и нестандартни 
подходи за решение на задачи.  
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BLOOM'S TAXONOMY AND TRAINING IN PROGRAMMING STYLE 

Teodosi Teodosiev 

Abstract: The presented work is using Bloom's taxonomy to set the goals of teaching 
programming. Here are shown the elements of programming style, in which you can teach 
novices. Elements of programming style are at different levels of Bloom's pyramid. 
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СЪВРЕМЕННИ ИКТ БАЗИРАНИ МЕТОДИ ЗА ОБУЧЕНИЕ 

Валентина Терзиева, Петя Кадемова-Кацарова  

Институт по информационни и комуникационни технологии – БАН 
valia@isdip.bas.bg, petia@isdip.bas.bg  

Резюме: Представят се технологично базирани методи за обучение чрез използване 
на съвременните информационни и комуникационни технологии (ИКТ). Направен е 
обзор на класическите методи на преподаване и тяхната реализация чрез ИКТ 
средства. Показано е приложението на сериозните игри, за осъществяване на 
иновативен учебен процес. ИКТ базираните методи могат да се използват за 
основно и допълнително обучение, те предоставят възможност за упражняване, 
затвърждаване и подпомагане на усвояването на нови знания.  

Ключови думи: ИКТ, методи на преподаване, сериозни игри 

1. Въведение 
През последното десетилетие настъпиха значителни промени в науката, 

икономиката, културата и образованието, породени от развитието на  
технологиите. Поставено е началото на нов етап в развитието на обществото, 
в който информационните и комуникационни технологии (ИКТ) ще имат все по-
значителна роля във всички аспекти на живота ни. Както всички останали 
науки, педагогиката също изпитва влиянието на промените, новите 
технологични разработки са важна предпоставка за научно обосновани 
нововъведения в сферата на образованието. Образователните технологии се 
разглеждат в по-широк смисъл – не само техническите постижения, използвани 
в процеса на преподаване, а и приложението им в съответствие с най-новите 
психологически и педагогически теории за ученето.  

2. Приложение на технологиите в обучението 
Технологиите в обучението са всякакъв вид технически инструменти и 

средства, които могат да се използват като среда (медия) за трансфер на 
знания и информацията – компютър, всевъзможни аудиовизуални средства, 
интернет-базирани ИКТ системи и др. Техническото оборудване – хардуерът 
трябва да се „оживи” чрез подходящ софтуер за предоставяне на учебни 
материали, изработени според съвременните педагогически теории. 

Технологиите на обучение всъщност се основават на „интелигентен” 
подход към разбирането и прилагането на ИКТ в обучението. Той се 
характеризира с комбиниране на идеи, методи и изследователски решения от 
научните области на психологията, педагогиката, методиката и др. с 
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техническите достижения в областта на ИКТ. При това интегриране на 
техническите средства и методи от една страна и хуманитарните науки от 
друга, се създават условия за постигане на оптимална учебна среда, в която 
да се осъществява ефективен обучителен процес. От съществено значение е 
начинът на реализиране на класическите методи на преподаване и 
затвърждаване на знания чрез прилагане на технологиите в обучението.  

Под образователни технологии трябва да се имат предвид не само 
техническите средства, чрез които се подпомага процеса на преподаване и 
учене, но и педагогически обоснованите решения за избор, формиране и 
прилагане на последователност от методи, похвати, форми и средства за 
обучение, които да осигуряват постигането на зададените образователни цели, 
в съответствие с конкретната обучаващата среда и спецификите на учащите. 
Целта е чрез съвременните образователни технологии да се повиши 
ефективността на преподаването и ученето. 

Съществуват различни мнения и концепции относно необходимостта от 
приложение на технологиите в образованието, както в теорията, така и в 
педагогическата практика [1]. Според едно от тях, акцентът е върху използване 
на технологични компоненти в преподавателската дейност на учителя и в 
процеса на учене на ученика. В този аспект се визират предимно технологиите 
като дидактически и педагогически средства. Така се създават „технологични” 
методически системи – аудиовизуални, комуникационни, компютърно-
базирани, интегрирани и др. Според друго мнение технологиите се свързват 
преди всичко с техниките, методите и формите на преподаване – дискусионни, 
групови, екипни, ситуационни, словесни, игрови и др. методи.  

За да се постигне по-висока ефективност не е достатъчно просто да се 
приложат новите технологии в учебния процес и да се разчита, че чрез тях ще 
се повиши интересът на обучаваните към преподаваната материя. 
Необходимо е да се познават стиловете на учене. За да се увеличи 
многообразието на стратегии на преподаване, е важно учителите да не се 
ограничават само до своите собствени предпочитания, но и да отчитат 
различните предпочитания на учениците си. В литературата [2] са дефинирани 
голям брой стилове на учене, отразяващи индивидуалните предпочитания към 
начините за възприемане и преработване на информацията и към 
структурирането на учебната обстановка, затова подходите и методите на 
преподаване трябва да варират чувствително. Прилагането на ИКТ в учебния 
процес е съвременен подход за предоставяне на разнообразни елементи на 
учебната среда и по този начин за създаване на подходящи условия за 
реализиране на почти всички стилове на учене. Така неудовлетворението от 
обучението, често мотивирано и от обективната необходимост на учащия за 
съобразяване със стила му на възприемане и учене, ще бъде преодоляно и ще 
се отрази благоприятно на мотивацията му. 
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Според теорията на конструктивизма хората формират нови познания, 
активно взаимодействайки с околния свят, а не чрез пасивно поглъщане на 
информация. Преподаването трябва да е съобразено със стила на учене, то 
предполага вземане на педагогически решения, които трябва да съответстват 
на обучаващите ситуации [1]. Преподаването не е само традиционното 
предоставяне на информация. Стилът на преподаване е уникалният начин, по 
който учителят организира и прилага методите на обучение. 

3. Методи на обучение 
С термина „Метод на обучение” се означават принципите и методите, които 

се използват при преподаване. Тези методи могат да включват участие в група 
(клас), демонстрация, рецитация, запаметяване или комбинации от тях. 
Изборът на метода зависи до голяма степен от предмета или умението, които 
се преподават, и се влияят от знанията и способностите на учащите в дадения 
момент, както и от тяхната мотивация. Основно методите на обучение се 
разделят на три вида: информационен, феноменологичен и кооперативен. 

3.1. Информационен метод на обучение 
Този метод се осъществява чрез устно или писмено представяне на факти, 

дефиниции, обяснения, доказателства. Четене или слушане на материал (от 
книга, учебник, вестник, списание, съобщение, лекция, радиопредаване) е 
пример за предаване на знание по информационен начин. Обучението се 
извършва чрез „инструкции” и обяснения. Това е „класическото” дидактично 
преподаване, при което се дават устни или писмени разяснения, а не се правят 
демонстрации. Съобщенията и символите са ключовите елементи на 
информационния метод на обучение. Писменото и речево представяне на 
информация може да се обогати с илюстрации (схеми, снимки, рисунки) с цел 
онагледяване. Това, макар и в много слаба степен, донякъде може да 
компенсира феноменологичния подход, когато не е възможно прилагането му. 

3.2. Феноменологичен метод на обучение 
Този метод се опира на демонстрация на явления, събития, процеси. 

Провеждането на опити в училище (по химия, биология и др.), наблюдението 
на природни явления, на случки от ежедневието, извършването на собствени 
експерименти водят до получаване на знания по този начин, т. е. знанието се 
изгражда чрез събитие и се усвоява и осмисля чрез сетива и емоции.  

Демонстрацията е процес на преподаване чрез примери и/или 
експерименти. Тя се използва за доказване на твърдение чрез комбинация от 
визуални доказателства и свързани с тях разсъждения. Тя, подобно на писани 
истории и примери, дава възможност на учениците да се почувстват лично 
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свързани с представената информация. Запаметяването на списък със „сухи” 
факти е самостоятелна и безлична дейност, докато същата информация, 
представена чрез демонстрация, се съпреживяна лично. Демонстрациите 
спомагат за повишаването на интереса на учащите и запаметяването, защото 
осигуряват връзки между факти и реални приложения, докато лекционните 
обяснения са насочени повече към фактическото представяне. 

Други форми на феноменологичния подход са обучението чрез 
преживяване, чрез действие и чрез приключение, като при тях съществуват 
елементи и на кооперативния метод на обучение. 

Обучението чрез преживяване се фокусира върху учебния процес за 
отделния индивид. Преподаването се осъществява чрез наблюдение на 
изучавания обект, по този начин учащият прави открития и експерименти с 
познания от първа ръка, вместо да слуша или чете за чужд опит. 

Преподаването чрез опит/ преживяване е сред на най-мощните средства за 
обучение. Този начин изисква самоинициатива, твърдо намерение за учене и 
активна фаза на обучение [3]. Според Колб [4] знания се добиват постоянно 
чрез собствен опит и опита на окръжаващата среда и за да се придобие 
истинско знание, е необходимо обучаемият:  1) да участва активно в опита;   2) 
да разсъждава върху него; 3) да притежава и използва аналитични умения, за 
да прави обобщения;  4) да притежава умения за вземане на решение и да 
решава проблеми, като използва новите знания и идеи, придобити от опита. 

Дж. А. Мун разширява този цикъл на обучение чрез преживяване и включва 
и фаза на обучение чрез обратната връзка [3], което може да доведе до 
промени в преценката, усещанията или уменията на индивида и може да даде 
насока за „правене на оценка като ръководство за избор и действие” [5].  

Повечето педагози разбират колко е важен опитът в процеса на обучение и 
ролята на емоциите и чувствата в ученето от опит, въпреки, че то може да се 
случи и без тях. Но това, което е от жизненоважно значение, е че ученикът е 
насърчен да участва пряко в опита, а след това да разсъждава върху него и с 
помощта на аналитични средства да усвои по-добре новите знания и да 
запомни информацията за по-дълго време. Разсъждението е съществена част 
от процеса на учене чрез опит и заедно с обучението чрез преживяване 
формира итеративни процеси, водещи до по-нататъшни разсъждения и опити. 

Обучението чрез действие е образователен процес, при който хората 
работят и се учат заедно, като решават реалните проблеми и разсъждават 
върху действията си. Обучаемите придобиват знания чрез реални действия и 
практика, а не по традиционния начин. От съществено значение са въпросите, 
които обучаващият задава на учащите, след като са провели даден опит [6]. Те 
са няколко типа: 1) „затворени”: (кой и какво); 2) „обективни”: (колко много, или 
колко); 3) „относителни”: (къде и кога); 4) „отворени” (защо и колко). 
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М. Marquardt подчертава, че при разглеждането на един проблем „важните 
въпроси” трябва да предизвикват размисли относно желаната цел, 
разработването на стратегии, разработването на планове за действие и 
прилагане, за изпълнение на стъпките, съставящи тези планове [7]. 

Обучението чрез приключение [8] е хибриден подход за обучение от 
разстояние. Чрез него се дава възможност на учащите да изследват проблеми 
от реалния свят чрез образователен опит в рамките на съвместна онлайн 
среда за обучение. Този подход, подобно на обучението чрез действие, 
включва учебни дейности чрез автентични преживявания на „изследователи” 
на място. Например учебната програма, опитът и наблюденията на учените, 
както и онлайн взаимодействието между участващите, се синхронизират, така 
че учащите да могат да направят връзката между това, което се случва в 
реалния свят, и техните проучвания, а след това да осмислят събитията и да 
представят възможни решения на въпросите, които са повдигнати [9]. 

Например програмата „Jason” може да предава от мястото на събитието по 
време на гмуркане в океана, а класната стая „Connect” генерира цялостен 
учебен план и учебните цели, свързани с практическия опит, като въвлича 
обучаваните с техния подход "учещият избира маршрута". Първата програма 
за учене чрез приключение е „GoNorth! Adventure Learning Series of circumpolar 
Arctic dogsledding expeditions” и тя достига до милиони учащи. Изследва теми 
като устойчиво развитие, околна среда, наука и традиционни култури. 

3.3. Кооперативен метод на обучение  
При кооперативния метод на обучение (в сътрудничество) знанията и 

уменията се формират съвместно в група. Тук трябва да се направи разлика 
между обучението в ежедневието и обучението в образователна институция. 

Много често първият аспект не се споменава изобщо, защото не е акцент в 
образователните програми. Но всъщност това е истинското първоначално 
обучение, започващо от първия миг на живота и продължаващо до неговия 
край. При него знанията и уменията се формират в социо-културната среда, в 
която индивидът живее (семейство, род, етническа група и т.н.) и „се предават” 
между членовете на групата. Това са споделени знания, умения и опит. 
Ученето на майчиния език, усвояването на първите социални умения, данни за 
предци (род, фамилия) са примери за получаването на знание по този начин. 

В образователните институции този начин за придобиване на знания и 
умения е много разпространен – това е преподаването в клас. Но формалният 
учебен процес налага поемането на определени позиции (роли) – на учителя и 
на ученика – и така се установява определена дистанция между тях, докато в 
първия случай има непосредственост в отношенията на двете страни. Освен 
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това обикновено класът е голяма група и често е по-ефективно формирането 
на по-малки колективи (2 – 6 участника) за изпълнение на определени задачи. 

Кооперативното обучение е подход при организиране на занимания в 
клас, в академичния и в социалния живот. То е описано като "Структуриране на 
положителна взаимозависимост" [10]. Учащите трябва да работят в групи, за 
да завършат задачите си колективно и за да постигнат учебната цел. За 
разлика от индивидуално учене, което може да е конкурентно, учещите в 
сътрудничество се ползват от общите ресурсите и умения (търсят помежду си 
информация, оценяват един на друг идеите, наблюдават работата си и т.н.). 
Освен това ролята на учителя се променя и от източник на информация става 
помощник при обучението [11], [12]. Всеки е успял, когато групата успее. Рос и 
Смайт описват задачите за съвместно учене като изискващи интелект, 
креативност, от отворен тип и включващи задачи от по-висока степен на 
мислене [13]. Дефинирани са пет основни елемента за успешното включване 
на този подход: положителна взаимозависимост, взаимодействие лице в лице, 
индивидуална отговорност, социални умения и лични и познавателни умения. 

Сътрудничеството дава възможност на учениците да участват активно в 
учебния процес, като водят диалог помежду си и изслушват и други мнения. То 
установява лична връзка между учащите и темата, която проучват, като им 
помага да мислят непредубедено и от различни гледни точки [10]. Груповите 
проекти и дискусии са примери за този метод на обучение. Учителите могат да 
използват сътрудничеството, за да се преценят способностите на ученика за 
работа в екип и за представяне на проблем, както и лидерските му качества. 

За подобряване постиженията на учениците, са необходими две условия:  
1. Учащите да работят за постигане на групова цел или признание. 
При проектирането на съвместните учебни задачи и начините за 

поощряване трябва да бъдат определени точно индивидуалните задачи и 
отговорности за постигане на целите на групата.  

2. Крайният резултат зависи от ученето на всеки индивид [13]. 
Съществува положителна взаимна зависимост между учениците в 

задачата. Всички членове на групата трябва да са включени, за да се изпълни 
задачата. Затова всеки член трябва да има собствена задача, за която да 
отговаря, и тя не може да бъде изпълнена от друг член на групата. 

Важно е да се отбележи, че според R. Siltala [14], [15]: 
• кооперативните методи на обучение обикновено са еднакво ефикасни 

за всички степени на способност и за всички етнически групи; 
• кооперативното учене увеличава самочувствието и самооценката; 
• създават се положителни връзки, приятелства, взаимодействия, което 

спомага за преодоляване на етнически, физически и ментални бариери 
• учащите подобряват образователните си успехи; 
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Средна степен 
на усвояване 
на знания 

(след 24 часа)

• повишава се нивото на разсъжденията; 
• генерират се нови идеи и се предлагат нови решения; 
• осъществява се по-голям трансфер на знания. 
Ученето чрез преподаване може да се отнесе към кооперативния начин 

на обучение. При този метод учащите поемат ролята на преподавател и 
обучават връстниците си. Предварително те трябва да са разучили и разбрали 
темата достатъчно добре, за да преподадат материала. В процеса на обучение 
обучаващите ученици набират самочувствие, подобряват своя език и 
комуникационните си умения. 

Както вече бе споменато по-горе, ученето чрез действие и ученето чрез 
приключение също са част от кооперативния метод на преподаване. В тези 
случаи е налице комбинация с феноменологичния подход. 

 
Фигура 1. Обучителната пирамида 

Много изследвания, направени от различни организации и при различни 
обстоятелства, показват, че при получаване на информация чрез слушане 
(лекции) само 5% от нея се усвоява трайно (фиг. 1). Процентите се удвояват 
при четене (чрез визуално възприятие) и учетворяват при включване на двата 
канала – визуален и слухов [16], [17]. Ако разгледаме подробно пирамидата на 
възприемането (или на ученето) се вижда, че включването на повече сетива и 
провокирането на активност у учащия определено повишава ефективността на 
обучението. 90 % усвояване се получава, ако учащият е в обучаваща позиция 
и са включени активно говор, разсъждения, демонстрационни примери, като 
преди тази фаза има предходни дейности като слушане, четене, наблюдения, 
експериментиране, осмисляне, обсъждане на проблема от други позиции, т. е. 
били са активизирани всички възможни сетивни канали (в рамките на опитите 
може би са експериментирани и вкусови и обонятелни усещания). 

Пасивни обучителни 
методи

Активни обучителни 
методи

Гледане и слушане

Обучение на другите

Практикуване

Демонстриране

Дискутиране

Четене

Слушане

90%

75%

50%

30%

20%

10%

5%
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4. Прилагане на ИКТ в методите за обучение 
За различните методи на обучение са подходящи различни технологични 

средства. ИКТ дават неподозирани до сега възможности за повишаване на 
ефективността в образованието. Особено впечатляващи са примерите за 
обучение чрез приключения – без техниката, която осигурява аудио-визуална 
връзка в реално време между изследователския екип, работещ на терен, и 
класната стая, такова обучение в реална среда не е възможно. Същевременно 
се запазват традиционните пособия за провеждане на една експедиция, като 
водене на дневници, документиране чрез снимки, измервания и т. н. Могат да 
бъдат предложени и нови идеи за хода на експедицията – допълнителни 
измервания, наблюдения. ИКТ осигурява „добавена реалност”, като във всеки 
момент може да извлече още информация за изследвания на терен обект.  

Различните методи на преподаване изискват и разнообразни помощни 
средства. При информационния подход са подходящи схеми, чертежи, снимки, 
аудио-визуални средства (комикси, филмчета) за онагледяване на учебния 
материал. Всички те лесно се включват в клас чрез компютърните технологии 
и проектори или интерактивни дъски. Използването на повече цветове и звуци, 
без претрупване обаче, допринася за по-лесното асимилиране на фактите. 

При феноменологичния подход са важни демонстрациите, което не винаги 
е възможно в класната стая. Но опитите по естествените дисциплини могат да 
бъдат симулирани чрез съвременните ИКТ. По този начин учащият ще вземе 
участие в експеримента, макар и само виртуално. Например  Fourier Education 
предлагат компактни устройства за регистриране на данни, софтуер за анализ 
на данни и сензори, които формират компютъризирана научна лаборатория. 
Чрез нея могат да се симулират и демонстрират множество явления и опити в 
областта на физика, химия, биология и др., като са включени и съответните 
педагогически материали. Те са универсални, но могат да се персонализират 
според поставените учебни цели и нивото на учениците. 

При кооперативния подход е съществена комуникацията между членовете 
на групата, представяща учебния материал, или между „преподаващия учащ” и 
аудиторията. И тук използването на ИКТ допринася в голяма степен както при 
подготовката на проекта, така и за изпълнението и презентацията му. 

Сериозните игри заемат съществено място в ИКТ-базираното обучение. 
Играта съпътства цялото съществуване на човечеството. Може би тя в най-
голяма степен е допринесла за развитието на неговите знания и умения. В нея 
се наблюдава съчетаването на елементи от всички методи на обучение, а 
освен това е забавна и увлекателна, с високо мотивационно въздействие и 
няма задължителен характер (в същност „задълженията” в играта не се 
възприемат като такива, което отнема психологическия натиск от участника).  
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Игрите имат съществено значение и за умственото развитие. В процеса на 
игра индивидът не само се забавлява, но и се учи, развива си мисленето и 
уменията за преценка, класифициране и обобщение; развива вниманието и 
паметта си; усъвършенства координацията и моторните си действия. Всичко 
това е валидно във висока степен и за компютърните игри, които освен това 
имат и голяма притегателна сила за повечето ученици. Те често предпочитат 
виртуалния свят и игрите в него пред реалността. Точно това увлечение на 
учениците може да се използва от преподавателите за стимулиране интереса 
им към ученето и развиване на творческия им потенциал. Много важен е и 
индивидуалният подход – да се отчитат знанията, способностите, интересите и 
игровите умения на децата. Педагогът трябва да поставя определени задачи 
на учениците, които те да изпълнят чрез целенасочени съзнателни усилия. 

За различните методи на обучение са подходящи все пак различни типове 
игри. Докато при информационния подход са подходящи игри от вида „карти за 
игра” (Memory, Teipei), бесеница, магически квадрати, при феноменологичния 
подход се използват такива като Contraptions (построяване на съоръжения с 
налични елементи като огледала, зъбни колела, макари, лостове). Популярни 
са и стратегическите игри, при които играчът може да получи знания от сюжета 
за добив и преработка на ресурси, производство на изделия и др. (Civilization). 
Играта в мрежа допринася за умения като водене на преговори, спазване на 
договори и др., което е подходящо при кооперативния метод на обучение. 
Игрите със социална насоченост създават благоприятни условия за развитие 
на ценностна ориентация и регулират нравствените представи и поведение. 
Ролята на педагога е свързана с избора и ръководството на самата игра, 
участието му като партньор в играта и същевременно насочването на учащите 
към определени действия. Много полезни за обучението по разказвателните 
предмети, където е необходимо запаметяването на голям брой факти, са 
игрите, чрез които се „съпреживяват” събития – Tsar, ConQuiztador  (История); 
чрез „потапяне” в естествената среда – Noah Citizen Scientist (Биология); за 
определяне на местоположението на важни географски обекти – Stack the 
states. Различни видове симулатори на превозни средства и на ситуации могат 
да се отнесат към обучението чрез приключение/ действие. Симулаторът на 
автобус OMSI например, може да предложи не само ориентиране по карта на 
населено място. Околният пейзаж представлява реален изглед на местата, 
през които „пътува” автобусът, имитират се дори и метеорологичните условия. 
При симулаторите на самолети (MFS) има възможности за изобразяване на 
реалната ситуация в момента – на летището и по маршрута! Възможно е даже 
получаването на сертификати за изпълнените полети. 
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4. Заключение 
С цел подобряване на ефективността на учебния процес се търсят 

промени и иновативни допълнения в методиката на преподаване, както и 
начини за повишаване на мотивацията на учащите. Сериозните компютърни 
игри все повече навлизат във формалното и неформалното обучение. Заедно 
с другите педагогически подходи, те са ценен инструмент за реализиране на 
иновативни стратегии за обучение. ИКТ базираните методи на преподаване 
допринасят за мотивиране и стимулиране на интереса и активността на 
учащите и съответно за по-добри резултати от обучението. Съвременните 
технологии за „добавена реалност” дават нови възможности за онагледяване и 
на преподавания материал по различните предмети (допълнителни сведения с 
историческа, икономическа, географска и природна насоченост), а игрите 
спомагат за интерактивно усвояване и „съпреживяване“ на „сухите знания”.  
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ADVANCED ICT BASED TRAINING METHODS 

Valentina Terzieva, Petia Kademova-Katzarova 

Abstract: A technology-based teaching methods by using modern ICT are presented. An 
overview of the classical teaching methods and their implementation through ICT tools is 
made. An application of serious games providing the opportunity for the implementation of 
technology-based learning process is discussed. They can be used for basic and additional 
training for the exercise, and support the knowledge absorption and consolidation.  
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КОМПОНЕНТЕН МОДЕЛ НА МЕТОДИКИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА 
КАЧЕСТВОТО НА ОБУЧЕНИЕТО 

Емил Хаджиколев, Станка Хаджиколева 

Пловдивски университет „П. Хилендарски“, бул. „България“ №236 
hadjikolev@uni-plovdiv.bg, stankah@uni-plovdiv.bg  

Резюме: В статията е предложен компонентен модел на критериални системи за 
оценяване на качеството на обучението. При него логиката на управление на 
йерархичния модел на критериалната система е отделена от управлението на 
функционалността, необходима за различните типове оценъчни елементи, 
потребителски роли и случаи на употреба. Моделът е използван при изграждането 
на приложение КОМПАС-ОК за (само)оценяване и акредитация на обучението. 

Ключови думи: модел на методика, модел на критериална система, компонентен 
модел на методики, оценяване на качеството на обучението   

1. Въведение 
Оценяването на качеството на обучението е постоянна „текуща” задача във 

висшето образование (ВО). От една страна, Законът за висшето образование 
(ЗВО) задължава висшите училища (ВУ) да изградят системи за вътрешно 
осигуряване на качеството на образователния продукт (чл. 6 ал. 4, ал. 5 в [1]). 
От друга страна, ВУ подлежат на периодично външно оценяване и 
акредитация, извършвано от независим орган – Национална агенция за 
оценяване и акредитация (НАОА) (чл. 11 в [1]).    

Дистанционната форма на обучение отново е във фокуса на ВУ. През м. 
ноември 2012 г. в рамките на оперативна програма „Развитие на човешките 
ресурси” бяха подписани договори на стойност над 10 млн. лв. с 50 ВУ, които в 
следващите 2 години ще развиват активно електронни форми на дистанционно 
обучение в системата на ВО. ПУ спечели проект, по който вече се изграждат 
част от планираните 100 курса за е-обучение.  

През м. март 2013 г. НАОА утвърди критериална система (КрС) за 
програмна акредитация на дистанционни програми (ДП). Екип от ПУ участва 
активно в процеса на създаване на КрС [2]. Официалната акредитация на ДП 
ще разсее съмненията за легитимност и ниско качество на провежданото 
обучение и ще утвърди ДО като удобна форма на обучение за множество 
целеви групи. Вътрешната ОК на ДП обаче, ще изисква допълнителни усилия 
от ВУ – в насока създаване на методики за ОК на електронни образователни 
ресурси, провеждане на оценъчни процедури и др.  
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Оценяването на качеството е периодична задача и изисква много ресурси. 
Използването на софтуерни приложения, осигуряващи виртуална среда за 
екипна работа на участниците в процедурите, средства за автоматизирано 
събиране и анализ на информация и оценяване, генериране на 
самооценяващи и оценяващи доклади и справки, оптимизира значително 
оценъчните процедури. При създаването на софтуерен модел на методика се 
очертават следните трудности: 

− в практиката се използват методики с различни структури, и с 
различни типове оценъчни елементи (ОЕ); 

− различните оценъчни елементи имат различни свойства – някои 
от тях се оценяват „ръчно”, други получават стойност автоматично, на 
база предварително определена формула и оценки на други елементи; 

− използват се различни системи за оценяване на индикакторите, 
напр. всеки индикатор може да се оценява по индивидуални правила, 
или да се използва определена оценъчна скала. 

Изграждането на софтуерна система за ОК, която поддържа голям набор от 
функционалности, вкл. моделиране на ОЕ със съответни свойства, 
дефиниране на структури на методики и системи за оценяване, е 
изключително трудоемка и амбициозна задача, която би отнела много време и 
ресурси. Такава система би била сложна за конфигуриране и вероятно всяка 
отделна образователна институция би използва само малка част от 
предлаганите функционалности. 

В статията е представен отворен компонентен модел на методики за ОК на 
обучението. Същият е използван за изграждането на софтуерно приложение 
КОМПАС-ОК за (само)оценяване и акредитация. КОМПАС-ОК се утвърди като 
полезен инструмент при провеждането на множество акредитационни 
процедури в Пловдивския университет. 

2. Изисквания към модела на критериални системи 
С цел предоставяне на възможности за широко използване на системата в 

практиката на образователните и акредитиращите институции, към модела на 
КрС са поставени следните изисквания: 

− създаване на КрС с различна структура - линейна и йерархична (на 
няколко равнища);  

− поддръжка на разнообразни дейности, характерни за етапите по 
самооценяване, оценяване и акредитация; 

− използване на различни правила за оценяване на КрС; 
− поддръжка на шаблони за оценяване, даващи информация за 

извършени оценявания на индикаторите от приключили процедури (вкл. 
конкретни ситуации и поставени съответни оценки); 
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− управление на документи, необходими в процедурите по 
самооценяване, изискващи изготвяне на самооценяващ доклад; 

− автоматизирано генериране на документи, на база въведена 
информация за КрС, напр. доклад-самооценка, оценяващи доклади, 
експертни карти, справки за поставени оценки и др. 

3. Общо описание на технологията 
КрС в общия случай представлява йерархична структура от ОЕ. ОЕ могат 

да бъдат няколко типа – индикатори, характеристики и др. Типичен пример в 
това отношение са КрС на НАОА [3]. Някои типове ОЕ се остойностяват 
„индивидуално”, а стойността на други е функция на ОЕ на по-ниско равнище. 

Приложението включва два основни модула, които реализират 
базовата бизнес логика (управител на йерархичен модел и управител на 
компоненти) и множество интегрируеми компоненти, които предоставят 
специфични функционалности. 

Управителят на йерархичния модел се грижи за представянето на 
йерархичната структура на КрС, моделирането й, и предаването на конкретни 
параметри към управителя на компоненти. Управителят на компоненти 
управлява конфигурацията на компонентите, работата им в зависимост от ОЕ, 
потребителска роля, модул, статус на процедура и др. Самите компоненти 
предоставят функционалности, които се персонализират в зависимост от 
множество параметри (роля, модул, статус на процедура и др.). Общата схема 
на работа на системата за ОК – основни модули и взаимодействие с 
компонентите – е представена на фиг.1. 

 
Фигура 1. Взаимодействие между компонент и базово приложение 

Управителят на компоненти поддържа работа с множество конкретни 
компоненти, чрез специални правила и интерфейси. Той централизира 
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процеса на търсене и откриване на компоненти, подходящи за текущите възел 
и потребител. В общия случай потребителите използват управителя на 
йерархичния модел, за да навигират в КрС. Той предава параметри на 
управителя на компоненти, който от своя страна се грижи за правилното 
конфигуриране на компонентите в зависимост от конкретната ситуация. 

4. Вътрешна структура на компонент 
Вътрешната структура на компонент е показана на фиг. 2. Всеки 

компонент включва: 
− уникално име (задължително), под което се показва в таб-контролата; 
− стилови модификации – css-класове, ако са необходими; 
− SQL код (незадължително) – модификации на стандартната база данни 

на системата, добавящи нови таблици; колони в съществуващи и др.  
Изпълнява се еднократно при интегриране на компонента; 

− потребителски изглед (задължително) – код, написан на избрания 
език за програмиране, работещ с данни от системата и съдържащ 
HTML(+CSS)-код. Възможно е изгледът да извежда информация от 
базата данни; да съдържа форма за въвеждане на данни или и двете; 

− бизнес логика (задължително), включваща един или няколко от 
следните елементи: 
o изпълнение – код, написан на избрания език за програмиране, 

който се стартира при изпращане (действие „submit”) на данните 
от форма; 

o пред-условия – код, проверяващ възможно ли е изпълнението 
на действието; 

− ресурси (незадължително), включващо различни видове файлове; 

 
Фигура 2. Вътрешна структура на компонент 
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− конфигуратор (plugin_conf.xml) (задължително), съдържащ 
информация за условията, при които компонента да се използва от 
приложението: модули, роли, типове възли, външни услуги 
(предоставяни от базовото приложение или други компоненти). 

5. Описание на компонентите 
Базовите компоненти на КрС, необходими за реализацията на основните 

процеси по създаване на методика, самооценяване и оценяване, включват: 

5.1. Моделиране на тип оценъчен елемент 
Компонентът служи за създаване на типове ОЕ. Задават се конкретни 

характеристики на типа. Характеристиките представляват именувани полета за 
въвеждане на данни от определен тип, и е удачно да бъдат избирани измежду 
множество предварително дефинирани характеристики.  

Моделирането на различни типове ОЕ е функционалност, която на 
практика прави системата универсална. В експерименталният прототип не е 
реализирано динамично моделиране на типове ОЕ. Вместо това, са създадени 
„фиксирани” 4 типа – област, критерий, характеристика на критерий и 
индикатор. 

5.2. Конфигуриране на оценъчен елемент 
Конфигурирането на ОЕ инициализира методиката, като задава конкретни 

стойности на характеристиките на ОЕ. Изисква въвеждане на информация за 
структурните елементи на КрС – напр. какво и как се оценява, къде се търси 
информация, допустими стойности и др. 

 
Фигура 3. Екранна снимка - конфигуриране на оценъчен елемент 
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5.3. Обща информация 
Компонент „Обща информация” има за задача да визуализира информация 

за структурните елементи на КрС. Това не включва информация за конкретна 
(провеждаща се или приключила) оценъчна процедура (напр. оценка на 
индикатор, или доказателство за постигнато съвършенство по даден 
индикатор), а само описателна информация, касаеща КрС като метод за 
извършване на оценъчни процедури. 

5.4. Доказателствен ресурс 
Този компонент е отговорен за въвеждането на ресурси в „хранилището на 

документи”, които могат да бъдат посочвани в подкрепа на заявена 
самооценка за постигнато съвършенство по даден индикатор. Достъпен е само 
в модул „Самооценяване” - за отворените процедури. Осигурява възможност 
за качване на файлове и съответна описателна метаинформация. 

5.5. Доказателствени ресурси 
Компонентът осигурява достъп до „хранилището на документи”. В модул 

„Самооценяване” позволява редактиране и изтриване на документи, а в модул 
„Оценяване” - само разглеждането им.  

5.6. Ново доказателство и Ново обобщение 
В процеса на самооценяване, потребителите въвеждат за ОЕ информация, 

доказваща степента на изпълнение за оценяваните показатели. Тази 
информация се означава като „доказателство” и по-късно - в процеса на 
същинското оценяване, може да се използва от оценителите за поставяне на 
оценка.  

 
Фигура 4. Екранна снимка – въвеждане на доказателство 
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В зависимост от броя на лицата, ангажирани с процедурата по 
самооценяване, е възможно натрупването на множество доказателства за 
всеки от ОЕ. КрС поддържа възможност за въвеждане на резюмета, наречени 
от нас „обобщения”. Те съдържат обобщаваща информация от 
„доказателствата” и се използват за автоматизираното генериране на 
самооценяващи доклади. Двата компонента – „Ново доказателство” и „Ново 
обобщение” поддържат въвеждането съотв. на доказателства и обобщения. 

5.7. Доказателства (за модул Самооценяване) и Обобщения 
Разглеждането, редактирането и изтриването на доказателства/обобщения 

се управлява от компоненти „Доказателства (за модул Самооценяване)”/ 
„Обобщения”. Всеки самооценител може да преглежда всички доказателства/ 
обобщения, но да управлява само въведените от него. Двата компонента са 
достъпни само в модул Самооценяване.  

5.8. Доказателства (за модул Оценяване) 
Компонент „Доказателства (за модул Оценяване)”, предоставя инструмент 

на оценителите за разглеждане на информация от доклада-самооценка за 
всеки отделен ОЕ на КрС. 

5.9. Оценяване 
Компонентът се визуализира само в модул „Оценяване”. Позволява 

поставяне на оценка в определен обхват за всеки индикатор на КрС. Възможно 
е добавяне на обосновка за поставената оценка, която впоследствие се 
използва за генериране на оценяващ доклад. 

5.10. Оценки 
Компонент „Оценки” позволява проследяване дейността на оценителите. 

Поддържа справки за постигната текуща оценка за ОЕ, оценители (брой и 
имена), поставили оценка и др. 

 
Фигура 5. Екранна снимка – преглед на оценки 



VVІІ--ттаа  ННааццииооннааллннаа  ккооннффееррееннцциияя „„ООббррааззооввааннииееттоо вв ииннффооррммааццииооннннооттоо ооббщщеессттввоо”” 255
 

5.11. Шаблони за оценяване 
Компонент „Шаблони за оценяване” не е реализиран софтуерно в 

КОМПАС-ОК. Той би следвало да визуализира информация от приключили 
процедури, показваща различни ситуации за остойностяване на индикатор. 
Един шаблон трябва да включва стойности на показател (напр. обобщения) и 
съответна поставена оценка. 

5.12. Справки 
Компонент „Справки” е достъпен в модули Самооценяване и Оценяване. 

Поддържа  възможност за генериране на различни видове отчети и доклади, 
обхващащи различни части от КрС. Съдържа форма за указване на определен 
набор от параметри – вид и обхват на справката, формат на резултата и др.   

 
Фигура 6. Екранна снимка – справки за оценъчен елемент 

5. Експерименти  
Представената технология за моделиране на КрС беше използвана при 

изграждането на софтуерно приложение за (само)оценяване и акредитация, 
реферирано като КОМПАС-ОК [4]. КОМПАС-ОК се използва успешно в: 

− институционалната акредитация на Пловдивски университет 
„Паисий Хилендарски” – за генериране на доклад-самооценка. В 
експеримента се включиха повече от 50 потребители с различни роли и 
отговорности и 17 университетски звена. Бяха въведени 1456 
материала (998 файла с обем около 560 мегабайта, 452 препратки, 6 
други описания), 1310 обобщения и 2549 доказателства. Автоматично 
генерираният пълен доклад-самооценка е с обем от 960 страници; 

− седемнадесет програмни акредитации на професионални 
направления и докторски програми в Пловдивски университет 



256 VVІІ--ттаа ННааццииооннааллннаа ккооннффееррееннцциияя „„ООббррааззооввааннииееттоо вв ииннффооррммааццииооннннооттоо ооббщщеессттввоо””
 

„Паисий Хилендарски”, проведени от шест звена – за генериране на 
доклади-самооценка; 

− институционалните акредитации на: Югозападен университет 
„Неофит Рилски”, Софийски университет „Св. Климент 
Охридски” и Бургаски университет „Проф. Асен Златаров“ – от 
членовете на експертни група, за оценяване, вкл.  поставяне на 
аргументирани оценки и генериране на оценяващи доклади и справки. 

КОМПАС-ОК е част от платформа КОМПАС за управление на 
качеството в науката, разработвана в Пловдивския университет. Към 
настоящия момент, КОМПАС включва следните приложения: КОМПАС-ОК – за 
оценяване на качеството [4], КОМПАС – П – за мониторинг на процедури за 
(само)оценяване и акредитация [5]; КОМПАС – АС – за развитие на 
академичния състав [6]; КОМПАС – Е – листа на експерти, членове на журита и 
арбитри и КОМПАС – Ф – за колективно създаване и актуализиране на 
документи. 

Заключение 
В процедурите по оценяване на качеството се използват различни 

методики и КрС. Създаването на универсален инструмент, приложим във 
всякакви ситуации, е сложна задача. В статията е предложен компонентен 
модел на КрС за ОК. При него логиката на управление на йерархичния модел 
на КрС е отделена от управлението на функционалността, необходима за 
различните типове ОЕ, потребителски роли и случаи (администриране, 
оценяване, самооценяване и други възможни), в които се използва. За всеки 
тип ОЕ, чрез независими помежду си компоненти, динамично може да се 
добавят нови функционалности. Предимствата на компонентната архитектура 
на система за ОК са следните: 

− възможност за персонализиране на функционалностите на 
приложението – могат лесно да се добавят нови и да се премахват 
неизползвани компоненти; 

− лесна разширяемост на функционалностите на приложението – 
възможно е добавяне на нови компоненти поетапно, без да спира 
работата на основното приложение; 

− възможност за разпределяне на работата по имплементацията 
между множество програмисти; 

− възможност за отделяне на интерфейс от неговата 
имплементация, което ще позволи различни имплементации за даден 
интерфейс и др. 

Представеният модел е използван за изграждане на софтуерно 
приложение КОМПАС-ОК за (само)оценяване и акредитация. КОМПАС-ОК 
намери широко приложение в акредитационните процедури на ПУ. Предстои 
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адаптирането й за оценяване на курсовете за е-обучение, които се 
разработват по проект „Пловдивски електронен университет (ПеУ): национален 
еталон за провеждане на качествено е-обучение в системата на висшето 
образование”. 
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A COMPONENT MODEL OF METHODS FOR EVALUATION OF THE QUALITY IN 
EDUCATION 

Emil Hadzhikolev, Stanka Hadzhikoleva 
Abstract: The paper proposes a component model of criteria systems for evaluation of the 
quality in education. In it the logic of managing the hierarchical model of the criteria system is 
separated from the management of functionality, necessary for the different types of 
evaluative elements, user roles and application cases. The model has been used in building 
an application called COMPASS-OK for (self) evaluation and accreditation of education. 

Keywords: model of methods, model of criteria systems, component model of criteria 
systems, evaluation of the quality in education 
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Резюме: Тази статия представя груповата работа като стратегия за преподаване 
и учене. Разглежда се процесът на планиране на груповата работа, ролята на 
преподавателя и оценяването на обучаемите  
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1. Въведение 
Съществуват различни подходи за определянето на груповата форма на 

обучение. За означаването й отделните автори използват различни понятия; 
съвместна дейност, групово учене, групова форма на учебна дейност, групова 
организация на дейността, кооперативна групова форма , екипна дейност и др. 
[8]. 

Груповата форма на обучение благоприятства за значително разширяване 
на педагогическото общуване между преподавателя и обучаемите, от една 
страна, и между самите обучаеми, от друга. Тя позволява да се прилага 
диференциран подход към различните обучаеми, стимулира развитието на 
самостоятелното им мислене и творческото им въображение, допринася за 
формиране на организационната им култура и пр. 

Ясна обосновка за използване на съвместната работа може да се намери в 
текстовете на Webb [6]. Той предоставя научен преглед на широка гама от 
образователни теории, изготвени от привържениците на групова работа. 
Научните изследвания показват, че добре разработената и проведена групова 
работа води до по-голямо усвояване и разбиране на това, което се преподава 
[3]. Литературата документира ползите от груповата работа в академично и 
социално отношение, които включват: 

− Развитие на сътрудничество и умения за планиране; 
− Възможности за лидерство и споделено лидерство; 
− Повишено активно участие в процеса на учене; 
− Подобрена работа на обучаемите; 
− Възможности за обучаемите да работят върху големи и/или сложни 

проекти; 
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− Насърчаване на автономията чрез прехвърляне на част от 
отговорността за преподаване и учене върху обучаемите [3]; 

− Възможност за критика на личното разбиране; 
− Получаване на обратна връзка чрез взаимна проверка; 
− Насърчаване способността на обучаемите да мислят критично за 

собственото си учене; 

2. Планиране на групова работа 
Съвместната работа представлява подход за преподаване и учене, при 

който групи от обучаеми работят заедно за решаване на поставената задача. В 
такава ситуация се очаква членовете на групата да се организират и работят 
продуктивно като разпределят задачите и натоварването помежду си. 
Обучаемите общуват, обменят идеи и задават въпроси. Когато работят заедно, 
те избират общ метод или стратегия за работа. Това налага учащите да бъдат 
адаптивни, отговорни и гъвкави, да поддържат коректни взаимоотношения, да 
се адаптират към останалите, да защитават своята позиция, да обсъждат, да 
критикуват и да понасят критика. 

Работата в група предоставя възможност на обучаемите да видят подхода 
на всеки един от останалите и да вземат решения за справяне с проблема.  

При съвместна работа обучаемите формират и междуличностни умения: 
− Позитивна зависимост [2]; 
− Съгласуваност при вземане на решенията; 
− Умения за водене на диалог и дискусия; 
− Взаимодействие лице в лице или технологичният му еквивалент [2]; 
− Умения за разрешаване на конфликти; 
− Лидерски умения при ръководене на групата; 
− Индивидуална и групата отговорност [2];  
Възможните отрицателни последствия, които се дължат на 

несъвършенства в организационната и съдържателната част на груповите 
методи са [7]:  

− Пренапрежение в работата на обучаемите;  
− Ангажираност на едни обучаеми и недостатъчна натовареност на други;  
− Възникване на конфликтни взаимоотношения между отделните групи 

или между партньорите в групата;  
− Нарушаване на дисциплината и д.р. 

2.1. Създаване на групи 
Критична фаза в управлението на работната група е формирането на 

екипите. Преподавателят трябва добре да обмисли състава и размера им - 
това зависи от самите обучаеми и от естеството на поставената задача. Групи 
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от двама или трима души могат да бъдат подходящи за по-неопитни студенти, 
както и при поставяне на по-кратки задачи. Групи от четирима или шестима са 
подходящи за по-опитните студенти, на които могат да се поставят по-сложни 
задачи [1]. Допълнително предимство на малките групи е, че се намалява 
възможността за конфликти между членовете на групата. 

Съставът на групата може да влияе върху ефективността на ученето и 
качеството на проекта, създаден от групата. При определяне на екипите 
възникват следните въпроси: 

− Кой трябва да определи членовете в групата – преподавателя или 
обучаемите? 

− Трябва ли членовете на групата да са със сходни или с различни 
знания и умения? 

− Трябва ли групирането да бъде на случаен принцип и какви критерии 
трябва да се използват? 

Отговорът на тези въпроси до голяма степен се определя от целта на 
работната група и от контекста, в който тя е поставена. Могат да бъдат взети 
предвид следните аспекти: 

− Ако образователната цел е се анализира до каква степен групата ще се 
справи с даден проблем, по-способната група ще постави база за 
сравнение;  

− Ако образователната цел е обучаемите да овладеят едно средно ниво 
на постижения, тогава е възможно сформирането на група от участници 
с различни способности. „Най-ефективните са смесените групи 
(студенти с различни знания и умения). Но ако диапазонът е твърде 
голям, тогава нито по-добрите, нито по-слабите обучаеми ще научат 
повече” [5]. 

Неудовлетвореността на част от обучаемите може да бъде частично 
избегната, когато преподавателят обясни по време на формирането на групата 
защо дадени студенти ще работят заедно в екип, а именно – за да могат да 
увеличат максимално шансовете си за подобряване на знанията и уменията си 
(сътрудничество и взаимопомощ). 

Има противоречиви мнения относно целесъобразността на самостоятелно 
избраните групи. Възможни са например сформирания на приятелски подгрупи 
в рамките на основната група, като по този начин се дестабилизира груповия 
процес. Освен това е възможно някои обучаеми въобще да не бъдат поканени 
и пожелани от никоя група и да не са в състояние да си съставят собствена. 

Какъвто и метод за групиране на обучаемите да се използва, 
преподавателят трябва да предостави съдействие на обучаемите при 
формирането на групите. Консултациите следва да установят основните 
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правила за създаване и поддържане на групата (включително и обратна 
връзка, етапи и оценка). 

2.2. Предварителна подготовка на обучаемите за работа в група и 
запознаване с начина на оценяване 

Възможно е в началото на университетското си образование някои 
студенти да нямат необходимите умения да работят в група или пък уменията 
им за подобен начин на работа да са недостатъчни за новата среда и да се 
нуждаят от обогатяване или промяна. Затова е възможно да се наложи 
известно време обучаемите да практикуват и развиват умения, свързани с 
постигане на цели и толерантност, даване и получаване на обратна връзка, 
преговаряне и справяне с конфликти. 

Независимо кой оценява работата на учащите, е важно те да разбират и 
знаят върху каква база става оценяването. Възможно е те да имат нужда от по-
голяма яснота как да удовлетворят критериите за оценяване. 

2.3. Ролята на преподавателя в процеса на обучение 
Ако критериите и ролите са ясно установени, повечето групи се справят 

успешно дори и с малка намеса от страна на преподавателя. Най-често 
проблемите, които възникват, са свързани с отсъствие на някого от екипа. Това 
затруднява работата по поставения проблем, поставен на цялата група. 

Преподавателят трябва да съдейства на членовете на групата да осъзнаят 
функционирането ú и, ако е необходимо, да промени критериите, целите и 
задачите. В тази връзка той може и да преразгледа индивидуалните задачи 
или роли. 

Изискването всяка група да разработи план за действие и да делегира 
задачите/ролите вътре в нея, допринася за по-ефективното използване на 
ограничения период от време. Това може да се използва за наблюдение на 
напредъка и/или като основа за първоначална оценка. Необходимо е редовно 
проверяване работата на групата чрез представяне на отчет или представяне 
на текущия проект. 

Много от проблемите, свързани с „трудните” групи или студенти, могат да 
се редуцират, ако се открият и обсъдят в началото на обучението. Въпреки 
това обучаемите могат да не желаят да разкриват проблемите и 
затрудненията си и затова трябва да бъдат предоставени възможности те да 
натрупат увереност. Трябва да има ясна процедура кой може да окаже 
подкрепа при възникнал проблем. Преподавателят може да идентифицира 
всяка група, която е нефункционална. След като е установен проблем, 
обучаемите могат да бъдат помолени да отговорят на следните въпроси: 

− Какъв е основният проблем в групата? 
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− Какво може да се направи, за да се реши проблема? 
− Кой е най-неотложният проблем за разрешаване? 
− Какво бихте искали да кажете на членовете на групата? 
Преподавателят трябва да обсъди с групата възникналите проблеми и да 

уточни с тях начини за справяне, както и начин за постигане на поставените 
цели. Ако някой от екипа напусне състава на групата е възможно да се наложи 
оказване на подкрепа чрез предлагане на алтернатива на тези, които остават в 
групата.  

От самото начало трябва да е ясно как трябва да бъдат третирани 
проблемите, които възникват в групата. Това може да се постигне чрез ясно 
установяване на конкретните роли на студента и преподавателя. Акцентът 
трябва да бъде поставен върху конкретния проблем от процеса на работа, а не 
върху нечия вина. Добре е да се избягва разформиране на по-слабо 
справящите се групи, дори тогава, когато обучаемите желаят това. Членовете 
на една разформирована група може да не се приемат добре от новата, в 
която попаднат, и това да наруши процеса на справяне със задачата от цялата 
група. 

Студентите, които не допринасят за успеха на групата може да се 
възползват от нея. Затова е необходимо да се направи разграничение между 
типовете несътрудничещи участници в групова работа – „съзнателно 
несътрудничещи”, „случайно несътрудничещи”, „ситуационно несътрудничещи” 
и „възползващи се”. При групите с участници със смесени способности, 
обучаемите могат да се нуждаят от посочване на очакванията на 
преподавателския състав към членовете на групата (например по повод 
усилията, постиженията или и двете). 

Полезно е да се изисква от студентите да поставят (анонимно) оценка на 
участието на членовете на групата. Когато стане ясно, че някой не е дал 
достатъчен принос за работата на групата, трябва да се помисли за съответна 
мярка. Обучаемите трябва да бъдат информирани за тази практика в началото 
на обучението. Това ще помогне на тези, които се възприемат като 
„несътрудничещи”, да увеличат приноса си към групата. Трябва да е ясно на 
студентите, че е отговорност на групата тя да гарантира еднаквата 
продуктивност на всички. Също така и поставената задачата трябва да 
гарантира еднаквото участие и принос на всеки участник за задоволителен 
резултат. 

3. Оценяване на групова работа 
Много често оценката за обучаемите се превръща в основна цел и акцент 

на обучението [4]. Поради тази причина процесът на оценяване изисква 
внимателна подготовка. Съществуват известен брой методи за оценяване на 
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аспектите на работната група, а именно – определяне на общ критерий за 
оценяване, базиран само на продукта или на комбинация от продукти, процес 
на груповата работа и индивидуални усилия. В допълнение оценката може да 
включва партньорско и съвместно самооценяване, както и оценка от страна на 
преподавателския състав. Въпреки това, всеки от вариантите има своите 
предимства и недостатъци. По-долу ще бъдат разгледани въпроси, свързани с 
оценяването на аспекти на груповата работа, осигуряващи стратегии за 
избягване на често допускани грешки. 

3.1. Проблеми при оценяване на груповата работа 
Има редица критични въпроси, на които преподавателите трябва да си 

отговорят преди да преминат към оценяване на груповата работа. Те 
включват: 

− Трябва ли да се дават на обучаемите едни и същи оценки въз основа 
на приноса на всеки от тях към представянето на групата?  

− Ако се оценява приноса на всеки обучаем, как ще се знае какво точно е 
допринесъл за групата? 

− Допустимо ли е в групата да има обучаеми, които не искат да работят 
по тази начин? 

− Какво да се направи, ако член на групата напусне състава и остави 
групата с необходимост от преразпределяне на задълженията на 
членове? 

− Как да се постъпи, ако групата се разпада или ако член на групата не 
успява да се справи със своя дял от разпределената работа? 

Основен принцип при взимането на всички тези решения, свързани с 
оценяването, е че оценките трябва да се поставят по начин, отговарящ на 
целите на курса. Оценяването има решаващо значение за подхода на работа 
на участниците в екипа.  

Образованието се основава на предположението, че окончателните оценки 
отразяват постиженията на всеки отделен обучаем. Това ясно подчертава 
трудностите по отношение на оценяването в работата по групи, тъй като 
продуктът от нея се отнася на цялата група. 

При опит да се ръководи груповата работа в контекста на индивидуалното 
оценяване, е необходимо знанията на студентите да се обогатяват чрез 
сътрудничество в групата и да се оценяват индивидуалните постижения на 
всеки. Изследвания сочат, че докато се запазва индивидуалният характер на 
оценките, мотивацията за сътрудничество се намалява. Студентите, които 
смятат за себе си, че са сред по-способните в групата, могат да приемат 
сътрудничеството като ощетяващо тяхното предимство и последвалото 
индивидуално оценяване. 
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Алтернативен подход би бил определянето на групови оценки, на базата на 
индивидуалните. Допуска се, че този подход може да обезпокои студентите и 
преподавателите поради факта, че някои участници в групата могат да получат 
по-високи оценки, базирани на работата на други членове на екипа. В друг 
случай притеснението идва от това, че някои студенти могат да получат по-
слаба оценка, тъй като са били „ощетени” от техните партньори. 

Когато дадена задача изисква интензивно сътрудничество, поставянето на 
отделни оценки на членовете на групата е не само трудно, но и се явява в 
противоречие с колективното естество на задачата. Еднаквите оценки на 
членовете на групата биха насърчили сътрудничеството, премахвайки всяка 
вероятност за съперничество и конкуренция. Въпреки това обаче, 
индивидуалните оценки предполагат по-висока производителност и по-добро 
справяне със задачата. Необходимо е да се въведе принцип на неконкуриране 
в рамките на една група, като оценяването се базира на стандарта, постигнат 
от всеки индивидуално, вместо на базата на съревнование между групите. 

Някои групови задачи предполагат наличие на аспект от задача, за който 
обучаемите носят конкретна отговорност и на базата на справянето с него да 
получат съответните индивидуални оценки. При създаването на подобни 
задачи, е много важно да се определи координацията/интегрирането на тези 
отделни подзадачи и да се определи кой от групата ще бъде отговорен за този 
скрит аспект на организиране на групова работа. 

Третият подход за справяне с трудностите се използва все повече в 
практиката. Обучаемите работят в екип, за да изпълнят дадената задача. 
Въпреки това поставянето на отделни оценки, отчита приноса на всеки член на 
групата. Информация за приноса на всеки може да бъде предоставена по 
различни начини –използването на устни изпити, индивидуални резюмета за 
приноса и постиженията на всеки, прилагане на партньорска оценка, 
оценяване на собствения принос. Информацията, събрана по този начин, може 
да се използва от преподавателя за формиране на окончателната оценка на 
обучаемия. 

Друга версия на този подход се основава на разпределението на 
колективна оценка на групата. Групата може да реши дали оценката да се 
разпредели равномерно или неравномерно между членовете ú. 
Преподавателят все пак трябва да определи окончателната оценка въз основа 
на собствената си професионална преценка. Възможно е групата да получи 
една обща оценка, която да се прибави към индивидуалните такива, както и 
към оценките, давани от членовете на самата група. 
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3.2. Насоки при оценяване на груповата работа 
Всички форми на оценяване на студентите трябва да са в съответствие с 

принципите на добрата практика. За оценяване на груповата работа се 
прилагат следните насоки: 

1) Преподавателят трябва ясно да определи предназначението и 
функцията на групата, работеща по съответния проект. Той трябва да поясни 
защо задачата е подходяща за тази група и как този процес и съдържанието на 
проекта ще помогне за постигане на поставените цели на обучението. Тази 
информация трябва да бъде съобщена на студентите от самото начало. 

2) Преподавателят трябва да се увери, че практиките на оценяване 
насърчават и засилват ефективността на работата на групата. 

3) Преподавателят трябва да раздаде на студентите в писмен вид пълно 
обяснение на изискванията за изпълнението на задачата, включвайки инфор-
мация за оценяване, както и пълна информация за процедури, свързани с: 

− Основни правила за членство в групата; 
− Правила, които обхващат дейността на групата;  
− Разпределението на задачите в рамките на групата; 
− Критериите за оценяване на групата – доклад/резултати, включително 

как ще бъде разпределена общата оценка между участниците в 
съвместния процес (т.е. начина, по който обучаемите си сътрудничат по 
време на проекта);  

− Процедурата за оценка на индивидуалния принос; 
− Кой ще извършва оценяването; 
− Свободната позиция, ако група изгуби член или по някакъв начин тя се 

разпадне; 
− Етапите на обратна връзка по време на периода за оценяване, с цел 

проследяване на напредъка на групата и крайните резултати; 
− Как ще бъде оценен приносът на всеки член на групата (напр. 

използване на индивидуални технологични дневници, чрез съвместна / 
външна оценка на процеса на сътрудничество и пр.). 

4) Ако се налага наред с изпълнението на задачата да бъдат развивани и 
умения за работа в група, и двете цели трябва да бъдат добре разяснени, 
заедно с критериите за оценяването им. Необходимо е да бъдат дадени и ясни 
инструкции относно изпълнението на задачата и разпределянето на 
подзадачите. Много често се оказва удачно разработването на критерии с 
участието едновременно на преподавателя и студентите.  

5) Използване на учебници и помощни материали като основа за по-
нататъшното изясняване на изискванията към задачата, както и относно 
усъвършенстването на уменията за работа в група. Те трябва да бъдат 
разпространени в писмена или електронна форма за всички студенти. 
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6) Осигуряване на подробна обратна информация, чрез която да се 
подпомага текущата работа на групата, както и специфична обратна връзка за 
всички аспекти на дейността и резултатите от нея. Високото качество на 
своевременната обратна информация относно задачите, които изискват 
оценяване, е от решаващо значение за разбирането от студентите на връзката 
между качеството на тяхната работа и критериите за оценка. Когато се работи 
по по-обемни групови проекти, междинната обратна връзка също е особено 
полезна – кратки презентации, очертания на груповия прогрес, планиране на 
различните компоненти на задачите на етапи и пр. 

4. Мнения на студенти при използване на груповата работа  
На базата на описаните по-горе методически насоки и стратегии за 

съвместна работа е проведено педагогическо изследване със студенти от 
специалност Компютърни науки по дисциплината Мултимедийни системи и 
технологии. Експерименталната работа е проведена през учебната 2011-
2012г. в Русенския университет Ангел Кънчев.  

При статистическото представяне на данните е направен сравнителен 
анализ между групите на входно ниво за установяване на предварителните 
знания на обучаемите (индивидуално и по групи) и на изходно ниво 
(индивидуално и по групи). 

За определяне отношението на обучаемите относно работата им в група е 
проведено интервю. Интервюто съдържа въпроси, които установяват мнението 
на студентите относно работата им в екип:  

− Работи ли добре вашата група в екип?  
− Каква част от взаимното сътрудничество бе успешна?  
− Имате ли чувство за подготвеност за решаване на подобни проблеми 

след преминаване на курса;  
− Какво бихте направили по различен начин, за постигане на максимален 

ефект от сътрудничество?  
− Допадна ли Ви работата в група като стратегия за работа по 

окончателния проект?  
− Каква подкрепа би била от полза в процеса на решаване на 

поставените проблеми и постигане на очакваните резултати? 
Отношението на студентите за работата им в група е положително и 

повечето от тях смятат, че съвместната работа е добра техника за учене при 
която имат възможност да общуват, обменят идеи и задават въпроси, работят 
заедно, избират общ метод или стратегия за работа и т.н. В съвместната си 
работа те поддържат коректни взаимоотношения, адаптират се към нуждите на 
останалите, защитават своята позиция, обсъждат, критикуват и понасят 
критика.  
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Студентите мислят, че работата в група е полезна и им помага при 
изучаване на учебното съдържание, като същевременно ги прави адаптивни, 
отговорни и гъвкави. Те смятат, че работейки в група, развиват умения, 
свързани с постигане на цели и толерантност, даване и получаване на обратна 
връзка, преговаряне и справяне с конфликти. Изследваните обучаемите 
считат, че екипната работа по време на учебния час е полезна и забавна. 
Повечето от тях казват, че работата в група за тях е по-ефективна от 
стандартните учебни дейности и им помага да се справят по-добре с 
поставените задачи. Така може да се направи заключение, че груповата 
работа предоставя на студентите една полезна стратегия за учене и 
положително преживяване по време на учебния процес.  

Заключение 
След проведено качествено изследване със студенти, работещи в група по 

време на учебните дейности и при работа по проект, може да се направи 
заключение, че груповата работа представлява една полезна стратегия за 
учене и в същото време осигурява позитивен климат по време на учебния 
процес. 
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GROUP WORK AS A STRATEGY TO IMPROVE THE EFFECTIVENESS OF THE 
LEARNING PROCESS 

This article introduces group work as a teaching and learning strategy. It considers the 
process planning of group work, the role of the teacher and the process assessment of 
learners. Group work is a form of cooperative learning. It aims to handle individual differences, 
develop students' knowledge, generic skills (communication skills, collaborative skills, critical 
thinking skills) and attitudes. 



268 VVІІ--ттаа ННааццииооннааллннаа ккооннффееррееннцциияя „„ООббррааззооввааннииееттоо вв ииннффооррммааццииооннннооттоо ооббщщеессттввоо””
 

ПОДОБРЯВАНЕ НА СПИСЪКА ОТ ПОЛОЖИТЕЛНИ И 
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Резюме: Целта на представената разработка е да предложи алгоритъм за 
подобрение на списъка от думи и изрази носещи определено отношение 
(положително или отрицателно) към даден обект. Този списък се използва по-късно 
за автоматична класификация на нови мнения за обекти.   Алгоритъма използва 
мнения класифицирани от човек след това ги анализира за да намери най-често 
срещаните думи и изрази, които не са в списъка от “спиращи думи”. Такъв списък се 
изграждат за определена предметна област. Проведените експерименти с 
текстове от различни предметни области, показват че предложният подход 
подобрява точността на класификацията на мнения.  

Ключови думи: извличане на мнения от текст, списък от положителни и 
отрицателни думи 

1. Увод 
Задачата за определяне на чувства в текст е обект на сериозен 

изследователски интерес през последните години. Предпоставка за това са 
все по-голямото използване на социалните мрежи (Facebook, Twitter и др.), 
блогове и форуми. Това налага създаването и използването на методи, които 
да оценяват дали едно мнение е положително, отрицателно или неутрално. 
Тези методи имат различни приложения в маркетинг анализа, мнението на 
хората относно политиката и т.н. Например, ако искаме да закупим лаптоп 
освен цена, характеристики, производители т.н. биха ни интересували 
мненията на други хора (най-вече такива, които считаме за експерти в 
областта), които биха ни дали съвети. За производителите на такива лаптопи 
мнения на клиентите са изключително полезни за уточняване на маркетинг 
стратегията и за улавяне на погрешни мнения - например “На този лаптоп не 
върви новият Уиндоус.” [1][2] 

Въпреки че на пръв поглед задачата изглежда лесна изречения от рода на 
“Този филм би трябвало много да ми хареса, актьорите са невероятни, сюжета 
изглежда повече от обещаващ. Но накрая нещо не се получава.” са много 
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трудни за класификация от машина, тъй като се съдържат предимно думи, 
носещи положително значение. 

Една от основните стъпки при извличането на чувства от текст е 
използването на ключови думи, които да носят позитивен, негативен или 
неутрален контекст. Например думи като “харесвам”, “обичам”, “мразя” или “не 
харесвам”. На базата на списък от тези думи може чрез различни алгоритми 
(например наивен бейсов класификатор) да определим чувството в текста.  

Възможно е да се използват различни класификатори – например support 
vector machines, наивен бейсов и други.  [3] 

Идеята на настоящата статия е да предложи алгоритъм за подобрението 
на този списък, тъй като освен думите, които носят положително или 
отрицателно отношение във всяка предметна област (като харесвам, мразя и 
т.н.) се срещат и други думи или поредица от две думи, които да носят 
определено отношение в зависимост от конкретната предметна област 
(например в областта на футбола - “отборът се защитаваше много” носи 
отрицателно значение, а никоя от думите сама по себе си не е с такова). 
Характерна особеност за социалните мрежи (например Twitter) е, че някои 
съкращения, например тагове, могат да носят сами по себе си значение за 
мнението в текста. 

В настоящата статия са направени тестове в няколко предметни области – 
футбол и политика като използваме социалните мрежи Facebook, Twitter, 
Google+, Blogspot, Digg, Yahoo News. Използвани са стоп думи от 
https://code.google.com/p/twitter-sentiment-
analysis/source/browse/trunk/files/stopwords.txt?r=51. 

Разгледано е определяне на резултати с помощта на класификатора 
SentiStrength (който може да се използва за научни цели) в/у 1000 произволни 
мнения от социалните мрежи. Показва се, че точността на класификация се 
подобрява с няколко процента при ползването на подобрения речник с 
ключови думи. 

Класификацията на мненията на позитивни/негативни/неутрални е 
направена от авторите на статията с помощта на програмни средства за 
верификация на получените резултати (SentiStrength) и верификация на 
резултатите от авторите. т.е. Всяко мнение класифицирано като положително 
и отрицателно е проверено от авторите.   

2. Подобни разработки 
През последните години се наблюдава засилен интерес в областта на 

извличането на чувства от текст. Ранната работа в тази насока е на Turney и 
Pang , които прилагат различни методи за намиране на полярността на ревюта 
на продукти и на ревюта на филми. Това се прилага на ниво документ.  
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Документите могат да бъдат класифицирани и на степени на отношение - 
например в скалата от (-5; +5) изречението: 

“Много харесвам този продукт - най-добрият, който някога съм ползвал!” 
може да се оцени като +5, а мнение от рода на “Това не е лошо” да се 

оцени като +1.  
Изречение от рода на “Изключително много мразя този продукт!!!” може да 

бъде оценено като -5. В настоящата разработка се спираме изцяло на 
класификация - положително/отрицателно/неутрално (т.е. дали е засечено 
отношение или не). Pang и Snyder разглеждат точно такъв тип класификация.  

За верификация на получените резултати е използван софтуерният 
инструмент SentiStrength (http://sentistrength.wlv.ac.uk/), който има резултати, 
достигащи класификационните способности на човек. Доказано е, че човек има 
средно 79% успеваемост в класифицирането на мнения и дори програма да 
има 100% точност, двама произволни човека ще имат разлика в 
класификацията около 20% на произволно избрани мнения (както и на която и 
да е тема). Горепосоченото софтуерно приложение осигурява Java код, който е 
базиран на списъци от думи, носещи положително и отрицателно значение. В 
началото се използват списъците с позитивни/негативни думи, които предлага 
SentiStrength, които се обогатяват с всяка предметна област. В настоящият 
алгоритъм не се засичат т.нар. emotion icons, което би могло да бъде 
подобрения, тъй като в доста мнения (като “I’m walking outside :)))))))))))))))))))” 
отношение може да бъде засечен. Редица софтуерни продукти с отворен код 
използват решения като машинно самообучение, статистка, и обработка на 
естествен език, за да автоматизират извличането на чувства от текст в уеб 
страници, онлайн новини, дискусионни групи в Интернет, онлайн ревюта, уеб 
блогове и социалните медии. Системи, базирани на знания ползват публично 
достъпни ресурси като WordNet-Affect, SentiWordNet и SenticNet, за да извличат 
семантичната информация с методи на обработката на естествен език. 

3. Алгоритъм за подобряване на лексикона от думи 
Списък позитивни думи = {Предварително зададен списък от думи, които 

носят универсално положително значение} 
Докато списъкът от думи не се променя повтаряй:  
1. Извлечи произволни 1000 положителни кратки изречения от 

социалните мрежи (примерно от определена област или по ключова 
дума). Класификацията се извършва от учител.  

2. Намери най-често срещаните N думи в изреченията, класифицирани 
като позитивни, които не се съдържат в даден списък от стоп думи.  
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3. Обнови списъка с думи като добавиш тези, които се срещат по-често 
от досегашните на базата на отношение - срещане/брой думи в 
изреченията. 

Алгоритъмът трябва да бъде направен и за отрицателни думи по същия 
начин. Той е изцяло еквивалентен на гореописания. Следва илюстрация на 
алгоритъма и за думите с отрицателно отношение: 

1. Добави най-често срещаните думи с положително отношение. 
2. Добави най-често срещаните думи с отрицателно отношение. 
3. Класифицирай отново с помощта на някой класификатор, ползващ 

списък от думи с положително и отрицателно значение и сравни резултатите с 
вече получените.  

Предметната област на тестовете може да бъде зададена предварително. 
Алгоритъмът разчита на потребителя да бъде обучен от предварително 
зададена тема. 

Да дадем следния пример – Извличаме по 1000 мнения от социалните 
мрежи, които съдържат дадена дума (“football” или “politics”), при което 
намираме следните подобрения в списъка - думи като “scored”, “goal” носят 
положително значение, докато думи като “defended” или дори биграма като 
“zonal marking” може да носят по-скоро отрицателно отношение. От всички 
извлечени мнения броим най-често срещаните думи и биграми, които не 
попадат в списъка от стоп думи и ги добавяме към списъка от думи. След това 
тестваме дали има подобрение на класификацията отново с 1000 произволно 
извлечени мнения от предметната област. Предметната област може да бъде 
лесно заменена, посочените примери са в области, които са с широк публичен 
интерес, всички мнения се извличат на база ключова дума. Може да се 
направи, така че да се търсят биграми или поредица от думи, но тогава те 
трябва да бъдат добавени в списъка от получените стоп думи, тъй като се 
срещат във всяко мнение и не носят значение. 

4. Експерименти 
Гореописаният алгоритъм в секция 3 е тестван в следните предметни 

области - футбол и политика. След изпълняването на алгоритъма и 
подобряване на списъка от думи в областта на футбола се подобрява 
класификацията с наивен бейсов класификатор със средно 3,5%, а в областта 
на политиката с около 8%. Посочената разлика се дължи на това, че в 
политиката повече думи носят отрицателно значение. 

Използвани са социалните мрежи Facebook, Тwitter, Google+, Digg, Bing 
Search като се извличат най-актуалните мнения при всяко тестване. Почти 
всички от социалните мрежи предлагат възможност за извличане на публични 
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мнения от тях като лесно могат да се добавят социални мрежи, тъй като в 
повечето случаи извличаният формат е един и същ - JSON.  

При всеки тест извличаме произволни 1000 мнения от социалните мрежи. 
Разпределението по социални мрежи е следното: 

Приблизително 600 (т.е. 60%) от мненията са от Twitter. Приблизително 300 
(т.е. 30%) са от Фейсбук. Останалите 10% са от другите мрежи в зависимост от 
най-новите резултати. Всички мнения са сортирани по дата (т.е. най-нови) и са 
публични, т.е. имаме права да ги използваме. Използваме най-често Twitter и 
Facebook, тъй като има най-много мнения, публикувани там.  

След анализ на футболни мнения открихме, че най-често срещаните думи, 
които са специфични за областта и не са стоп думи: ball, cup, player, Match, 
Win, Lose, Play, Team, Goalkeeper, Striker, Goal, Kick, Pass, Tackle, Cross, 
Dribble, Shoot, Strike,Score, Foul, Defend, Attack, Referee, Penalty, Red. 

От изброените по-горе думи положително значение в контекста на 
областта носят:cup,goal,strike,score,team,shoot. 

Думите goalkeeper, lose, referee, red, penalty носят отрицателно значение.  
След добавянето им в списък с думи с общо положително значение при 

класификацията с помощта на софтуерният инструмент SentiStrength се 
постига подобрение от 4% в получените резултати - от 71% на 75% и от 66% на 
71%. 

В областта на политиката голяма част от мненията се класифицират като 
негативни (около 40%) като средното за другите области е около 10-15%. С 
добавянето на специфични термини се увеличава точността на предсказване с 
около 8% - например най-често срещаните думи и биграми са: politician, tax, 
elections, president, minister, new president, tax cut.  

5. Заключение 
В настоящата разработка се изследва метод за подобряване на 

резултатите при извличането на чувства от мнения, базиран на извличане на 
специфични думи от предметна област и добавянето им. С направените 
тестове се вижда, че се подобряват получените резултати. За бъдещо 
надграждане ще бъдат разгледани други предметни области, ще се подобри 
избирането на специфичните думи и ще се тества с по-голямо множество от 
мнения. 
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Abstract: Тhe idea of the current paper is to propose an algorithm for improving the list of 
positive and negative words based on a specific topic. The opinions are classified by a person 
or a machine (or combined) and the most frequent words are being found that are not in the 
list of stop words. These words are being added to the list and than with a sample classifier is 
found improvement in the classification of the already exctracted opinions. Several tests have 
been described to show how to test the algorithm.  
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Резюме: Обучението по математика трябва да се планира така, че да отговаря на 
потребностите на учениците. Прилагането на информационните и комуникационни 
технологии чрез използване на виртуална образователна среда е необходимо 
условие за качествен учебен процес. Учениците от различен етнически състав 
усвояват учебния материал много по-лесно и бързо, ако той е представен нагледно. 
Това повишава и мотивацията им за учене, както и създава предпоставки за 
тяхната успешна социализация и развитие. 

Ключови думи: информационни технологии, виртуална среда,динамичен софтуер, 
обучение, деца с различен етнически състав. 

Въведение 
Компютърната революция в последните десетилетия даде своето 

отражение в системата на българското образование. Компютърът стана не 
толкова обект на учебния процес, колкото основно техническо средство в 
самото осъществяване на този процес. На практика, работата на всеки учител 
се променя спрямо новите реалности. Съвременните подходи за 
организацията на учебния процес са основани на използването на 
информационните технологии. В определени случаи съдържателно-
методическите форми на обучение се пренастройват като се използват 
съвременните средства и учебния процес се развива в нова среда. Така 
стигаме до една от основните характеристики на електронното обучение - 
повишаване качеството на образованието.  

Едно от направленията за приложение на информационните технологии в 
обучението по математика се явява проектиране на програмните средства във 
виртуална среда. В дадения случай се фокусираме върху динамичния софтуер 
GeoGebra, като платформа, предназначена за представяне и усвояване на 
учебна информация. 

Виртуалната учебна среда – това е съвкупност от технологии, структура от 
данни и съдържание, така наречените виртуални учебни обекти. Тя може да 
съществува като самостоятелно множество или общо – чрез използване на 
интернет пространството. За организацията на учебния процес се разработват 



VVІІ--ттаа  ННааццииооннааллннаа  ккооннффееррееннцциияя „„ООббррааззооввааннииееттоо вв ииннффооррммааццииооннннооттоо ооббщщеессттввоо”” 275
 

обектно-ориентирани виртуални платформи, които са удобни и лесни за 
използване и имат понятен интерфейс. 

Виртуалните образователни среди се появяват още през 1992 година. От 
това до сега тяхното развитие преминава през различни фази на 
усъвършенстване, но винаги акцента е един и същ, а именно адаптация на 
учебния материал към нуждите на конкретния обучаем. 

1. Динамичният софтуер като образователна среда - ВИРТУАЛНА 
ДЕКАРТОВА КООРДИНАТНА СИСТЕМА. 

Проблемът за разработване и използване на по-съвършени, по-ефективни 
методи и средства за обучение по математика винаги е занимавал 
преподавателите, откакто съществува организираното обучение. При 
търсенето на нови възможности за повишаване ефективността на 
преподаването на учебния материал винаги се определя нивото на знания и 
умения на съответните ученици. 

В настоящия доклад акцентът е обучение на  ученици с различен етнически 
състав. Темата е „Декартова координатна система“ от учебното съдържание по 
математика за 6. клас.  Основните проблеми, които трябва да бъдат 
преодолени, са следните: 

• неразбиране на математическата терминологията; 
• ограничените контакти с мнозинството – социализацията на тези 

ученици се извършва основно в училище; 
• овладяване и затвърждаване на базови знания и умения по 

математика; 
• липса на възможности за затвърждаване на умения за работа с 

компютър. 
При търсенето на възможности за разрешаване на тези проблеми 

използвахме възможностите на динамичния софтуер GeoGebra за 
преподаване на уроците в 6. клас: „Декартова координатна система. 
Координати на точка“ и „Декартова координатна система. Упражнение“. [6] 
Предметно-ориентираната учебна среда не може да бъде винаги абсолютна. 
Уроците се провеждат с ученици от основно училище, намиращо се в малкото 
населено място – гр. Меричлери, община Димитровград. Преобладаваща част 
от тях са ученици от ромски произход със следните особености: недобро 
владеене на български език, натрупани пропуски в учебния материал по 
математика, нисък социален статус, водещ до липса на интерес към процеса 
учене. Отчитайки ги, решихме да приложим следния подход, който нарекохме 
„ВИРТУАЛНА ДЕКАРТОВА КООРДИНАТНА СИСТЕМА“. В какво се състои той: 
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• представяне пред учениците на правоъгълна координатна система 
чрез GeoGebra – използване на мултимедиен проектор и преносим компютър; 

• построяване на точки в равнината във виртуалната координатна 
система – фиг.1; 

• движение на точките в четирите квадранта; 
• определяне знаците на координатите в отделните квадранти – фиг.2. 
В рамките на учебния час учениците имаха възможност да упражнят тези 

знания и като използват стандартните чертожни инструменти за построяване 
на точки в равнината. След изпълнение на всяка задача те сравняваха 
резултатите си с тези от виртуалната координатна система. 

Задача: Начертана е правоъгълна координатна система. Намерете 
координатите на  отбелязаните точки A, B, C, и D. [5] 

 

 
фигура 1. Построяване на точки в равнината във виртуалната координатна 

система 
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точката A има  
⎩
⎨
⎧

1 ордината

2 абциса
,    т.е. A(2; 1) 

точката B има  
⎩
⎨
⎧

2 ордината

4- абциса
,    т.е. B(-4; 2) 

точката C има  
⎩
⎨
⎧

3- ордината

2- абциса
,    т.е. C(-4; -3) 

точката D има  
⎩
⎨
⎧

2- ордината

3 абциса
,    т.е. D(3; -2) 

Казваме, че точката А има координати 2Ax =  и 1Ay = , точката А се 
определя с наредената двойка числа (2; 1) 

Вторият урок, свързан с упражнение се проведе в компютърен кабинет, 
където всеки ученик затвърждаваше придобитите знания и умения, 
използвайки ВИРТУАЛНА ДЕКАРТОВА КООРДИНАТНА СИСТЕМА. [5] 

 
фигура 2. Определяне знаците на координатите в отделните квадранти 



278 VVІІ--ттаа ННааццииооннааллннаа ккооннффееррееннцциияя „„ООббррааззооввааннииееттоо вв ииннффооррммааццииооннннооттоо ооббщщеессттввоо””
 

т.A има ( )+  абциса и ( )+  ордината 

т.B има ( )−  абциса и ( )+  ордината 

т.C има ( )−  абциса и ( )−  ордината  

т.D има ( )+  абциса и ( )−  ордината 

Двете координатни оси разделят равнината на четири части, наречени 
квадранти (както е показано на чертежа). 

2. Предимства на ВИРТУАЛНАТА ДЕКАРТОВА КООРДИНАТНА 
СИСТЕМА. 

Овладяването на учебното съдържание по математика е процес, който 
преминава през усвояване на математически термини и понятия, придобиване 
и затвърждаване на знания и умения за тях и прилагането им при решаване на 
различни задачи. За темата „Декартова координатна система“ в 6. клас 
съществува благоприятна възможност за прилагането на динамичния софтуер 
както при въвеждането на нови знания, така и при тяхното затвърждаване. 

 Какво се постига с използването на ВИРТУАЛНАТА ДЕКАРТОВА 
КООРДИНАТНА СИСТЕМА: 

• учениците осъзнават връзката между координатна ос Ox и координата 
на точка – рационално число, което определя мястото на точката 
върху координатната ос [2]; 

• онагледяват се понятията наредена двойка числа, квадратна мрежа, 
квадранти; 

• новите понятия се приемат както визуално, така и речево – по-добра 
възможност за тяхното запомняне; 

• учениците придобиват умения за използване на компютъра като 
средство за придобиване и затвърждаване на знания. 

Третият урок от темата „Декартова координатна система“ е „Построяване 
на симетрични точки на дадена точка в координатна система“. Т.к. учениците 
до 6 клас не са се запознавали с понятието „симетрия относно точка“ и 
„симетрия относно права“, това създава проблеми при усвояване на този 
материал. Предвид и недостатъчният брой часове, особено за училище, 
където децата са от различен етнос, със стандартните методи и средства на 
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преподаване почти е невъзможно този материал да бъде разбран. 
Използвайки  ВИРТУАЛНАТА ДЕКАРТОВА КООРДИНАТНА СИСТЕМА нещата 
коренно се променят. В самия учебен час има достатъчно време да се 
онагледи новият материал, да се разгледат повече примери и съответно 
самите ученици  могат да работят достатъчно време и самостоятелно под 
методическото ръководство на учителя. 

Предимствата на този начин на преподаване са и в още един аспект. Той е 
свързан с осъзнатото развитие на учениците, живеещи в малко населено 
място и  възпитавани в различна етническа среда. Възможностите за достъп 
до компютър, неговото използване в учебния процес, както и самостоятелно в 
домашна обстановка за тях са почти ограничени. Когато учителят им осигури 
тази възможност първата промяна, която настъпва при тях е по-доброто 
отношение към процеса учене.  Формират се основни знания и умения, 
необходими за овладяване на математическите понятия: декартова 
координатна система, координати на точка в равнината, разположение на 
точки в четирите квадранта. С помощта на динамичните конструкции, учителят 
създава условия за достъпност на учебния материал. Това води до 
повишаване, както на активността на учениците, така и на мотивацията им за 
учене. 

3. Заключение 
Информационните технологии се явяват много подходящо и необходимо 

средство за създаване на нови възможности за придобиване на знания и 
умения. При наличие на ученици, за които българският език не е майчин, 
живеят в по-ниско развита семейна и социална среда, не притежават 
възможности за достъп до нови технологии, училището се явява основно място 
за тяхното възпитание и развитие. 

Темата „Декартова координатна система” в 6. клас е подходяща за 
използване на динамичен софтуер. Математическите понятия координатна 
система, координати на точка в равнината и терминологията, свързана с тях се 
запомнят по-лесно, предвид факта, че учениците от малкото училище не 
владеят добре български език. Базовите знания и умения, необходими им в 
следващите учебни класове се овладяват и затвърждават по-лесно и трайно. 
Работата в часовете по математика с използване на компютър създава 
междупредметните връзки, които подпомагат и овалдяване на умения за 
използването на новите технологии. 

Проблемът за основните фактори на развитието на личността и 
отношението между тях е важен методологичен въпрос [1]. Предвид това, 
социалната заявка на обществото изисква интеграция на учениците от 
различен етнически състав да се осъществява основно в училище. От друга 
страна обучението по математика предполага овладяване на трайни знания и 



280 VVІІ--ттаа ННааццииооннааллннаа ккооннффееррееннцциияя „„ООббррааззооввааннииееттоо вв ииннффооррммааццииооннннооттоо ооббщщеессттввоо””
 

умения, необходими за успешно завършване на клас и степен на образование. 
Използването на новите технологии създава възможности за разнообразяване 
на формите на преподаване като се отчитат особеностите на учениците, както 
и вида и разположението му в дадено населено място. 
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4. http://tuj.asenevtsi.com. –Тужаров Хр., Електронно обучение 
5. Паскалева Здр., Паскалев Г., Алашка М., Математика, учебник 6 клас, Архимед, 

2007 г. 
6. Димкова Д., Учи и преподавай математика с GeoGebra, Везни – 4, 2012 г. 

VIRTUAL CARTESIAN COORDINATE SYSTEM  

Katya Chalakova, Stanislava Koleva 

Abstract: Mathematics teaching should be planned so that it fits the needs of the students. 
Applying the information and communication technologies through the usage of virtual and 
learning environment is a necessary condition for a qualitative education process.  Students 
belonging to a different ethnic group are able to acquire the school material faster and easier 
if it is presented visually. That increases their motivation for learning as well as it creates 
precondition for their successful socialization and development. 

Key words: IT, virtual environment, dynamic software, teaching, children of different ethnic 
origin, Cartesian coordinate system. 
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МИСТИФИКАЦИЯ НА КРИЗАТА – ВЪЗМОЖЕН ЛИ Е ИЗХОД? 

Александър Гънгов 

Софийски университет "Св. Климент Охридски" 
agungov@phls.uni-sofia.bg 

Резюме: Мистификацията се провежда на три нива: икономико-финансово, логико-
познавателно и био-онтологично. 

1. Икономико-финансово. 
Производството на стоки и услуги, както и тяхното потребление, не са 

значими и отстъпват на заден план. Два типа финасови операции се 
превръщат в двигател на обществото: а) предоставяне на кредит, който се 
изплаща като дълг и най-вече като лихва върху дълга; б) спекулативно 
създаване на пари чрез разнообразни деривативи, които могат да се изплащат 
като дълг и лихва, но могат и изобщо да не се изплащат.  

При първата операция цялата тънкост се състои в това да се осигуряват 
нови дългоплатци; индивидите чрез кредитни карти, ипотечни и потребителски 
кредити; компаниите чрез бизнес кредити; „суверените“ държави чрез 
изтискване на данъкоплатците и превръщането им в дългоплатци, което в 
идеалния вариант е съпроводено или достига до разпродажба на 
националните ресурси за покриване на дълговете. 

При втората операция индивидите се използват като материал за 
спекулация, като статистически единици, които дават основание за създаване, 
увеличаване и подържане съществуването на деривативите, в повечето 
случаи дори без да се обслужват като дълг. 

2. Логико-познавателно. 
Използват се няколко абсурдни, за непредубедения наблюдател и участник 

в играта, уловки, позволяващи провеждането на финасовите операции по 
ефикасен, безпрепятстван и необратим начин: а) колкото повече усилия и 
средства се влагат, толкова по-трудно е да се преодолее дълга и финансовата 
зависимост – порочен кръг, отчуждение на труда от собствените му интереси и 
обслужване на финасовия капитал; б) едно действие, както и 
противоположното на него, водят до един и същи резултат;  в) подтикване към 
действия въз основа на противоречиви тези.  
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3. Био-онтологично. 
Индивидите не само, че не се разглеждат като свободни граждани, 

призовани да организират обществото чрез демократично управление, но те 
вече не са употребявани главно като производители и потребители. Основната 
им роля се свежда до статистически единици, експлоатирани за създаване и 
нарастване на дълговите и спекулативни финанси. Статистическите единици 
се калкулират, подлагат се на виртуално /имагинерно/ или реално нарастване 
и намаляване; биват манипулирани именно като статистически единици, т.е. в 
смисъла на „манипулиране на избори“; извършва се манипулация и в смисъла 
на „промиване на мозъци“, но за разлика от класическата политическа 
пропаганда и рекламата, промиването на мозъци насочва индивидите да 
извършват действия, подобаващи тъкмо на статута им на статистически 
единици. 

Има ли надежда за статистическите единици? 
Да се проникне отвъд хипнотизиращия и заробващ абсурд на 

преобладаващия социо-политически дискурс и действията,  които следват от 
него. Да се успее да се извършат действия, които не му съответстват, а го 
подкопават. Да се преобърне, абсурдната заробваща ситуация, така че тя да 
служи на индивидите, а не само тя да се възползва от статистическата 
единица. Така статистическата единица би могла да придобива плът и кръв, 
отнети й при пиршеството на финансовите върколаци. 
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АВТОМАТИЗИРАНЕ НА ДЕЙСТВИЯТА НА УЧЕНИЦИТЕ ЧРЕЗ 
РАЗРАБОТКА НА КОМПЮТЪРНИ ПРЕЗЕНТАЦИИ В 

ПРОГИМНАЗИЯТА 

Даниела Димитрова 

докторант в катедра „Компютърни технологии“ при ФМИ на ПУ “Паисий 
Хилендарски“Пловдив 4003, бул „България“№236 

danidimitrova@uni-plovdiv.bg 

Резюме: Посредством два теста по информационни технологии в раздела 
Компютърни презентации се анализира образното мислене на учениците и 
практическото значение на усвоените знания. Изготвени са анализ на тестовите 
задачи и оценка на тестовете. Представени са постиженията на учениците, при 
развитието на мотив за работа с компютърна техника към подготовка и 
представяне на мултимедийна презентация. От експерименталната група 
участват 15 ученика, които са разделени на две групи съответно по 7 и 8 ученика. 
Задачите са предназначени и използвани за оценка на знанията в часовете от ЗП 
(като са застъпени и при обучението по СИП). Оценяващите им качества и 
направените изводи на основа получените отговори на обучаемите служат за 
качествено изследване на ниво формиране и развитие на познавателната 
активност на учениците. Анализът се базира на броя верни отговори от 
тестовете. Резултатът от действието придобива по-голямо значение от мотива 
на обучаемите да имат повече часове по ИТ. В случая се извършва движение на 
мотива върху целта на обучението, което се доказва с резултатите на учениците. 

Автоматизираните действия оставят образи в мислите на обучаемите, 
съответстващи на предмета, за който са приложени, което полага основа на 
образното мислене при изучаването на учебния предмет на спираловидния подход. 
Придобитата автоматизираност на действия дава основата за формиране и 
развитие познавателната активност на учениците. 

Ключови думи: информационни технологии, тест по ИТ, познавателна активност; 

AUTOMATING ACTIONS OF STUDENTS WITH DEVELOPMENT COMPUTER 
PRESENTATIONS IN LOWER SECONDARY 

Daniela Dimitrova 
Abstract: Through two tests in IT section Computer presentations analyze figurative thinking 
of the students and the relevance of the acquired knowledge. Have been prepared analysis of 
test tasks and assessment tests. Presents the achievements of students in the development 
of motivation to work with computers to preparation and presentation a multimedia 
presentation. 

Keywords: information technology, test IT, cognitive activity 
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МЕДИАТЕКА – БИБЛИОТЕЧЕН МЕДИАЦЕНТЪР 

Калина Минчева 

Университет по библиотекознание и информационни технологии -  София 
kaliana_km@abv.bg 

Резюме: В настоящия доклад се разглеждат понятията медиатека и библиотечен 
медиацентър. Целта на изследването е да определи до каква степен определението 
за медиатека се препокрива с това на съвременния тип библиотека.  
Ключови думи: медиатека, библиотека, библиотечен медиацентър. 

Процесът на информатизиране на библиотеките към края на ХХ век в 
различна степен обхваща почти всички страни. Разгръща се дейността на 
коопериране във всички сфери на библиотечните дейности и на различните 
равнища. Автоматизацията в библиотеките се реализира като съвкупно 
използване на програмно-технически средства, частично или пълно 
освобождаващи човека от изпълнението на рутинни операции в събирането, 
преобразуването, предаването и използването на информацията. Все по-често 
думата библиотека е заменяна с медиатека. Целта на изследването е да 
определи до каква степен определението за медиатека се препокрива с това 
на съвременния тип библиотека. Чрез методи на наблюдение, проучване, 
анализ и систематизиране на фактологичен материал са идентифицирани  
въздействията на новите технологии върху възникването на нови видове 
библиотечни функции и съответно услуги в съвременния модел на 
библиотеката и други културни институции. 

MEDIATHEQUE – MEDIA CENTRE  

Kalina Mincheva 

University of Library Studies and Information Technology - Sofia, 

Summary: In the present report I am studying the terms Mediatheque and Media Centre. The 
goal of the research is to define the extent to which the term Mediatheque overlaps the 
concept of Modern-day Library. By methods of observation, research, analysis, and 
schematization of factual material I am identifying the new technologies’ impact on the rise of 
new types of library functions and services in the contemporary model of libraries and other 
cultural institutions.  
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ВАЛУТНИ ОПЕРАЦИИ И AЛГОРИТМИ 
ЗА НАМИРАНЕ НА НАЙ-КЪС ПЪТ В ГРАФИ 

Десислава Пушкова, Дойчин Бояджиев 

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски” 
d_pyshkova@abv.bg 

Резюме: С аналог на алгоритъма на Форд-Белман за намиране на най-къс път в граф 
се показва как могат да се извършват валутни операции така, че да се реализира 
максимална печалба. Използвани са моментните стойности на кръстосаните 
курсове на следните валути BGN, EUR, USD, GBP, JPY, CHF и CAD.  

Ключови думи: кръстосани курсове, валута, графи, Форд-Белман.  

Целта на настоящата работа е да се покаже как с помощта на 
оптимизационни алгоритми в графи може да се избере най-удачната „валутна 
верига”, т.е. през кои валути да се премине, за да се закупи необходимата 
валута максимално изгодно. Данните са представени като  граф, върховете на 
който съответстват на определена валута,  а разстоянията между върховете – 
съответно курс „купува” и курс „продава”. В този случай се пренебрегват 
таксите за преводи, комисионни и други разходи свързани с извършването на 
валутни операции. По аналогия с алгоритъма на Форд-Белман за намиране на 
най-къс път в граф се разглежда итерационен процес. Алгоритъмът е 
представен чрез софтуерния продукт Wolfram Mathematica.  

Разработката е частично спонсорирана по проект НИ13 ФМИ-002 на ПУ 
"Паисий Хилендарски", Пловдив. 

CURRENCY OPERATIONS 
AND ALGORITHMS FOR THE SHORTEST PATH IN A GRAPH 

Desislava Pushkova, Doychin Boyadzhiev 
Plovdiv University “Paisii Hilendarski” 

Summary It is shown how to perform exchange operations in order to maximize the profits by 
using an analogue of the Bellman – Ford algorithm for finding the shortest path in a graph. 
There are used the instantaneous values of the cross rates of the following currencies: BGN, 
EUR, USD, GBP, JPY, CHF, and CAD. 
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СЕРИОЗНИТЕ ИГРИ В ПОМОЩ НА ЛИЦАТА С УВРЕЖДАНЕ 

Василка Събева  

Студент, Магистърска степен „Приложна математика”, ПУ „Паисий Хилендарски”,  
vase13@abv.bg 

Разширено резюме: Сериозните игрите са атрактивни за учениците със специални 
образователни потребности, защото те задоволяват тяхната потребност за по-
бързо  наваксващо обучение. Освен като средство за обучение и социализация, 
модерните сериозни игри притежават следните допълнителни характеристики: 
реалният свят се представя в неговия честен, чист вид, такъв какъвто следва да 
се стремим да го изграждаме; въвеждат се понятия като равенство и приемане на 
различието; постига се мотивация чрез предизвикателство; извършва се обучение 
без да се използва наказание в случай на грешки („обучение не чрез наказание, а чрез 
осъзнаване на собствените грешки”). Въпросите,  които следва да се преодоляват и 
изследват в днешния ден са: опитват ли се учителите да включат игрите в своя 
план за подготовка и обучение, какви са техните настройки за използването им  в 
реалната класна стая, създава ли проблем факта, че учителите все още нямат 
натрупан достатъчно опит в използването на игрите като инструмент за 
обучение. Факт е, че днес повечето училища разполагат с компютърни зали, налице 
е и интернет достъп, а учителите имат достатъчно познания как да използват 
компютрите в класната стая. Но игрови конзоли липсват, а преподавателите 
нямат предходен опит как да използват игрите в учебния час. Въпреки това 
обучителите и обучаемите са много доволни от използването на сериозните игри. 
Според обучителите  учениците променят своето отношение към образователния 
процес: започват да задават повече въпроси, фокусират се върху разглежданите 
теми и намерят чрез игрите практически решения на въпроси, свързани с живота в 
реалния свят. Не на последно място отчита се засилена вътрешна мотивация от 
страна на учениците за задълбочаване на познанията в дадената област. 
Обучителите предпочитат да използват игрите, когато работят в малки групи от 
трима-четирима обучаеми, които са със сходно ниво на познание и на концентрация.  
Успешното прилагане на сериозните игри в класните стаи поставя следните 
изисквания към обучителя – той трябва да е изследовател, насърчаващ партньор и 
подържащ играч. Ролята на обучителя като изследовател е свързана със 
способността му да променя съдържанието на играта и да я адаптира към целите 
на обучението. Ролята му на насърчаващ партньор е свързана с неговите 
способности да интегрира електронните игри с не-електронните, както и със 
способностите му да прилага съответни обучителни методи, създавайки учебна 
среда, която мотивира както цялата група, включена в обучителния процес, така и 
всеки отделен обучаван. Ролята на обучителя като подържащ играч, е свързана с 
наблюдаване на придобитото познание и  преживяванията на обучаемия по време на 
играта. Когато е необходимо той следва да се намесва в играта, за да преодолее 
определени затруднения, свързани с приложението й или за да обясни придобитото 
умение по повод използването на играта. 
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ИНФОРМАЦИОННИ 
МАТЕРИАЛИ 
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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 
10:954-8986-22-1.  

− 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.  

− Образованието в информационното общество. Сборник доклади на 
Национална конференция, (Пловдив, 26-27 май 2011). ISSN 1314-0752.  

− Образованието в информационното общество. Сборник доклади на 
Национална конференция, (Пловдив, 31 май  - 1 юни 2012). 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. На  семинара се обсъждат различни 
теми, свързани с информационното общество..  

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 системи” на Института по математика и 
информатика – БАН, като за някои заседания се привличат и други 
съорганизатори. 

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”; 
• 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”; 
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• 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 със 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 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”; 

• 5 май 2004 г., София, съвместно със Съюза на учените в България – Пловдив 
семинар на тема “Неправителствените организации в информационното 
общество”; 

• 20 октомври 2004 г., София, 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., София, съвместно с Институт по математика и 
информатика семинар на тема “Социоматика” и възпоменателна среща за 
проф. дтн Иван П. Недялков.  
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• 16 февруари 2005 г., София, 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., София, 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., София, 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., София, съвместно с Институт по математика и 
информатика семинар на тема “Духовността и информационното общество”; 

• 10 януари 2006 г., София, 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”; 

• 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., София, 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, съвместно със секция „Информационни изследвания” на 
Институт по математика и информатика, 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”; 
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• 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 граж-
данското 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"; 

• 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”; 
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• 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"; 

• 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 
семинар на тема: „Изявата в информационното общество”; 

• 13 октомври 2009, София, съвместно с Институт по математика и информатика 
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  
семинар на тема: „Представяне на културно-историческото наследство в 
информационното общество”; 

• 08 декември 2009, София, съвместно с Институт по математика и информатика  
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  
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"; 

• 26.05.2011, Пловдив, съвместно със Съюза на учените в България и Институт по 
математика и информатика, секция “Информационни системи”, семинар на тема: 
„Готови ли сме за информационното общество?” 
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• 25.10.2011, Пловдив, съвместно със Съюз на учените в България и Институт по 
математика и информатика, секция “Информационни системи” семинар на тема: 
„Съвременното състояние на информационното общество”; 

• 08.11.2011, София, съвместно с Институт по математика и информатика, секция 
“Информационни системи”, семинар на тема “Петата свобода в 
информационното общество и образованието в мрежите на познанието”; 

• 9.12.2011, Пловдив, съвместно с Институт по математика и информатика, секция 
“Информационни системи”, семинар на тема: “Новите технологии и 
информационното общество”; 

• 13 март 2012 г., София, съвместно със Софийски университет „Св. Климент 
Охридски“, семинар на тема: “Социалните илюзии в информационното 
общество"; 

• 11 април 2012 г., София, съвместно с Университета по библиотекознание и 
информационни технологии, семинар на тема “Медиите в информационното 
общество"; 

• 15 май 2012 г., София, съвместно със Софийски университет „Св. Климент 
Охридски“, Международна фондация за българско наследство “проф. П. Детев” и 
Американски център в Столична библиотека, семинар на тема: “Дигитална 
памет за българската култура”; 

• 12 юни 2012 г., София, съвместно със Софийски университет „Св. Климент 
Охридски“, семинар на тема "Електронно управление и електронно 
правителство"; 

• 23 ноември 2012 г., София, съвместно със Софийски университет „Св. Климент 
Охридски“, семинар на тема “Бъдещето на виртуалността" (в рамките на 
научната конференция „Философия и виртуалност”); 

• 13 декември 2012 г., гр. Пловдив, съвместно с Съюз на учените в България – 
Пловдив, Народна библиотека „Иван Вазов”, Пловдив - „Математика, музика и 
информатика”, семинар, посветен на 150 години от рождението на Давид 
Хилберт и Клод Дебюси и 100 години от рождението на Алън Тюринг.  

• 29 януари 2013 г, гр. София, съвместно с Юридическия факултет на Софийския 
университет „Св. Климент Охридски” и Институт по математика и информатика, 
семинар на тема “Защита на личните данни в информационното общество”; 

• 13 март 2013 г., гр. София, съвместно с Университет по библиотекознание и 
информационни технологии, Катедра "Книга и общество" и Институт по 
математика и информатика, семинар на тема “Дигиталната епоха  и медиите – 
трансформации и реалности в България"; 

За предстoящите заседания на семинара може да се следи на 
Интернет-страницата на Асоциацията: www.adis.org. 


